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ÖNSÖZ		
		
Otomotiv	 sektörü,	 ana	 sanayii	 ve	 tedarikçileri	 ile	 birlikte,	 Avrupa	 ve	 Amerika’da	 olduğu	 gibi,	
ülkemizde	de	Araştırma,	Geliştirme	ve	İnovasyonun	lokomotifidir.	Bu	işlevi	ile	otomotiv,	“Ar-Ge	
ve	 Yenilikçiliğin	 Geliştirilmesi”,	 “Bilgi	 ve	 İletişim	 Teknolojilerinin	 Yaygınlaştırılması”	 ve	 “Daha	
Yüksek	 Katma	 Değerli	 Üretim	 Yapısına	 Geçişin	 Sağlanması”	 stratejik	 kalkınma	 hedeflerimize	
büyük	katkı	sağlamaktadır.		

Uzun	yıllardır	önemli	gelişmelerin	kaydedildiği	ve	üretimde	katma	değeri	arttırmak	üzere	etkili	
adımların	atıldığı	sektörde,	son	derece	önemli	ağırlıkta	olan	kamu	destekleri	de	bu	ilerlemeleri	
teşvik	 etmektedir.	 Ancak	 stratejik	 hedeflere	 ve r im l i 	 ve 	 etkili	 biçimde	 yönelebilmek	 için	
öncelikle	 elde	 bulunan	 olanakların	 bilinmesine	 ve	 gerçekçi	 bir	 analizinin	 yapılmasına	 	 gerek	
vardır.	Bu	anlamda	ülkemizde	Otomotiv	konusunda	Ar-Ge	yapan	kurum	ve	kuruluşlar	ile	ilgili	bir	
insan	 kaynağı,	 bilgi	 birikimi	 ve	 test	 sistemleri	 envanterini	 oluşturma	 hususu	 öncelikli	 bir	
konudur.		

2008	 yılındaki	 başlangıcından	 bu	 yana	 çalışmalarını	 başarı	 ile	 sürdüren	 Otomotiv	 Teknoloji	
Platformu	OTEP	(www.otep.org.tr),	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	Otomotiv	Sanayisi	ile	doğrudan	
veya	 dolaylı	 ilgili	 Ar-Ge	 kuruluşların	 bir	 platform	 etrafında	 birleşmesini	 sağlamak	 ve	 yaratılan	
sinerji	 ile	 Otomotiv	 Sanayisindeki	 Ar-Ge	 kapasitesini	 önemli	 ölçüde	 arttırarak,	 bu	 alanda	
Türkiye’nin	uzun	dönemli	rekabetçiliğini	koruması	için	gerekli	çalışmaları,	ortak	akıl	yöntemi	ile	
tespit	 etmek	 ve	 başlatmak	 üzere	 kurulmuş	 olup,	 OTAM	 A.Ş.	 koordinasyonu	 altında	
faaliyetlerini	 başarı	 ile	 sürdürmüş	 ve	 	 söz	 konusu	 Ar-Ge	 envanteri	 oluşturma	 çalışmaları,	
kuruluş	aşamasından	bu	yana	önemli	bir	hedef,	bir	görev	olarak	benimsenmiştir.	

Envanterin	 2011	 yılındaki	 ilk	 baskısı,	 	 yine	 bu	 hedefe	 yönelik	 olarak	 OTAM	 bültenlerinde	
yayınlanan	 otomotiv	 konusu	 ile	 ilgili	 olarak	 ülkemizde	 faaliyet	 gösteren	 kurum	 ve	
kuruluşların	 tanıtım	yazılarının	derlenmesi	ile	yapılmıştır.	Daha	sonra	yine	aynı	kaynakta	yapılan	
tanıtımlarla	 zenginleşen	 kataloğun	 ikinci	 baskısı	 Ocak	 2013’de	 genişlemiş	 olarak	
gerçekleştirilmiştir.	

Geçen	süreçte	sayıları	ve	yetenekleri	artarak	gelişen	Otomotiv	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşlarının	ve	
buna	paralel	değişen		 insan	 kaynağı,	 bilgi	 birikimi	 ve	 test	 sistemlerinin	güncel	bir	envanterine	
olan	 ihtiyaç	 nedeniyle	 gerek	 sanayi,	 gerekse	 kamu	 kesiminde	 ilgi	 ile	 paylaşılan	 bu	 kataloğun	
güncellenmesi	 için	talepler	alınmıştır.	Bu	amaçla	 ikinci	baskıda	yapılan	tanıtımlar	revize	edilmiş	
ve	ayrıca	yeni	kurum	ve	kuruluşlardan	da	tanıtımlar	sağlanarak	kapsam	genişletilmiştir..	

Üçüncü	baskısı	hazırlanan	kataloğumuzun	Ar-Ge	ve	Yenilikçilik	yolunda	daha	verimli	çalışmalara	
destek	olması		dileğiyle.		

2016	Mayıs	

	

	 Prof.Dr.	Ali	G.	GÖKTAN	

	 OTEP	İcra	Kurulu	Bşk.	

	 OTAM	Yönetim	Kurulu	Bşk.	
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OTOMOTİV	TEKNOLOJİ	PLATFORMU	-	OTEP	
	

TÜBİTAK	desteği	(İŞBAP	108M172)	ile	2008	yılındaki	başlangıcından	bu	yana	çalışmalarını	başarı	
ile	 sürdüren	 Otomotiv	 Teknoloji	 Platformu	 OTEP	 (www.otep.org.tr)	 ,	 Türkiye’de	 faaliyet	
gösteren	 Otomotiv	 Sanayisi	 ile	 doğrudan	 veya	 dolaylı	 ilgili,	 Ar-Ge	 yapan	 kuruluşların	 bir	
platform	etrafında	birleşmesini	 sağlamak	ve	yaratılan	 sinerji	 ile	Otomotiv	Sanayisindeki	Ar-Ge	
kapasitesini	 önemli	 ölçüde	 arttırarak,	 bu	 alanda	 Türkiye’nin	 uzun	 dönemli	 rekabetçiliğini	
koruması	 için	 gerekli	 çalışmaları,	 ortak	 akıl	 yöntemi	 ile	 tespit	 etmek	 ve	 başlatmak	 üzere	
kurulmuştur.	

Buna	bağlı	olarak	Misyonumuz	ve	Vizyonumuzu	şu	şekilde	belirlenmiştir;	
Vizyon:	 “Türkiye	 Otomotiv	 Sanayi	 Ar-Ge	 ve	 İnovasyon	 altyapısının	 uluslararası	 alanda	 rekabetçi	 hale	
getirilmesi”	

Misyon:	“Ar-Ge	ve	İnovasyon	yeteneğini	geliştirecek	işbirliği	ve	politikaların	oluşturulması”	

Otomotiv	 Teknoloji	 Platformu	 OTEP	 “Ar-Ge	 ve	 İnovasyon”	 için	 yatırım	 teşvikini	 harekete	
geçirmek	 ve	 teknolojik	 olarak	 yenilikçi	 bir	 ekonomi	 ortaya	 çıkarmak	 için	 ulusal,	 bölgesel	 ve	
Avrupa	 ölçeğindeki	 faaliyetleri	 koordine	 etmek	 suretiyle	 katma	 değer	 yaratmak”	 amacı	 ile	
Vizyon	ve	Misyon	doğrultusunda	çalışmalarını	sürdürmektedir.		

- OTEP	mevcut	üye	sayısı	27’dir.		
	

- OTEP	İcra	Kurulu	15	kişidir.		
	

- OTEP	Çalışma	Gruplarının	Otomotiv	Teknoloji	Alanları		
• Çevre,	Enerji	ve	Kaynaklar,	
• Güvenlik,	
• Tasarım	ve	Üretim	sistemleri,	
• Mobilite,	Transport	ve	Altyapı,	
• Elektrikli	Araçlar	Özel	Çalışma	Grubu,	
• Otomotivde	Elektronik	ve	Gömülü	Yazılımlar,	
• Nano	Teknoloji	Grubu,	
• Akıllı	Ulaşım	Sistemleri,	
• Güç	Aktarma	Sistemleri,	
• Otomotivde	Hafifleştirmeye	Yönelik	Malzeme	Teknolojileri,	

	
- OTEP	Strateji	Dokümanları	ve	Yayınları	

• Otomotiv	Sanayii	Teknoloji	Vizyonu	
• Otomotiv	Teknolojileri	Stratejik	Araştırma	Programı	(SAP)	
• Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	–	Haziran	2011	
• Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	–	Ocak	2013	
• Otomotiv	Teknoloji	Platformu	Stratejik	Araştırma	Eylem	Planı	–	Ağustos	2014	
• Otomotiv	Teknoloji	Platformu	Yerli	Motor	Stratejisi	Eylem	Planı	–	Ekim	2014	
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- OTEP	Uluslar	Arası	Tanınırlığı	

• Avrupa’da	 Otomotiv	 Teknoloji	 Platformu	 olarak	 European	 Road	 Transport	
Research	Advisory	Council	(ERTRAC	-	www.ertrac.org	)	bünyesinde	2008	yılından	
bu	yana	ülkemiz	temsil	edilmektedir.		

• European	 Automotive	 Research	 Partners	 Association	 (EARPA	 -	www.earpa.eu	 )	
üyeliği	2008	yılından	beri	OTEP	yürütücü	şirketi	olarak	OTAM	aktif	üyesidir.		
	

- OTEP	Ulusal	Tanınırlığı	
• T.C.	 Ekonomi	 Bakanlığı,	 Girdi	 Tedarik	 Stratejileri	 GİTES	 Eylem	 Planı	 hazırlık	

çalışmalarında,	 “Otomotivde	 Elektronik	 ve	 Gömülü	 Yazılımlar”	 konusunda	
OTEP’den	 destek	 talebinde	 bulunmuştur.	 Bunun	 üzerine	 OTEP’in	 konu	 ile	 ilgili	
üyelerinin	 uzman	 elemanları	 ile	 birlikte,	 Savunma	 Sanayiine	 hizmet	 veren	 ilgili	
kuruluşların	 temsilci	 ve	 uzmanlarının	 da	 katılımı	 ile	 bir	 çalışma	 grubu	
oluşturulmuş	 ve	 talep	 edilen	 konuda	 kapsamlı	 bir	 rapor	 hazırlanarak	 Bakanlığa	
sunulmuştur.	Bakanlık	söz	konusu	rapordan	GİTES	Eylem	Planı	2013	–	2015	ilgili	
bölümlerinde	 yararlanmış	 olup	 ayrıca	 planda	 T.C.	 Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	
Bakanlığı	 sorumluluğunda	 olan	 “Elektronik	 Bileşenlerde	 Yurtiçi	 tedarik	
İmkanlarının	Geliştirilmesi”	başlıklı	eyleminin	ilgili	kuruluşlar	kısmında	OTEP’e	yer	
vermiştir.	Konu	ile	ilgili	çalışmalarımız	sürdürülmektedir.	

• T.C.	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı,	Akıllı	Ulaşım	Sistemleri	2013	
–	 2023	 Strateji	 Belgesi	 hazırlıklarının	 çeşitli	 aşamalarında	 OTEP	 ve	 OTEP	 Akıllı	
Ulaşım	 Sistemleri	 çalışma	 grubu	 tarafından	 Bakanlığa	 destek	 verilmiştir.	
Bakanlığın	 ayrıca	 11.	 Ulaştırma	 Şurası	 hazırlık	 çalışmalarında	 Karayolları	 Genel	
Müdürlüğü	 rapor	 hazırlıklarına	 Akıllı	 Ulaşım	 Sistemleri	 konusunda	 destek	
verilmektedir.	

• Bilim	 Teknoloji	 Yüksek	 Kurulunda	 alınan	 karar	 gereği,	 stratejik	 sektör	 olarak	
ilan	 edilmiş	 olan	 otomotiv	 sektörünün	 rekabetçiliğinin	 geliştirilmesi	 için	
TÜBİTAK	 1511	 güdümlü	 proje	 çağrıları	 sırasında,	 OTEP’in	 geliştirmiş	 olduğu	
Stratejik	Araştırma	Programlarından	geniş	ölçüde	yararlanılmış,	OTEP’inde	temsil	
edildiği	toplantılarda	konu	öncelikleri	OTEP	görüşlerine	paralel	olarak	belirlenmiş	
ve	ardından	çağrı	metinleri	OTEP	üyelerinin	desteği	alınarak	hazırlanmıştır.		

• “Elektrikli	 Taşıt”	 1007	 KAMAG	 projesi	 kapsamında,	 otomotiv	 Ar-Ge	
önceliklerinin	belirlenmesi	aşamasında	platform	adına	destek	verilmiştir.	

• T.C.	 Kalkınma	 Bakanlığı	 10.	 Beş	 Yıllık	 kalkınma	 Planı	 hazırlıkları	 kapsamında,	
faaliyet	göstermiş	olan	Otomotiv	özel	 İhtisas	komisyonunun	 rapor	hazırlıklarına	
OTEP	olarak	destek	verilmiş	olup	ayrıca	söz	konusu	raporda	OTEP	özel	olarak	atıf	
almıştır.		
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• T.C.	Bilim	Teknoloji	ve	Sanayi	Bakanlığı	talebi	ile,		
Yukarıda	 açıklanan	 GİTES	 Eylem	 Planı	 çerçevesinde	 “Motor	 ve	 Aktarma	
Organlarının	 Yurt	 İçi	 Üretim	 ve	 katma	 Değerinin	 Arttırılması”	 Hedefinin	 1.3	
eylemi	 olan	 	 “Bir	 motor	 türü	 belirlemek	 amacıyla	 fizibilite	 çalışması	 yapılacak,	
belirlenecek	ürün	gamında	rekabet	öncesi	işbirliği	projesi	ile	üretim	kabiliyetinin	
geliştirilmesi	sağlanacaktır.”	Yaklaşımına	uygun	olarak	OTEP	bünyesinde	“Güç	ve	
Aktarma	 Organları”	 Çalışma	 Grubu	 oluşturulmuştur.	 Bu	 grup	 Ekim	 2013’de	
başlayan	 faaliyetleri	 ile	 “Sektörün	 günümüz	 ve	 gelecekteki	 ihtiyaçlarına	 cevap	
verebilecek	ve	ülkemizin	uzun	dönemli	yerli	araç	geliştirilmesi	projesine	alt	yapı	
teşkil	etmek	üzere	bir	motor	türünde	(dizel,	hibrit,	vb)	yetkinliğin	geliştirilmesi	ve	
böylelikle	 bu	 alanda	 mevcut	 bağımlılığın	 etkilerinin	 azaltılması	 amacıyla	 bir	
fizibilite	 raporunu	 hazırlamış	 olup	 31.10.2014	 tarihi	 itibarıyla	 tamamlanarak	
yayınlanmıştır.	

• Otomotiv	Sektöründe	Ar-Ge	ile	ilgili	Stratejik	Eylem	Planlarındaki	öncelikli	yeri	
nedeniyle,	
19	Kasım	2014	tarihinde	OTEP	İcra	Kurulu	kararıyla	“Otomotivde	Hafifleştirmeye	
Yönelik	 Malzeme	 Teknolojileri”	 konusunda	 bir	 çalışma	 grubu	 oluşturulmuştur.		
Grup	çalışmalarını	tamamlamış	olup	2016	ilk	yarısında	yayınlanacaktır.	
	

2008	 yılından	 bu	 yana	 gerçekleştirilen	 ve	 detayları	 yukarıda	 ifade	 edilen	 faaliyetler	 ve	
paralelinde	sürdürülen	tanıtım	programları,	Otomotiv	Sanayi	ile	ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşları	
nezdinde,	OTEP’in	sektör	içinde	son	derece	geniş	biçimde	temsil	edilen	güvenilir	bir	platform	ve	
tarafsız	doğru	bilgi	kaynağı	olarak	referans	bir	oluşum	şeklinde		kabul	görmesini	sağlamıştır.		

Özellikle,	 Otomotiv	 Ar-ge	 Çalışmaları	 ile	 ilgili	 Devlet	 Desteklerinin	modellenmesinde,	 OTEP’in	
sektörün	 Ar-Ge	 konusundaki	 ortak	 sesi	 olma	 özelliğinin	 ciddi	 yön	 verici	 etkileri	 olduğu	
gözlemlenmiştir.		

OTEP’in	 sahip	olduğu	söz	konusu	yüksek	katma	değerli	 “temsil	 gücü	yüksek,	yararlı,	 güvenilir,	
tarafsız,	doğru	bilgi	kaynağı”	algısının	temelini,	Otomotiv	Ar-Ge	sinin	tüm	paydaşlarını	kapsayan	
çoğulcu	 üye	 yapısı	 ve	 bu	 üyelerinin	 bünyesinde	 istihdam	 olunmuş	 olan,	 bilgi	 ve	 tecrübe	
açısından	 küresel	 arenada	 söz	 sahibi	 bireylerin	 OTEP	 çalışma	 grupları	 kapsamındaki	 özverili	
çalışmaları	oluşturmaktadır.	

Çalışma	gruplarımızın	söz	konusu	değerli	ve	kritik	çalışmalar	için	gerekli	çabaları,	her	geçen	gün,	
OTEP’ten	 beklenen	 sorumluluk	 ve	 Bakanlıkların	 hızla	 artan	 talepleri	 paralelinde	
yoğunlaşmaktadır.		

Ayrıca	gerek	ulusal	gerekse	uluslararası	araştırma	projeleri	ve	destek	fonları	ile	olan	temasların	
yoğunlaştırılarak	 platform	 üyelerinin	 projelere	 katılım	 seçenekleri	 hazırlama	 çalışmaları	
olgunlaştırılmaktadır.		

OTEP’in,	 hem	 üyeleri	 hem	 de	 kamunun	 takdirleri	 ile	 kazanmış	 olduğu	 bu	 imaj,	 otomotiv	
sanayiinin	 sahip	 olduğu	 ve	 çok	 uzun	 zamandır	 başarı	 ile	 faaliyetlerini	 sürdüren	 üst	 STK	
kuruluşlarının	 yanında,	 kuşkusuz	 ki,	 sektör	 adına	 kazanılmış	 en	 kritik	 değerlerden	 biri	 olarak	
yerini	almıştır.		
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Volkan	BAYRAKTAR	

'ĞŶĞů�DƺĚƺƌ	*	

Arı	 Teknokent	 bölgesinde	 faaliyet	
gösteren	 bir	 Ar-Ge,	Mühendislik	 ve	
Test	şirketi	olan		Otomotiv	Teknolo-
jileri	Ar-Ge	A.Ş.	 (OTAM),	2004	yılın-
da	bir	ÜSAMP	Ar-Ge	Merkezi	olarak	
kurulmuştur.	 2007	 yılında	 şirketle-
şen	OTAM	A.Ş.	nin	ortakları	İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi	 Vakfı	 (İTÜ-V),	
Otomotiv	 Sanayii	 Derneği	 (OSD),	
Taşıt	 Araçları	 Yan	 Sanayicileri	 Der-
neği	 (TAYSAD)	 ve	 T.C.	 Başbakanlık	
Dış	 Ticaret	 Müsteşarlığı,	 Uludağ	
İhracatçılar	 Birliği	 Genel	 Sekreterli-
ği’ne	 bağlı	 Uludağ	 Otomotiv	 İhra-
catçıları	Birliği	‘nin	(OİB)	dir.		

OTAM	 A.Ş.	 “Titreşim	 ve	 Akustik”,	
“Emisyon	 ve	 Performans”	 konula-
rındaki	 çalışmalarını	 Arı	 Teknokent	
bölgesi	 içerisindeki	 merkezinde	 ve	
”Dayanım	 ve	 Ömür”,	 “Çevresel	
Testler”,	 “Test	Sistemleri”,	“Yazılım	
ve	 Otomasyon”	 konularındaki	 ça-
lışmalarını	 ise	 Otomotiv	 Yan	 Sanayi	
İhtisas	 OSB’si	 (TOSB)	 içerisinde	
bulunan	şubesinde	gerçekleştirmek-
tedir.		

OTAM	A.Ş.	yüksek	kalitede	ki	uzman	
personelleri	 ile	 otomotiv	 değer	
zinciri	içinde	yer	alan	KOBİ,	tedarikçi	
firmalar	 ve	 ana	 sanayi	 firmalarının	
tümüne,	her	birisinin	özgün	 ihtiyaç-
ları	 için	 ayrı	 ayrı	 tanımlanmış	 ve	

özelleştirilmiş	 hizmet	 ve	 çözümler	
sunulmaktadır.		

OTAM	 A.Ş.,	 sunduğu	 hizmetler	
yanında	 otomotiv	 tedarik	 zinciri	
paydaşlarının	 sıklıkla	 karşılaştığı	
fakat	yurt	 içinde	bir	çözüm	bulama-
dıkları	 için	büyük	külfetlere	katlana-
rak	 yurt	 dışında	 yaptırmak	 zorundu	
kaldıkları	 kritik	 test	 ihtiyaçlarını	
düzenli	 olarak	 tespit	 etmeye	 çalışa-
rak,	 belirlediği	 bu	 ihtiyaçlar	 ile	 ilgili	
yatırımlar	 yapmaktadır.	Bu	kapsam-
da	firmaların	 ihtiyaçlarına	daha	hızlı	
cevap	 verebilmek	 için	 özgün	 tasa-
rımlarla	 “Test	 Sistemleri”	
ve“Yazılım	 ve	 Otomasyon”	 çözüm-
leri	geliştiren	bir	departman	kurarak	
faaliyet	yapısına	eklemiştir.				

OTAM’ın,	 yürütmekte	 olduğu	 çalış-
maların	 hem	 Türkiye’de	 hem	 de	
diğer	 Avrupa	 ülkelerinde	 yüksek	
tanınırlığı	 söz	 konusu	 olup	 pek	 çok	
faaliyet	 alanında	 2013	 yılından	 beri	
ISO	17025	ve	2008	yılından	bu	yana	
ISO	 9001	 kalite	 belgelerinin	 güven-
cesi	 altında	 faaliyetlerini	 sürdür-
mektedir.		

Vizyon	
Otomotivde	yenilikçi	çözümler…	

Misyon	
Güncel	 endüstriyel	 teknoloji	 ve	
akademik	 yeteneklerle;	 değer	 ve	
fayda	 odaklı,	 özgün,	 hızlı,	 güvenilir;	
Ar-Ge,	test	ve	değerlendirme	servis-
leri	sağlamaktır.		

YERLEŞKELER	
OTAM’ın	 merkezi	 Arı	 Teknokent	
bölgesinde,	 İTÜ	Otomotiv	Laboratu-
var	 binalarında	 bulunmaktadır.	
OTAM	 2013	 yılında	 Otomotiv	 Yan	
Sanayi	 İhtisas	 Organize	 Sanayi	 Böl-
gesi	 (TOSB)	 ile	 işbirliği	 yaparak	
Gebze’de	bulunan	bölgede	bir	 şube	
açmıştır.		

STRATEJİK	İŞ	BİRLİKLERİ	

Applus	IDIADA	
OTAM	İspanya’nın	mühendislik,	test	
ve	 onay	 kuruluşu	 olan	 Applus	 IDIA-
DA	 ile	 işbirliği	 anlaşması	 imzalamış-
tır.	

Söz	 konusu	 anlaşma	
kapsamında	 Türk	
Otomotiv	 Sektörün-
de	 ihtiyaç	 duyulan	 mühendislik,	
test,	 analiz	 ve	 tip	 onay	 faaliyetleri	
konularında	 OTAM	 ve	 Applus	 IDIA-
DA	işbirliği	yapacaklardır.		
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OTEP	
OTAM,	 kuruluş	 amacı	
Türkiye’de	 faaliyet	
gösteren	 Otomotiv	
Sanayii	 ile	 doğrudan	
veya	dolaylı	 ilgili,	 tek-
noloji	 üreten	 ve	 Ar-

Ge	 faaliyetleri	 yürüten	veya	destek-
leyen	 kuruluşların	 bir	 platform	
etrafında	 birleşmesini	 sağlamak	 ve	
yaratılan	sinerji	ile	Otomotiv	Sanayi-
indeki	 Ar-Ge	 kapasitesini	 önemli	
ölçüde	 arttırarak,	 bu	 alanda	 Türki-
ye’nin	 uzun	 dönemli	 rekabetçiliğini	
geliştirmesi	 için	 gerekli	 çalışmaları,	
ortak	 akıl	 yöntemi	 ile	 tespit	 etmek	
ve	 başlatmak	 olan	 “Otomotiv	 Tek-
noloji	 Platformu”nun	 (OTEP)	 kuru-
cu	üyesi	ve	yürütücüsüdür. 	

Platform	 halen,	 Otomotiv	 Ana	 ve	
Yan	 Sanayi	 Kuruluşları,	Mühendislik	
Şirketleri,	 Dernekler,	 Üniversiteler	
ve	Araştırma	Merkezlerinden	oluşan	
bir	üye	profiline	sahiptir.	

http://www.otep.org.tr	 adresinden	
bilgi	temini	mümkündür.	

EARPA	
OTAM	Avrupa	 Otomotiv	 Araştırma	
Ortakları	 Derneği’ne	 (EARPA)	 üye-
dir	 ve	aktif	olarak	EARPA	çalışmala-
rını	 takip	 etmekte,	 ilgili	 toplantılara	
katılım	 gös-
termektedir.		

KALİTE	POLİTİKASI	
• Kaliteyi	 özümseyerek	 uygulamak

ve	sürekli	gelişimini	sağlamak.
• Kurumsal	 bilgi	 seviyesi	 ve	 teknik

yetkinliklerin	 devamlı	 gelişimini
sağlamak.

• Planlı	 bir	 eğitim	 anlayışıyla	 çalı-
şanların	 gelişimine	 katkıda	 bu-
lunmak

• Fayda	 odaklı	 kurumsal	 politika-
mız	 ile	 müşteri	 memnuniyetini
devamlı	kılmak.

OTAM	 bünyesinde,	 gerek	 kendi	
laboratuvarlarında	gerekse	 İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi	 Otomotiv	 La-
boratuvarlarında	yürütülmekte	olan	

çalışmaların	 hem	 Türkiye’de	 hem	
de	diğer	Avrupa	ülkelerinde	yüksek	
tanınırlığı	 ve	 kredibilitesi	 mevcut	
olup	 laboratuvarlar,	 ülkemizde	
Avrupa	Birliği	Tip	Onay	Yönetmeliği	
kapsamındaki	 testlerin	 bağımsız	
olarak	yapılabileceği		tesislerdir.		
OTAM	 2008	 yılından	
beri	 ISO	 9001	 kalite	
belgesine	 ve	 2013	
yılından	 beri	 ISO	
17025	belgesine	sahip	
olup	 söz	 konusu	 bel-
gelerin	 devamı	 ile	 ilgili	 yıllık	 olarak	
düzenli	denetlenmektedir.		

OTAM’ın	gerek	merkezinde	İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi	 laboratuvarları	
ile	 işbirliği	 yapılarak,	 gerekse	
TOSB’daki	 şubesinde	 gerçekleştirdi-
ği	 laboratuvar	 hizmetlerinin	 küresel	
alanda	 tanınırlığı	 Onay	 Kuruluşları	
ve	 Küresel	 Otomotiv	 Firmaları	 nez-
dinde	olmak	üzere	ikiye	ayrılabilir.		

Onay	Kuruluşları:	

İspanya,	 Hollanda,	 Lüksemburg	 ‘un	
ilgili	bakanlıkları	kendi	onay	firmala-
rının	 da	 denetiminde	 yapılmakta	
olan	testlerin	sonuçlarına	dayanarak	
Avrupa	 Birliği	 Tip	 Onayı	 vermekte-
dirler.	 Ayrıca,	 IDIADA	 firması	 ile	
2011-Şubat	 ayında	 imzalanmış	 olan	
iş	 birliği	 anlaşması	 	 kapsamında,	
İspanya	 tarafından	 yetkilendirilmiş	
IDIADA	 firması,	 laboratuvarların	
kabul	etmiştir.		

İspanya	–	IDIADA	

Hollanda	–	Duch	Marine	İnspection	

Lüksemburg	–	Luxcontrol	S.A	

Küresel	Otomotiv	Üreticisi	Firmalar:	

Küresel	Otomotiv	Üreticisi	Firmalar,	
OTAM’ın	 faaliyet	 gösterdiği	 labora-
tuvarları	 kendi	 bağımsız	 deneticile-
rine	denetleterek,	 laboratuvar	 faali-
yetlerinin	 uluslararası	 yetkinliğini	
onaylamışlardır.	Söz	konusu	firmalar	
ile	 uzun	 süreli	 anlaşmalar	 mevcut-
tur.	 Bu	 firmaların	 bugün	 Türkiye’de	

üretilmekte	 olup	 ve	 dünya	 pazarla-
rına	 satılan	 tüm	 araçlarının	 COP	
testleri	 2008	 yılından	 bu	 yana,	
OTAM	ekipleri	 tarafından	yapılmak-
tadır.	

FAALİYET	YAPISI	
OTAM,	 özellikle	 araç	 mühendisliği-
nin	 temel	alanlarında,	hem	Mühen-
dislik	 Hizmetleri,	 hem	 de	 Laboratu-
var	 ve	 Saha	 Test	 Hizmetleri	 kapsa-
mında	”Dayanım	 ve	Ömür”,	“Titre-
şim	 ve	 Akustik”,	 “Emisyon	 ve	 Per-
formans”,	 “Çevresel	 Testler”,	 “Test	
Sistemleri”	 ve	“Yazılım	 ve	Otomas-

yon”	 olacak	 şekilde	 birimlere	 ayrıl-
mıştır.		

Bu	birimlerin	yetenekleri	ile	Otomo-
tiv	 değer	 zincirinin	 tüm	 paydaşları-
na,	 onların	 ihtiyaçlarına	 özelleştiril-
miş	 hizmetler	 verilmektedir.	 Oto-
motiv	 değer	 zinciri	 içinde	 yer	 alan	
KOBİ,	 tedarikçi	 firmalar	 ve	 ana	 sa-
nayi	 firmaları	 başlıkları	 altında	 ayrı	
ayrı	özelleştirilmiş	hizmet	ve	birlikte	
çalışma	 modelleri,	 paydaşların	 hiz-
metine	sunulmaktadır.		
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Yürütülen,	 ”Dayanım	 ve	 Ömür”,	
“Titreşim	 ve	Akustik”,	“Emisyon	 ve	
Performans”	 ve	 “Çevresel	 Testler”	
hizmetlerinin	 daha	 verimli	 bir	 şekil-
de	 sunulabileceği	 modeller	 hayata	
geçirilirken;	 otomotiv	 tedarik	 zinciri	
paydaşlarının	 sıklıkla	 karşılaştığı	
fakat	yurt	 içinde	bir	çözüm	bulama-
dıkları	 için	büyük	külfetlere	katlana-
rak	 yurt	 dışında	 yaptırmak	 zorunda	
kaldıkları	kritik	test	ihtiyaçları	tespit	
edilerek,	 bu	 ihtiyaçlar	 ile	 ilgili	 yatı-
rımlar	 yapılmış,	 ihtiyaçlara	 yönelik	
özgün	tasarımlarla	“Test	Sistemleri”	
birimi	oluşturulmuştur.			Ayrıca	tüm	
bu	 birimlerin	 yazılım	 ve	 otomasyon	
ihtiyaçlarını	 karşılamak	 üzere	 kendi	
bünyemizde	 faaliyete	 geçirilen	
uzman	 ekiplerle	 özgün	 çözümler	
üretilmiş,	 “Yazılım	 ve	 Otomasyon”	
birimi	hayata	geçmiştir.		

LABORATUVAR	ve	SAHA	TEST		
HİZMETLERİ	
OTAM’ın	 İstanbul	 Teknik	 Üniversi-
tesi	Prof.	Orhan	DALDAL	 Laboratu-
varlarında	 gerçekleştirdiği	 test	
faaliyetleri.	

Hydropulse	 Sistemi	 (4	 Silindirli)	
(Schenck)	
4	Silindirin	her	biri;	

kuvvet	:		 	

25	000	Nm	

titreşim	 aralığı	 :	

250	mm		

Egzoz	Emisyon	Laboratuvarı	-	
İki	 set	 CO,	 Toplam	 HC,	 NOx	 ve	 CO2	
analizörleri,	 Seyreltme	 ekipmanı	
(Motoru	5	litreye	kadar	olan	araçla-
ra	 uygun),	 Kontrol	 ve	 veri	 toplama	
sistemi		
Euro	5	Standartlarına	uygun	-70C	de	
test	 olanağı	 sağlayan	 Egzoz	 Emis-
yon	Odası	
Taşıt	boyutları		
Yükseklik:	278	cm		

Aks	 aralığı:	 430	 cm	 (önden	 çekiş	

için),	480	cm	(arkadan	çekiş	için)	

İz	genişliği:	120	–	180	cm	

Şasi	dinamometresi	
Tambur	çapı:	1.2	m		

Maks.	hız:	200	km/h		

Maks	aks	yükü:	15	kN		

Maks.	güç:	210	kW		

Maks.	çekiş:	7300	N	

Simülasyon;	 sabit	 hız,	 sabit	 kuvvet,	

hava	direnci	ve	atalet	simülasyonu		

Min.	450	kg	–	Maks.	3650	kg	

İklimlendirme:		-10	/	+40	
o
C,		

Nem:		 50	-/+	10	%		

Motor	 Egzoz	 Emisyonu	
Test	ve	Ar-Ge	Odası	
Analizörler		
İki	set	CO,	HC,	CH4,	NOx	ve	CO2	ana-

lizörü,	 CVS	 sistemi,	 Kontrol	 ve	 veri	

toplama	sistemi,		

Motor	freni	(AC	Motor)	
Maks.	güç:	530	kW		

Maks.	mom.:	2000	Nm	

Maks.	hız:	6000	rpm	

Yardımcı	 sistemler:	 Emme	 havası	

şartlandırma,	 Su	 ve	 yağ	 şartlandır-

ma,	Intercooler,	Yakıt	şartlandırma		

Yarı	Yansımasız	Oda	
Boyutları:	11	x	6	x	4,5	m	

Alt	 sınır	 frekansı:	 100	 Hz	 (precision	

method	ISO	3745-class	1)	

Fon	gürültüsü	:	<	55	dB(A)		

Motor	Gürültü	Ölçme	Düzeneği;	
Motor	 Egzoz	 Emisyon	 odasına	 bağ-
lantılı	 olarak	 düzenlenmiştir	 ve	
motorlar	 üzerinde	 gürültü	 araştır-
ması	 yarı	 yansımasız	 odada	 yapıla-
bilmektedir.		

Shed	 Kabini	 (HC	 buharlaşma	 testi	
hücresi);	
Kabinin	kullanım	amacı	EURO	I-II-III-
IV	 ve	 CARB	 standartlarındaki	 test	
prosedürlerinin	 gerçekleştirilmesini	
ve	bu	konudaki	AR-GE	çalışmalarının	
yapılmasını	sağlamaktır.	

OTAM’ın	 TOSB	 Bölgesindeki	 Daya-
nım	 ve	 Ömür	 Laboratuvarı’nda	
gerçekleştirdiği	test	faaliyetleri:		

Hidrolik	Sarsıcılar	
Silindir	Sayısı	:	10	Adet	
Kuvvet	:	0	-	250	kN		
Strok	:	0	-	600	mm	
Frekans	Aralığı	:	0	-	40	Hz	
Test	Alanı	:	5x8	Test	Tablası	
E-	Motorlar	:	3	Adet	(0	-	480	Nm)	

Elektro-dinamik		Sarsıcı	
Rastgele	kuvvet:	49000	N	
Sinüs	kuvveti:	49000	N	
Şok	kuvveti:	98000	N	
Frekans	bant	aralığı:	5-2400	Hz	
Min	yer	değiştirme:		75.0	mm	
En	düşük	hız	(sinüs/rastgele/şok):	
1.8/1.8/1.8	m/s	
En	yüksek	ivme	(sinüs/rastgele/şok):	
80	g	
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Statik	yük	kaldırma	kapasitesi:		
900	kg	
Masa	Boyutları:	1000mm	x	1000	
mm		
Klimatik	Test	Hücreleri*	
Sarsıcı	Hücre	(Shaker	Chamber)	
Boyutlar:	1300	x	1300	x	1300	mm	
Sıcaklık:	-75°/+150°C	
Nem:	10-98%		

Büyük	Hücre	(Walk-In	Chamber)	
Boyutlar:	2000	x	2000	x	2000	mm	
Sıcaklık:	-40°/+150°C	

Nem:	20-98%	
Klimatik	Hücre	(Climatic	Chamber)	
Boyutlar:	1200	x	1200	x	1200	mm	
Sıcaklık:	-40°/+150°C	
Nem:	20-98%		
Motor	Dinamometresi	
Motor	Freni	(AC	motor)	

Maks	Güç:	 	500	kW	
Maks	Tork:								3000	Nm	
Maks	Hız:	 				5000	rpm	

Sistem	özellikleri	
Motor	Suyu	Şartlandırma	
Coriolis		Yakıtölçer		
Yakıt	Şartlandırma	
Intercooler	
İklimlendirilmiş	Oda	

Hava	yastıkları	üzerinde	
1,5mtx4,5mt	T-slot	Tabla	
Egzoz	Karşı	Basınç	Kontrol	
Giriş	Havası	Debisi	Ölçümü	
32	Kanal	Sıcaklık	Ölçümü	
16	Kanal	Basınç	Ölçümü	
Script	özellikli	yazılım	
OBS	Araç	Üstü	Mobil	Egzoz	Analiz	
cihazından	veri	kaydedebilme		

Araç	Üstü	Mobil	Egzoz	Analizörü	
US	(CFR1065	Subpart	J)	/	EU	
(582/2011)		Ağır	Ticari	ve	Hafif	
Ticari	regülasyonlarına	göre	test	
yeteneği	
CO,	CO2,	NO,	NOx,	NO2	,	THC	gaz	
analizörleri		
Ağır	Ticari	testler	için	Ø127	Egzoz	
Debi	Ölçüm	Modülü		
OBD	(CAN)	üzerinden	araç	ile	haber-
leşme	

İlave	sıcaklık	ve	basınç	ölçme	ünitesi	
GPS		modülü		
Veri	işleme	yazılımı		
Minimum	enerji	tüketimi	(200W)		

MÜHENDİSLİK	HİZMETLERİ	

EMİSYON	ve	PERFORMANS	

OTAM,	 mevcut	
laboratuvar	
olanakları	 ile	
taşıt	 ve	 motor	
performans	
testlerinden,	
taşıt	 ve	 motor	
emisyon	 ölçüm-
lerine	 kadar	
birçok	 alanda	

test,	ölçüm,	analiz	ve	değerlendirme	
yeteneğine	sahiptir.		

Taşıt	performans	testlerinde,	Güç	ve	
tork	 ,	yakıt	 tüketim	ve	katkı,	yağ	ve	
yağ	 katkı	 testleri	 gibi	 birçok	 test	
yürütülebilmektedir.	

Motor	 performans	 testlerinde	 ise	
ana	başlıkları	 ile	Güç	ve	Tork	testle-
ri,	 yakıt	 tüketim	 ve	 katkı	 testleri	
gerçekleştirilebilmektedir.	

Bu	 performans	 testlerinin	 yanı	 sıra	
taşıt	 ve	 motor	 emisyonlarında	 da	
aşağıda	kısaca	 listelenen	 tüm	temel	
testler	OTAM	bünyesinde	gerçekleş-
tirilebilmektedir.	

Motor	Emisyonları	
• Ağır	 hizmet	 motoru	 egzoz	 emis-

yonları	 –	 2005-55	 EEC	 (Euro	 III-
IV-V)		/	88-77	(Euro	I-II)		

• ETC	Test
• 8	Mod	Test	(97-68	EEC)
• 13	Mod	ESC	Test
• ELR	Test	(Duman)
• Motor	Güç	Ölçümleri
• 80/1269	EEC
• Dizel	motor	Duman	testi
• 72/306	EEC

Taşıt	Emisyonları	

• Tip	I	Emisyon	Testi	-	70/220	EEC
• Tip	 II	 Karbon	 monoksit	 emisyon

testi	-	70/220	EEC
• Tip	 III	 Karter	 doğrulama	 testi-

70/220	EEC
• Tip	IV	Buharlaşmalı	Emisyon	testi

– 70/220	EEC
• Tip	 VI	 Soğuk	 ortamda	 (-7	 ⁰C)

karbonmonoksit	 ve	 egzoz	 emis-
yonları	testi–	70/220	EEC

• Katalizör	öncesi-	katalizör	sonrası
direkt	 emisyon	 ölçümü	 ve	 EGR
emisyon	testi

• Sabit	hızda	emisyon	testi
• Yeni	 çevrim	yaratma	ve	emisyon

testi
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Mobil	Emisyon	Ölçümü	

• OBS-ONE
• US	 (CFR1065	 Subpart	 J)	 /	 EU

(582/2011)	 	 Ağır	 Ticari	 ve	 Hafif
Ticari	 regülasyonlarına	 göre	 test
yeteneği

GÜRÜLTÜ	-	TİTREŞİM	
Çevre	 gürültüsü	 kirliliğin	 önemli	 bir	
bileşenidir	ve	karayolu	ulaşım	gürül-
tüsü	şehir	içindeki	yaşamda	kişilerin	
maruz	 kaldıkları	 gürültüler	 içinde	
çok	önemli	bir	pay	almaktadır.	

Ulaşım	 gürültüsünün	 kaynağını	
oluşturan	 taşıtların	dış	 gürültü	 sevi-
yeleri,	 oluşturulan	 yönetmeliklerle	
kontrol	 altına	 alınmaya	 çalışılmak-
tadır.	 Her	 geçen	 gün	 şartları	 ağırla-
şan	bu	 talepleri	karşılayabilmek	 için	
üretici	firmalar	tasarımdan	başlayan	
AR-GE	 çalışmalarına	 yoğun	 olarak	
yönelmektedirler.	

Bu	çalışmalar	özel	akustik	ortamlar,	
ölçüm	 donanımları	 ve	 yetişmiş	
mühendisler	gerektirmektedir.		

OTAM	 otomotiv	 sektörünün	 bu	
ihtiyaçlarını	 karşılamak	 amacıyla	
akustik	 konularında	 aşağıdaki	 ola-
nak	 ve	 yetenekleri	 Ar-GE	 ve	 analiz	
projeleri	 kapsamında	 koordine	
etmektedir.	

İTÜ	 laboratuvarlarında	 yer	 alan	
“Taşıt	 Akustik	 Odası”,	 100	 Hz	 alt	
sınır	 frekansında,	 14x9x6	 m	 ölçüle-
rinde	 standartlara	 uygun	 yarı	 yan-
sımasız	 bir	 odadır.	 Odanın	 zeminin-
de	 190	 kW	 lık	 özel	 sessiz	 bir	 şasi	
dinamometresi	 ile	 M1,	 N1	 sınıfı	
araçlar	yüklenebilmektedir.	

Araç	 içi	 ve	 dışı	 ölçümler	 yapılarak	
işletme	şartlarında	gürültü	seviyele-
ri	 tespit	 edilip	 analizleri	 yapılabil-
mektedir.	

OTAM	 bünyesinde	 gerçekleştirilebi-
len	standart	NVH	testleri;	

• Genel	Akustik	Ölçümleri	-	IEC	651
• Çevresel	 Akustik	 Ölçümleri	 -	 ISO

1996	
• Çalışan	 ortam	 akustik	 ölçümleri

(Working	 Environment	 Acousti-
cal	Measurements)	-	ISO	9612

• Pass	By	ve	Egzoz	Testi	Ölçümleri	-
ISO	362	70/157

• Ses	kalitesi	ölçümleri	-	ISO	532B
• Yarı	 anekoik	oda	 test	ölçümleri	 -

ISO	3745
• İletim	yolu	analizi	(	TPA)
• Akustik	haritalama
• Motor	akustik	ölçümleri
• Kompresör	akustik	ölçümleri
• Bu	 testlere	 ek	 olarak	 taşıt	 üze-

rinde	de	NVH	testleri	gerçekleşti-
rilebilmektedir.

• İç	gürültü
• Dış	gürültü
• Sürüş	konforu
• Sertifikalandırma

Ses	 kaynaklarının	 tespiti	 ve	 yayılım	
patikalarının	 sınıflandırılması	 ama-
cıyla	özel	 ses	kaynağı	 (volume	velo-
city),	modal	 çekiç,	modal	 sarsıcı,	 üç	
yönlü	ivme	algılayıcılar	ve	mikrofon-
lar	 kullanılarak	 kaynak	 ve	 patika	
analizleri	ve	sesin	yayılmasının	ince-
lenmesi	 amacıylases	 şiddeti	 yönte-
miyle	 gürültü	 haritalaması	 yapıla-
bilmektedir.	

Bu	yeteneklere	ek	olarak	Oda	dışın-
da	 bulunan	 motor	 dinamometresi	
ile	 yüklenerek	 de	 460	 kW	 a	 kadar	
motorların	 akustik	 ölçümleri	 (ISO	
3744,	 3745	 ses	 gücü,	 ses	 yayılımı	
haritalanması)	yapılabilmektedir.	

ÖMÜR	ve	DAYANIM	
Taşıt	 gövde	 ve	 parçalarının	 tasarı-
mında	 yorulma	 ve	 ömür	 kavramları	
günümüz	 ürün	 geliştirme	 konsep-
tinde	 ön	 plana	 çıkmış	 bulunmakta-
dır.		

Taşıtların	 yorulmadan	 kaynaklanan	
ömürlerinin	 saptanması	 amacıyla	
ürün	geliştirme	aşamasında	karayol-
larında	 yapılan	 testler	 oldukça	 za-
man	alıcı,	pahalı,	gizlilik	ve	 testlerin	
tekrarlanabilirliği	 bakımından	 zor-
lukları	olan	bir	süreçtir.	

Özel	 pistlerde	 yapılabilecek	 yüksek	
maliyetli	 testlere	 alternatif	 olarak	
günümüzde	 laboratuvar	 ortamında	
gerçek	 yol	 dataları	 kullanılarak	
hızlandırılmış	 yorulma	ömür	 testleri	
yaygın	 olarak	 uygulanmaya	 başlan-
mış	 olup,	 laboratuar	 yeteneklerimiz	
arasında	 kötü	 yollardan	 toplanmış	
yol	 datalarının	 yanı	 sıra,	 teorik	 ola-
rak	 elde	 edilen	 sanal	 yol	 datası	
kullanılarak	 araç	 gövdelerinin	 ta-
mamının	veya	bir	kısmının	yol	simü-
lasyonuna	 tabi	 tutularak	 ömür	 ve	
hasar	 analizi	 yapılması	 da	 mevcut-
tur.	

OTAM	 otomotiv	 sektörünün	 bu	
ihtiyaçlarını	 karşılamak	 amacıyla	
dinamik	zorlamalar	ve	hızlandırılmış	
ömür	 testleri	 konularında	 aşağıdaki	
olanak	ve	yeteneklere	sahiptir;	
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Laboratuvar	 bünyesinde	 bilgisayar	
kontrollü	 servo	 valfli	 4	 adet	 kuvvet	
kapasitesi	25	kN,	strok	 limiti	+/-125	
mm	 olan	 silindire	 sahip	 hidropuls	
cihazı	 mevcut	 olup,	 yetenekleri	
itibariyle	 taşıt	 tekniği	 konusunda	
tüm	uyarı	spektrumunu	karşılayacak	
niteliktedir.	 Veri	 işleme	 sistemi	 iki	
üniteden	 oluşmakta,	 sistem	 16	
kanallı	10kS/s	kapasiteli	PC	Kontrol-
lü	data	toplama	ünitesiyle	de	akuple	
olarak	çalışabilmektedir.	

Laboratuvarda	 son	 beş	 yılda	 yoğun	
olarak	 hızlandırılmış	 ömür	 testleri	
gerçekleştirilmiş	 olup,	 projelerden	
de	 çok	 sayıda	 ulusal	 ve	 uluslararası	
yayın	çıkarılmıştır.	

OTAM’ın	 TOSB	 Bölgesinde	 bulunan	
laboratuvarlarında	 ise	 sismik	 bir	
zemin	 üzerinde	 toplam	 10	 adet	
değişik	 güç	 ve	 ebatlardaki	 hidrolik	
titreşim	 silindirleri	 ile	 ihtiyaçlara	
yönelik	 çeşitli	 dayanım	 ve	 ömür	
düzenleri	 hazırlanarak	 testler	 yapı-
labilmektedir.	

Hızlandırılmış	 Ömür	 Testleri,	 Ana-
lizler	

OTAM	bünyesinde	 yol	 ve	 araç	 test-
leri,	 laboratuar	 testleri	 yanında	
sanal	 ortamda	 yorulma,	 ömür	 ve	
analiz	 çalışmaları	 da	 yürütülmekte-
dir.		

Bu	 çalışmalar	 parça	 bazlı	 yorulma	
analizlerinden,	araç	alt	sistemlerinin	
incelenmesine,	 yol	 datalarının	 top-
lanıp	 değerlendirilip	 ilgili	 program-
larda	 kullanılmasından	 gerçek	 test-
lerle	 korelasyonuna	 kadar	 birçok	
adımı	içermektedir.	

ARAÇ	DİNAMİĞİ	
Yol	Testleri	

OTAM	 bünyesinde	 ayrıca	 planlanan	
yükleme	 şartlarında,	 daha	 önce	
güzergâhları	 tespit	 edilmiş	 parkur-
larda	 değişik	 hız	 ve	 tahrik	 ve	 fren-
leme	 simülasyonları	 yapılarak	 yol	
kayıtları	 elde	 edilebilmektedir.	 Veri	
toplama	 ve	 toplanan	 verilerin	 iş-
lenmesi	 (kayıtların	 düzenlenmesi,	
aşırı	 yüksek	 ve	 düşük	 dataların	
atılması,	 hidropuls	 limitlerine	 göre	
sınırların	ayarlanması	v.b.),	 rainflow	
analizleri,	 time	 editing	 işlemleri,	
fren	 simülasyonlarının	 eklenmesi,	
birikimli	 (cumulative)	hasar	miktarı-
nın	 hesaplanması	 gerçekleştirilebil-
mekte	 ve	 laboratuvar	 ortamına	
taşınabilmektedir.		

Prototip	 üzerine	 yapıştırılan	 strain-
gage’ler	 yardımıyla	 kötü	 yol	 şartla-

rında	 oluşan	 deformasyonlar	 ve	
gerilmeler,	

Veri	toplama	üniteleri	 ile	kaydedile-
bilmekte,	 ayrıca	 ivme	ya	da	deplas-
man	kayıtları	da	yapılabilmektedir.	

OTAM	bünyesinde	Araç	Dinamiği	ile	
ilgili	 aşağıdaki	 çalışmalar	 yürütüle-
bilmektedir.	

• Sensör	 yerleşimi	 –	 Enstrümen-
tasyon

• Roll	açısı	 /	Pitch	açısı	 /	Yaw	açısı
ölçümleri

• Kayma	açısı	ölçümleri
• Fren	&	Hızlanma	Testleri
• Tekerlek	kuvvet	ölçümleri
• Tekerlek	deplasman	ölçümleri

HOMOLOGASYON	DANIŞMANLIĞI	
OTAM	 bünyesinde	 homologasyon	
faaliyetlerini	 ilgilendiren	 aşağıdaki	
başlıklarda	 teknik	 danışmanlık	 ve	
test	 hizmetleri	 verilmektedir.	 Özel-
likle,	 gerek	mevzuatı	 takip,	 gerekse	
uygulama	 esasları	 adına	 zorluk	
çekmekte	olan	küçük	ve	orta	ölçekli	
tedarikçi	 firmalara	 yardımcı	 olmak	
ve	ana	sanayi	firmalarımıza	da	daha	
hızlı	 ve	 aşağıda	 sıralanan	 konularda	
verimli	 hizmetler	 sunabilmek	amaç-
lanmaktadır.	

• Danışmanlık
• Homologasyon	Planlama
• Dosya	hazırlama
• Rapor	hazırlama
• Homologasyon	testleri
• COP	(	Üretime	Uygunluk)	Testleri
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OTAM	Test	Sistemleri	
OTAM,	 müşterilerinin	 talep	 ve	 ihti-
yaçlarına	 uygun	 olarak	 test	 sistem-
lerini	 tasarlamakta,	 projelendirip	
imal	 etmekte,	 yerinde	montajını	 ve	
işletmeye	 almasını	 gerçekleştirerek	
teslim	etmektedir.	

Söz	 konusu	 test	 sistemleri,	 sadece	
bir	 komponentin	 test	 edildiği	 basit	
fikstür	tasarımları	ve	imalatlarından,	
komple	 sistem	veya	araç	 testlerinin	
gerçekleştirildiği	 özel	 test	 sistemi	
çözümlerine	 kadar	 geniş	 bir	 yelpa-
zede	yer	alabilmektedir.			

OTAM	TEST	YAZILIMI	
i-LAB	 OTAM	 mühendisleri	 tarafın-
dan	geliştirilmiş	bir	çok	amaçlı	Test-
kontrol	yazılım	ve	donanımıdır.	

Servo-hidrolik	 sistemlerden	 motor	
dinamometrelerine,	hat	sonu	hidro-
lik-pnömatik	 sistemlerin	 kontrolün-
den,	çok	eksenli	ve	sıcaklık,	su,	yakıt	

şartlandırmalı	yapılara	kadar	bir	çok	
sistemi	 tek	 bir	 kontrol	 ara	 yüzü	
üzerinden	 takip	 ve	 kontrol	 edilme-
sini	 sağlayan	 bir	 kontrol	 donanımı	
ve	test	sistemi	ara	yüzüdür.	

i-LAB	özellikleri;	

• Kullanıcı	dostu	ara	yüz
• Farklı	 donanımlarla	 haberleşme

yeteneği
• Farklı	 aktüatörleri	 kontrol	 ede-

bilme
• Otomatik	test
• Script	özelliği
• Veri	kaydı	ve	raporlama
• Farklı	 formatlarda	 dosyalardan

veri	okuma/koşturma

OTAM	TEST	SİSTEMLERİNDEN	
ÖRNEKLER:	

OTAM	Dinamometre	Projeleri		
(Yazılım	 ve	 Donanım	 Kurulumu)	
OTAM,	Otomotiv	 sektörü	geliştirme	
projeleri	 içerisinde	 çok	 önemli	 bir	
yer	 tutan	 Motor	 test	 odası	 (motor	
dinamometresi)	donanım	ve	yazılımı	
konusunda	 hizmet	 vermektedir.	 Bu	
hizmet	 ve	 ürünler	 2	 başlık	 altında	
değerlendirilebilmektedir;	

• Yeni	 Dinamometre	 Kurulumu	 ve
Yazılımı

• Dinamometre	Güncelleme

Uzun	 yıllara	 dayanan	 motor	 testi	
gerçekleştirme	kabiliyetinin	yanında	
Motor	 Test	 Odası	 kurulumu	 konu-
sunda	 da	 bilgi	 ve	 deneyim	 sahibi	
olarak	 OTAM	 İlk	 projesini	 İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi	 içerisindeki	 70	
kW’lık	 bir	Motor	 Deney	 Odası	 gün-
cellemesi	ile	hayata	geçirmiştir.		

Bu	 proje	 çerçevesinde	 İTÜ	 bünye-
sinde	 bulunan	 analog	 kontrollü	
Eddy	 Current	 bir	 Dinamometre’nin	
modernizasyonu,	 otomasyonu	 ve	
yazılım	projesi	gerçekleştirilmiştir.	

Bu	 projenin	 ardından	 tüm	 alt	 sis-
temleri	 ile	 Marmara	 Üniversitesi	
Göztepe	 kampüsüne	 Motor	 Dina-
mometresi	 kurulumu	 gerçekleştiril-
miştir.	Dinamometre,	Egzoz	ve	yakıt	
sistemleri	 dahil	 olmak	 üzere	 tüm	
donanım	 OTAM	 tarafından	 tasar-
lanmış	 ve	 hayata	 geçirilmiştir.	 Sis-
tem	 i-LAB	 yazılımı	 ile	 kontrol	 edil-
mektedir.	

Sistem	Özellikleri;	
− Eddy	 Current,	 Hidrolik	 ve	 AC	 tip	
Dinamometrenin	kurulumu	

− Hava	Yastığı	üzerinde	çalışan	dö-
küm	test	tablası	tasarımı	ve	 ima-
latı	

− OTAM	 I-LAB	 Test	 Otomasyon	
yazılımı	 ile	 kontrol	 ve	 data	 top-
lama	

− Kontrol	Panellerinin	kurulması	ve	
sensör	yerleşimleri	

− Oda	 havalandırma	 ve	 Egzoz	 sis-
temlerinin	kurulumu	
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− Su,	 Yağ	 ve	 Hava	 şartlandırma	
ünitesinin	tasarımı	ve	imalatı	

− Egzoz	 Ölçüm	 Cihazlarına	 enteg-
rasyon	

Halen	 farklı	 güçlerde	 ve	 özelliklerde	
Motor	 Test	 Dinamometrelerinin	
projelendirilmesinden	 kurulumuna	
anahtar	 teslim	 projeler	
gerçekleştirilmektedir.	

OTAM	Koltuk	Test	Sistemleri	
OTAM	bünyesinde	geliştirilmiş	tasa-
rım	 tescilli	 test	 sistemlerinden	bazı-
ları	 da	 koltuk	 test	 sistemleridir.	
Aşağıdaki	 regülasyonlarda	 belirtilen	
testleri	 gerçekleştirebilecek	 yapıda	
tasarlanmış	 Koltuk	 Test	 Sistemleri	
OTAM	Dayanım,	Ömür	ve	İnovasyon	
test	 laboratuvarında	 hizmet	 ver-
mektedir.	 Talepler	 doğrultusunda	
ilgili	 test	 düzenekleri	 kullanılarak	
testler	 gerçekleştirilebilmekte	 ve	
rapor	 verilebilmektedir.	 Sistemler	
üzerinde	 kullanılan	 tüm	 sensörler	
TURKAK	17025	onaylı	laboratuvarda	
kalibre	ettirilmektedir.		

Koltuk	Test	Sistemi	
76/115,	74/408	ve	77/541	yönetme-
liklerinde	 belirtilen	 emniyet	 kemeri	
ve	 bağlantıları,	 koltuk	 dayanım	
testlerini	 gerçekleştirmek	 üzere	
OTAM	 mühendislerince	 tasarlanan	
ve	imalatı	ve	kurulumu	gerçekleştiri-
len	sistemin	özellikleri	şu	şekildedir;	

Silindir	Sayısı:	4	Adet	
Kuvvet	Değerleri:	30	kN	

Kuvvet	Ölçerler:	4	Adet	50	kN	
Pozisyon	Sensörleri:	4	Adet	

Bu	 test	 sistemi	 hem	 önden	 çekme	
hem	 de	 arkadan	 itme	 testlerini	
gerçekleştirebilmektedir.	

Koltuk	 Başlığı	 Performansı	 Test	
Sistemi	
Koltuk	ve	koltuk	başlıklarında	Enerji	
Dağılımının	 Kontrolü	 testini	 gerçek-
leştirmek	 üzere	 tasarlanmış	 ve	
devreye	 alınarak	 sektöre	 hizmet	
etmeye	başlamıştır.	

İlgili	test	sistemi	tasarım	tescilli	olup	
tasarımından,	otomasyonuna,	yazılı-
mından	 raporlama	 ve	 kullanıcı	 ara-
yüz-lerine	 kadar	 tüm	 bileşenleri	
OTAM	mühendislerince	 gerçekleşti-
rilmiştir.	

Sistemin	genel	özellikleri:	
− Sigma	 profili	 dayanıklı	 karkas	
yapı	

− Yazılım	kontrollü	yükseklik	ayarı	
− Önden	 ve	 sırttan	 çarpmalara	
uygun	tasarlanmış	koltuk	bağlan-
tı	sistemi	

− Yüksek	 hassasiyetli	 ivme	 ve	 hız	
ölçerler	

Sürücü	 Koltuğu	 Performans	 Test	
Sistemi	

Ilgili	test	sistemi	sürücü	koltuklarına	
uygulanan	 titreşim	 ve	 staik	 yük	
uygulama	 testlerini	 gerçekleştirmek	
üzere	 tasarlanmış	 ve	 kurulumu	
gerçekleştirilmiştir.		

Sistemin	 temel	 özellikleri	 ve	
bileşnleri	şu	şekilde	özetlenebilir;	

• Servo-hidrolik	altyapı
• Özgün	kontrolcü		/	i-LAB

• İvme	takibi
• Pozisyon	ve	Kuvvet	kontrollü
• Otomatik	Test	ve	Raporlama
• Kalibrasyon	menüsü
• Farklı	 koltuk	 tiplerine	 uygun

modüler	tasarım
• Dayanıklı	 çelik	 konstrüksiyon

şase

OTAM	Direksiyon	Test	Sistemleri	
Araç	 mühendisliğinin	 en	 zorlayıcı	
test	 yapılarından	 biri	 de	 komple	
direksiyon	 sisteminin	 testlerini	
gerçekleştiren	 sistemlerdir.	 OTAM	
direksiyon	 sistemi	 testlerinde	 kulla-
nılmak	üzere	2	farklı	direksiyon	test	
sistemi	 geliştirmiş	 ve	 patent	 başvu-
rularını	tamamlamıştır.	

Buna	göre	4	servo-hidrolik	aktüatör	
ve	 1	 adet	 taşıt	 sürücüsünü	 simule	
eden	 elektrik	motorundan	oluşan	 5	
Eksen	 Direksiyon	 Test	 Sistemi	 ve	
3adet	 servo-motor	 ile	 testlerin	
gerçekleştirildiği	 3	 Eksen	Direksiyon	
Test	Sistemi	
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Her	 iki	 sistemin	 temel	 özellikleri	 şu	
şekilde	sıralanabilir;	

5	Eksenli	Direksiyon	Test	Sistemi	
• Özgün	Modüler	Tasarım	(Patenli)
• Hidrolik	 ve	 Elektro-Mekanik	 Ak-

tüatörler
• Tekerlek	 ve	 Direksiyon	 Kuvvetle-

rinin 	Simülasyonu	
• Farklı	 Direksiyon	 Tiplerine	 Uy-

gunluk
• Sürüş	 Simülatörü	 ile	 Birlikte	 Ça-

lışma
• Özgün	Kontrol	Altyapısı
• 25kN	ve	15	kN’luk	Hidrolik	Aktü-

atörler	 (talep	 doğrultusunda	 art-
tırılabilir)

• 0-100	Hz	Çalışma	Aralığı
• i-LAB	Yazılımı

3	Eksenli	Direksiyon	Test	Sistemi	

• Özgün	Modüler	Tasarım
• Elektro-Mekanik	Aktüatörler
• Tekerlek	ve	Direksiyon		Kuvvetle-

rinin	Simülasyonu

• Özgün	Kontrol	Altyapısı
• Sürüş	 Simülatörü	 ile	 Birlikte	 Ça-

lışma
• Farklı	 Direksiyon	 Tiplerine	 	 Uy-

gunluk
• Simülatör	ile	Birlikte	Çalışma

• i-LAB	Yazılımı
OTAM	Elektrik	Motoru	Test	Sistemi	

Elektrikli	araçlar	üzerinde	gerçekleş-
tirilen	 çalışma	 ve	 testler	 OTAM	
bünyesinde	 gerçekleştirilen	 Ar-Ge	
çalışmarının	 bir	 diğer	 başlığını	 oluş-
turmaktadır.	

Elektrikli	 araç	 kontrol	 ünitesi	 geliş-
tirme	 projesi	 çerçvesinde	 OTAM	
laboratuvarlarında	 kurulmul	 olan	
Motor	 Test	 Sistemi,	 farklı	 güç	 ve	
yükteki	 elektrik	 motorlarını	 test	
edebilmek	üzere	tasarlanmıştır.	

Dinamometre	Özellikleri;	

112	kW	
256	Nm	Tork	
8000	rpm	
DC	Kaynağın	özellikleri;	

Giriş	Gerilimi:	380	Vac	50	Hz	
Çıkış	Gerilimi:	90	–	500	Vdc	
Çıkış	Akımı:	200	A		
Sistem	girişinde	ayrıca	bir	 izolasyon	
trafosu	bulunmaktadır.	

ROPS	Test	Sistemi	

Türkiye’de	 bugüne	 kadar	 yapılama-
yan,	yüksek	kapasiteli	 iş	makineleri-
nin	 ROPS	 testlerini	 yapabilecek	
kapasiteye	 sahip	 Türkiye’nin	 en	
büyük	 ROPS	 Test	Ünitesi	 (Roll	Over	
Protection	Structure)	OTAM	bünye-
sinde	hayata	geçirilmiştir.			

İş	 makinaları	 (Ekskavatör,	 Bekoloa-
der,	 Lastikli	 Yükleyici,	 Greyder	 gibi)	
yüksek	 kütleli	 araç	 ve	 makinaların	
Koruyucu	 Yapılarının	 testi	 yüksek	
kuvvet	 ve	 enerji	 değerleri	 gerektir-
mesi	 sebebi	 ile	 yapılmamaktaydı,	
söz	konusu	eksiğin	giderilmesi	ama-
cı	ile	ağır	iş	makinalarını	kapsayacak	
kapasitede,	OTAM’ın	 TOSB	 lokasyo-
nunda	 bulunan	 Otam	 Ömür	 Daya-
nım	 İnovasyon	 Merkezi’nde	 ROPS	
Test	 Ünitesi	 kurulmuş	 ve	 sektöre	
hizmet	vermeye	başlamıştır.	

Sistem	Özellikleri;	

• OTAM	Tasarımı
• İş	Makinalarında	ROPS	Testleri
• 1000kN	üstten	basma	kapasitesi
• 500kN	 yandan	 ve	 arkadan	 itme

kapasitesi
• Otomatik	Enerji	Hesabı
• Kuvvet	kontrollü	Sistem
• Pozisyon	ölçümü
• i-LAB	Yazılımı

Fren	Körüğü	Performans	Test	
Sistemi	

OTAM	 firmaların	 talepleri	 doğrultu-
sunda	parça	veya	sisteme	özgün	hat	
sonu	 test	 sistemleri	 geliştirebilmek-
tedir.	 Bu	 test	 sistemlerine	 örnek	
olarak	Fren	körüğü	performansı	test	
sistemi	verilebilir.	

Hat	 sonunda	 konumlandırılmış	 bu	
sistem	 farklı	 yapı	 ve	özellikteki	 par-
çanın	 testlerini	 üzerindeki	 barkod	
aracılığı	 ile	 otomatik	 olarak	 gerçek-
leştirmekte	 ve	 yoğun	olup	olmadık-
larını	değerlendirebilmektedir.	

Sistemin	temel	özellikleri;	

• Hidrolik	 ve	 Pnömatik	 aktüatör
altyapısı

• Otomatik	 Test	 ve	 Raporla-
ma/Barkod	okuyucu

• Hava	Kaçağı	Testi
• Kuvvet/Deplasman	ölçümü
• OK/RED	kararı
• ATEQ	Haberleşme
• Özel	Reçete	oluşturabilme
• Dokunmantik	Panel	Ekran
• i-LAB	yazılımı
• SQL	sunucuya	veri	aktarımı
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Yakıt	Sistemi	Simülatörü	

Bir	 içten	yanmalı	motorun	krank	ve	
kam	mili	sensörülerini	ve	buna	bağlı	
olarak	tüm	yakıt	sistemi	özelliklerini	
(sıcaklık,	basınç,	debi)	simüle	edebi-
lecek	 şekilde	 tasarlanmış	 olan	 test	
sistemi,	yakıt	sistemi	pompa,	enjek-
tör	testlerinde,	motor	kontrol	ünite-
si	 geliştirme	 ve	 testlerinde	 kullanı-
labilecek	 şekilde	 geliştirilmiş	 ve	
firmaya	teslim	edilmiştir.	

Sistemin	Temel	Özellikleri;	

• OTAM	Tasarımı
• 0	-	3.500	prm	çalışabilme
• Sıcaklık	kontrolü
• Basınç	kontrolü
• Debi	kontrolü
• ECU	haberleşme
• Farklı	pompa	ve	enjektör	bağlan-

tı	tiplerine	uygun
• Özgün	Yazılım
• Kam,	Krank	sensör	bağlantıları

3	Eksen	Şaft	Test	Sistemi	

Ağır	 ticari	 araç	 ön	 ve	 arka	 şaftlarını	
test	 edebilecek	 şekilde	 geliştirilmiş	
sistemdir.		

Tüm	 mekanik	 tasarım,	 kontrol	 sis-
tem	 ve	 yazılımı	 OTAM’a	 aittir	 ve	
sistem	 i-LAB	 yazılımı	 ile	 çalışmakta-
dır.	

Sistem	kontrol	parametreleri;	

− Devir	Kontrolü	
− Eksenel	Hareket	Kontrolü	
− Şaft	Açısı	ayarlayabilme	
− Sıcaklık	şartlandırma	(20-80	De-
rece	Sıcaklık	aralığı)	

− Su-Çamur	altında	Test	

OTAM	e-VCU	ve	e-Drive	

OTAM	bünyesinde	elektrikli	araçlar-
da	kullanılmak	üzere	bir	Ana	Sanayi	
firması	 ortaklığı	 ile	 Araç	 kontrol	
ünitesi	 ve	 Motor	 sürücüsü	 gelişti-
rilmiştir.	

Bir	 yolcu	 taşıma	 aracından	 gerçek	
yol	koşullarında	da	test	edilen	ürün-
lerin	 hem	 donanım	 hem	 yazılım	
geliştirme	 faaliyetleri	OTAM	bünye-
sinde	 yürütülmüş	 bu	 çalışmanın	
sonunda	 2	 ürün	 ortaya	 konulmuş-
tur;	

OTAM	e-VCU;	

• 5V	Dijital	Giriş	(x5)
• 5V	Dijital	Çıkış	(x5)
• 24V	Dijital	Giriş	(x4)
• 24V	Dijital	Çıkış	(x6)
• 24V	PWM	-	Pals	çıkış	(x2)
• 5V	PWM	–	Pals	çıkış	(x2)
• Analog	Sinyal	Girişi	(x8)
• 24V	Open	drain	PWM	(x2)
• Low	Side-	Anahtar	(x4)
• High	Side	–	Anahtar	(x4)
• 5V,	1A	Sensör	besleme	(x1)
• CAN	(x2)
• RS232	(x1)

OTAM	e-Drive	

• Çalışma	gerilimi	aralığı		350-700V
DC.

• Anahtarlama	frekansı		>=	10	kHz
• 75kW	çıkış	gücü
• Su	soğutmalı
• Vektör	kontrollü	(space	vector
modülasyonu	ile	çalışan)

• Fiziksel	boyutları	araç	içi	geomet-
rik	entegrasyona	uygun

• IP	65	Koruma	Sınıfı
• Otomotiv	standartlarında	anah-
tarlama	elemanları

• Elektrikli	araca	özel	fonksiyonlar:
o DC	bus	deşarj	fonksiyonu
o Moment	sınırlama.
o Sürüş	 konforu	 (Driveability)

iyileştirmek	 için	 driveline-
vibration	 damping	 fonksi-
yonu

ÇOK	AMAÇLI	DAYANIM	TEST	
SİSTEMİ	

Farklı	 eksenlerde	 yük	 uygulama,	
ölçüm	 ve	 raporlama	 kabiliyetine	
sahip	 olan	 sistem	 tamemn	 elektro-
mekanik	Aktüatörler	ve	hızlı	 şekilde	
ayarlanabilir	 sigma	 profiller	 içeren	
karkas	yapı	ile	kurgulanmıştır.	

Sistem	 ve	 parça	 testlerinde	 kullanı-
lan	 bu	 test	 sistemi	 farklı	 eksen	 ve	
yük	 değerlerinde	 test	 gerçekleştri-
bilme	yeteneğine	sahiptir.	

Sistemin	Temel	Özellikleri;	

• Kuvvet	ve	Pozisyon	kontrolü
• 2	Eksen	çalışabilme
• Her	eksende	bağlanabilme
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• Farklı	 taşıt	 bağlantılara	 uygun
tasarım

• Özel	kullanıcı	ara	yüzü
• Farklı	 noktalardan	 pozisyon	 öl-

çümü
• 0	–	15.000	N	kuvvet	aralığı
• i-LAB	Yazılımı
• Masa	Üstü	Kontrolcü

OTAM	 2010	 –	 2015	 arası	 Ar-Ge	
Çalışmalarından	Örnekler	

- Direksiyon	Test	Sistemi	

- Motor	Test	Sistemi	

- İ-LAB	 Yazılımı	 ve	 Donanım	 seçe-
nekleri	

- Yüksek	 İrtifa	 Yakıt	 Sistemi	 Simü-
latörü	

- Lastik	Test	Sistemi	

- Şehirler	 Arası	 /	 Şehir	 İçi	 Otobüs	
Ailelerinde	NVH	

- 	EV	Minibüs	 –	 Araç	 Kontrol	 Kartı	
ve	 Yazılının	 Geliştirilmesi	 (e-VCU	
/	e-Drive)	

- EV	 araçlar	 için	 tahrik	motoru	 in-
verter	 ve	 kontrol	 yazılımının	 ge-
liştirilmesi	

- Dizel	 Yakıt	 Katıkları	 Performansı-
na	Yakıt	Tüketimi	ve	Emisyonlara	
Etkisi	

- ROPS	Test	Sistemi	

- Sürücü	Koltuğu	Titreşim	Test	Sis-
temi	

- 3	Eksen	Şaft	Test	Sistemi	

- Fren	 Körüğü	 Performans	 Test	
Sistemi	

- Ağır	Ticari	Araç	3	eksen	rotil	Test	
Sistemi	ve	Testleri	

- Hafif	Ticari	Araç	5	eksen	arka	kas	
ve	 süspansiyon	 sistemi	 Benzin	
Yakıt	 Katıkları	 Performansına	 Ya-
kıt	Tüketimi	ve	Emisyonlara	Etkisi	

- Motor	Yağı	 seçimi	ve	Turbo	Öm-
rüne	Etkisi	

- Hafif	 Ticari	 Araç	 Süspansiyon	
Sistemi	 Ömür	 Dayanım	 Ar-Ge	
Testleri		

- Hafif	 ve	 Ağır	 Ticari	 Araçlarda	
Süspansiyon	Sistemi	Ömür	Daya-
nım	Test	Çalışmaları	

OTAM	2004	–	2010	arası	Ar-Ge	
Çalışmalarından	Örnekler		
(2004	–	2010)	

İçten	Yanmalı	Motorlar		

• Ulaştırma	 Sektöründe	 Sera	 Gazı
Azaltımı

• Motor	yağı	saha	etütleri
• Üç	 Silindirli	 Dizel	 Motor	 Geliştiril-

mesi
• Bir	 Dizel	 Motorunun	 Stage	 III

Emisyon	 Standardı	 Seviyesine	 Ge-
liştirilmesi

• Turboşarj	Sistemi	Modifikasyonu
• Dizel	Motorunun	 İki	 Döngülü	 Yeni

Yanma	 Odalı	 Piston	 Kullanılarak	 2
ve	4	Sübap	Uygulanması	İle	Gelişti-
rilmesi

• Dizel	Motoru	Yağ	Sarfiyatı	Optimi-
zasyonu	İçin	Güç	Silindiri	Tasarımı

• Bir	 Dizel	 Motorda	 Tek	 Döngülü
MR-1	 Tipli	 Yeni	 Yanma	 Odası	 ve
Emme	 Portu	 Geometrisi	 İle	 Mo-
dernizasyonu,	 Vibrasyon,	 Gürültü
ve	Gaz	Değerlerinin	Düşürülmesi

• Motor	 Yağlama	 Yağları	 Geliştiril-
mesi

• Normal	Emişli	bir	Motorun	80BGde
STAGE	 II	 Emisyon	 Normlarında
Turboşarjlı	Olarak	Geliştirilmesi

• Motor	Yağlarında	Kullanılacak	Olan
Katkı	 Maddesinin	 Yakıt	 Tüketimi
Testlerinin	Gerçekleştirilmesi

• LPG'de	 Kullanılması	 Amaçlanan
Katkıların	Araçlardaki	Testleri

Alternatif	Yakıtlar	

• Hibrid	 Elektrikli	 Araç	 Kontrol
Stratejisi	 Geliştir-
me,Değerlendirme	 ve	 iyileştirme
Projesi

• Taşıtlarda	 Katkılı	 LPG	 Kullanımının
Taşıt	Performansına	Etkisi

• Taşıtlarda	 katkılı	 LPG	 ullanımının
motor	 parçalarındaki	 temizleme
etkisinin	incelenmesi

• Motor	Biyoyakıtları	Üretimi
• Hibrid	 Hafif	 Ticari	 Araç	 Prototipi

Geliştirme	Projesi
• Araçlarda	Biyodizel	ve	Dizel	Yakıtı-

Biyodizel	 Karışımlarının	 Kullanıl-
masının	 Teknik	 ve	 Ekonomik	 Açı-
dan	Değerlendirilmesi

• Hibrid	 Hafif	 Ticari	 Araç	 Prototipi
Geliştirme	Projesi	–	Faz	2

NVH	

• Prototip	 minibüsün	 araç	 içi	 gürül-
tüsünün	azaltılması

• Dizel	 motorlarının	 titreşim	 ve
akustik	davranışlarının	geliştirilme-
si

• Manuel	 Vites	 Kablolarından
Kaynaklanan	 ve	 Araç	 İçine	 İletilen
Gürültü	 ve	 Titreşimlerin	 İyileştiril-
mesi

• Araç	 Kabin	 Gürültüsü	 Oluşturan
Bileşenlerin	 Akustik	 ve	 Yapısal	 İle-
tim	 Yollarını	 Belirlenmesine	 Yöne-
lik	Yöntem	Geliştirilmesi

• Dört	 noktadan	 bağlı	 motor	 ve
şanzuman	 komplesinin	 gürültü	 ve
titreşim	 özellikleri	 açısından	 en	 iyi
şekilde	yerleştirilmesi

• Traktörlerde	 gürültü	 kontrolü	 ve
akustik	 davranışlarının	 analizi	 ve
geliştirilmesi

• Taşıtlarda	 Kullanılan	 Egzost
Susturucularının	 Akustik	 ve	 Akış
Davranışlarının	 Analizi	 ve	 Gelişti-
rilmesi

• Ağır	 Ticari	 Araç	 İçin	 Kabin	 İçi
Akustiği	İyileştirme/Geliştirme

• Malzemelerin	 Ses	 Yutma	 Katsayısı
ve	 Ses	 İletim	 Kaybı	 Özelliklerinin
Frekansa	 Bağlı	 Olarak	 Değişimleri-
nin	Belirlenmesi
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• Eminönü-Kabataş	 Raylı	 Toplu
Taşıma	 Sisteminde	 Oluşan	 Titre-
şimlerin	 Ölçülmesi	 ve	 Değerlendi-
rilmesi

• Aksaray	 -	 Havalimanı	 Hafif	 Raylı
Toplu	 Taşıma	 Sisteminde	 Oluşan
Titreşimlerin	 ve	 Gürültünün	 Öl-
çülmesi	ve	Değerlendirilmesi

• Ağır	 Ticari	 Araç	 İçin	 Kabin	 İçi
Akustiği	İyileştirme/Geliştirme

• Traktör	 Egzoz	 Susturucusunun
Akustik	 Performanslarının	 Belir-
lenmesi

• Araçlarda	Görülen	Düşük	Frekanslı
Gürültü	 Probleminin	 Çözümünün
Değişik	 Gövde	 ve	 Aktarma	 Organı
Tiplerinde	 doğrulanması	 ve	 Uygu-
lamaya	Geçirilmesi

• Traktörde	 Muhtelif	 Gürültü
Kaynaklarının	 Sürücünün	 Kulak
Hizasında	 Oluşan	 Gürültüye	 Katkı-
larının	Derecelendirilmesi

Yapısal	

• Otobüs	Yapısal	Tasarım	Danışman-
lığı	-	2

• Bir	Binek	Aracının	Ömür	Analizi
• Taşıtlarda	 Kullanılan	 Yakıt	 Depola-

rının	Bilgisayar	Ortamında	Statik	ve
Dinamik	Analizi

• Süspansiyon	 Geometrisinin	 ve
Eleman	 Karakteristiklerinin	 Opti-
mizasyonu	 ile	 Yol	 Tutuş	 (handling)
ve	 Sürüş	 Konforu	 (ride	 Comfort)
Kabiliyetinin	İyileştirilmesi

• Direksiyon	 Rot	 Kolunun	 Sayısal	 ve
Deneysel	Gerilme	Analizi

• Örme	 Şasili	 Bir	 Taşıtın	 Sanal
Prototipleme	 Yöntemiyle	 Tasar-
lanması,	Testlerle	Doğrulanması	ve
Üretilmesi-1

• Malzemelerin	 Çarpma	 Enerjisi
Yutma	Özelliğinin	Belirlenmesi

• Yük	 Vagonu	 Üzerinde	 Deneysel
Gerilme	Analizi

• Araç	 Ön	 Süspansiyon	 Sisteminin
Deneysel	 ve	 Hesaplamalı	 Ömür
Analizi

• Diyarbakır	 Tramvay	 Hattı	 İçin
Karayolu	 Kaynaklı	 Titreşimlerin
Ölçülmesi	ve	Tramvayların	Dinamik
Etkilerinin	Değerlendirilmesi

• Midibüs	Ön	Dingilinin	Deneysel	 ve
Hesaplamalı	Ömür	Analizi

• Kamyon	 Kabini	 Bağlantı	 Takozları-
nın	 Statik	 ve	 Dinamik	 Yükleme
Testleri

• Traktör	 Ön	 Dingil	 Sisteminin
Deneysel	 ve	 Hesaplamalı	 Ömür
Analizi

• Toplu	 Taşıma	 Aracına	 Hızlandırıl-
mış	Ömür	Testleri

• Ağır	 Ticari	 Araçta	 Kabin	 Süspansi-
yonu	Konfor	Optimizasyonu

• Otobüs	Gövde	Yapısal	Analizi,	Seyir
Şartlarında	Deneysel	Doğrulanması,
Gürültü	Analizi

• Otobüs	 Dinamiği	 Modeli	 ve
Deneysel	Doğrulaması

Aerodinamik	

• Yeni	 Nesil	 Midibüsün	 Dış	 Aerodi-
namik	Optimizasyonu

• Ağır	 Kamyon	 Kabin	 Geometrisinin
ve	 Aksesuarlarının	 Dış	 Aerodina-
mik	Optimizasyonu

• Kabin	 HVAC	 Sistemi	 CFD	 Destekli
Tasarımı

Muhtelif	

• Güvenli	 Sürüş	 Projesi	 (DPT-
Yürütücü	S.Ü.)

• Gemilerde	 Soğutma	 Amaçlı
Kullanılan	 Nozullerin	 Simulasyonu
ve	Geometrik	Optimizasyonu

• Hibrid	Kordların	Mekanik	Özellikle-
rinin	 Sonlu	 Elemanlar	 Yöntemi	 İle
Modellenmesi

• Bolu	 Tünelinin	 Hava	 Sirkülasyonu
için	 Kullanılan	 Jet	 Fanların	 Hasar
Analizi

• Bulaşık	 Makinalarının	 titreşim	 ve
akustik	davranışlarının	geliştirilme-
si

• Çelik	 Demiryolu	 Köprülerinden
Yayılacak	 Gürültü	 ve	 Titreşimlerin
Değerlendirilmesi

• İstanbul	 İçin	 Kent	 Kimliğini	 Yansı-
tan	 Toplu	 Taşıma	 Aracı	 Konsept
Tasarımı

- 
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GAZİ	ÜNİVERSİTESİ	İÇTEN	YANMALI	MOTORLAR	VE	
OTOMOTİV	LABORATUVARI	Tanıtımı	

Prof.Dr.	Nuri	YÜCEL	*

İçten	Yanmalı	Motorlar	ve	Otomotiv	
Laboratuvarı	 Makina	 Mühendisliği	
Bölümünün	 önemli	 laboratuvarla-
rından	birisidir.	

Gazi	Üniversitesi	Mühendislik	Fakül-
tesi	 Makina	 Mühendisliği	 İçten	
Yanmalı	 Motorlar	 ve	 Otomotiv	
Laboratuvarında	 içten	 yanmalı	 mo-
torlar	 ile	 ilgili	 teknolojik	 ve	 yenilikçi	
araştırma	 çalışmalar	 yapılmaktadır.	
Aynı	 zamanda	 lisans	 ve	 lisansüstü	
öğrencilerin	teorik	bilgilerinin	pratik	
bilgiler	 ile	 pekiştirilmesi	 sağlanmak-
tadır.		

Laboratuvar,	 Makina	 Mühendisliği	
Bölümünün	öğrencileri	için	temel	ve	
vazgeçilmez	 laboratuarlardan	 birisi-
dir.	 Bölümde	 eğitim	 alan	 Makina	
Mühendisliği	 lisans	 öğrencilerine	
içten	yanmalı	motorlar	ve	otomotiv	
konularında	 aldıkları	 MM427	 Oto-
motiv	Mühendisliği,	MM430	Motor-
lar,	MM494	Gaz	Türbinleri,	MM424	
Makina	Müh.	Uyg.	 Projesi	 II	 dersle-
rinde	 laboratuvarda	 bulunan	 parça	
kesitleri	 ile	 görsel	 olarak	 otomotiv	
ve	 motorlar	 ile	 ilgili	 parçalarının	
öğretilmesi	ve	öğrencilere	yaptırılan	
deneyler	 ile	de	motor	testleri	konu-
larında	 bilgi	 sahibi	 olmaları	 sağlan-
maktadır.		

Lisansüstü	 öğrencilerinin	 yüksek	
lisans	 ve	 doktora	 tez	 çalışmaları	
yapmalarına	olanak	sağlanmaktadır.	

Sanayiden	 gelen	 araştırma	 projeleri	
de	laboratuvar	altyapısında	bulunan	
donanımlar	ile		yapılmaktadır.		

Türkiye’de	 İLK’lerin	yapıldığı	 labora-
tuvar	olması	 ile	de	dikkat	 çeken	bir	
laboratuvardır.	 Silindir	 içi	 yanmanın	
silindir	 içinden	 anlık	 olarak	 alınan	
örnekler	 ile	 deneysel	 olarak	 ince-
lenmesi,	 Ricardo	motoru	 kullanarak	
yakıtların	 oktan	 sayılarının	 belirlen-
mesi,	 üç	 yollu	 katalitik	 konvertör	
testleri	 İLK’lere	 örnek	 olarak	 verile-
bilir.	

Özgörev:	
Araştırma	 ve	 geliştirme	 etkinlikleri	
ile	yüksek	düzeyde	bilgi	ve	teknoloji	
üretip	kullanabilen,	ulusal	ve	ulusla-
rarası	 sanayi	 ve	 araştırma	 kurumla-
rında,	 tasarım	 ve	 üretim	 uygulama-
larında	 öncülük	 ve	 önderlik	 yapabi-
len;	 çevreye	 duyarlı	 çözüm	 gelişti-
rebilen	 Makine	 Mühendisleri	 yetiş-
tirmek.	

Özgörüş:	
Uluslararası	 düzeyde	 eğitim	 veren,	
araştırmalar	 yapıp	 bilgi	 üreten,	
bunları	 yayımlayarak	 topluma	 ve	
insanlığa	 hizmet	 eden	 ve	 ulusal	
ihtiyaçlara	 uygun	 teknolojik	 geliş-

meyi	 vurgulayan	 benzeri	 kurumlar	
arasında	 öncü	 bir	 eğitim	 ve	 araştır-
ma	kurumu	olmaktır.	

Altyapı:	
Laboratuvar	 altyapısında	 belli	 başlı	
donanımlar	aşağıda	verilmiştir.	

Ricardo	 Test	 Motoru:	 Sıkıştırma	
oranı	 değiştirilebilen,	 ateşleme	
avansı,	 giriş	 havası	 sıcaklığı	 gibi	
parametrelerin	 kolayca	 kontrol	
edilebildiği	 Ricardo	 E6	 test	 motoru	
ve	motora	ait	test	yatağında		silindir	
içi	 yanma	ve	yakıtların	oktan	 sayısı-
nın	 belirlenmesi	 testleri	 yapılabil-
mektedir.		

Yüksek	Hızlı	Gaz	Örnekleme	Cihazı:	
İçten	 yanmalı	 motor	 silindiri	 içeri-
sinden	 istenilen	 krank	 açılarında	
aralığında	 örnek	 almaya	 imkan	
sağlayan	cihazdır.		
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Dizel	 partikül	 ölçüm	 cihazı:	 Dizel	
motor	 egzozunda	 bulunan	 partikü-
lün	 toplanmasını	 sağlayan	 böylece	
dizel	 motorun	 istenilen	 çalışma	
rejimlerinde	 oluşan	 partikül	 mikta-
rının	belirlenebilmesi	 için	partikülle-
rin	toplanmasını	sağlayan	cihazdır.	

Gaz	 Kromotografi	 cihazı:	 Kısaca	GC	
olarak	isimlendirilen	cihaz	silindir	içi	
gaz	 analizlerinde	 kullanılan	 cihaz	
anlık	 olarak	 elde	 edilen	 örneklerin	
detaylı	olarak	 incelenmesinde	kulla-
nılmaktadır.	 Cihaz	 üzerinde	 ayrıca	
TCD	 ve	 FID	 analiz	 üniteleri	 bulun-
maktadır.	

Gaz	 Analiz	 Cihazları:	 Benzinli	 ve	
dizel	motorların	egzoz	gazının	anali-
zinde	 kullanılan	 iki	 adet	 egzoz	 gazı	
analiz	 cihazı	 bulunmaktadır,	 ayrıca	
duman	koyuluğu	da	ölçülebilmekte-
dir.	

Hidrolik	 ve	 Elektrik	 kontrollü	 dina-
mometrelere	 sahip	 test	 yatakları:	
Laboratuvar	 altyapısında	 bulunan	
Hidrolik	 ve	 Elektrik	 kontrollü	 dina-
mometreler	 ile	 motorların	 testleri	
yapılmaktadır.	

İçten	 yanmalı	 motorlar:	 Laboratu-
var	 	 altyapısında	 çok	 nokta	 enjeksi-
yonlu,	 karbüratörlü	 SI	 motorlar,	
dizel	 motorlar	 ve	 Wankel	 motorlar	
bulunmaktadır.	 Bu	 motorlar	 per-
formans	 ve	 emisyon	 testlerinde	
kullanılmaktadır.	

Laboratuvar	 altyapısında	 veri	 top-
lamada	 kullanılan	 sensörler,	 veri	
toplama	 kartı,	 osiloskoplar	 da	 bu-
lunmaktadır.	

Tünel	Modeli:	Tünellerde	yanmanın	
deneysel	olarak	 incelenebilmesi	 için	
kullanılan	model	tünel.			

Yazılımlar:	 Fortran	 kullanılarak	
laboratuarda	 geliştirilen	 iki	 boyutlu	
olarak	 zamana	 bağlı	 olarak	 çalışan	
hesaplamalı	 akışkanlar	 dinamiği	
(HAD)	 yazılımı,	 	 STAR-CD,	 Fluent	
ticari	HAD	 (CFD)	yazılımları	 ile	 içten	
yanmalı	motorlarda	 akış	 ve	 yanma-
nın	 sayısal	 olarak	 simülasyonu	 ve	
incelenmesi	yapılmaktadır.		

Projeler:	
Sanayi	 ve	Kamu	kuruluşları	 ile	 yapı-
lan	projeler	ve	çalışmalar:	

Türk	 Traktör	 Fabrikasında	 geliştiri-
len	dizel	motorun	EURO	standartla-
rına	uygun	olup	olmadığı	testleri	.	

Çorum’da	 üretilen	 katalizör	 benzeri	
cihazın	testi	

Türk	 Silahlı	 Kuvvetleri	 Jandarma	
Genel	Komutanlığı	dizel	motoru	hızlı	
ısınma	bujilerinin	testi	

LPG’li	taşıtların	tip	onay	belgelerinin	
kontrolü	

Ar-Ge	Projeleri	
TÜBİTAK	 ve	 Gazi	 Üniversitesi	 Bilim-
sel	 Araştırmalar	 Birimi	 tarafından	
desteklenmiş	 tamamlanmış	 proje-
ler:	

1. Soğuk	Çalışmada	Üç	Yollu	Katali-
tik	 Konvertör	 Öncesi	 Egzoz	 Gazı
Isıtılmasının	 Egzoz	 Emisyonları
Üzerine	Etkisinin	Deneysel	ve	Sa-
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yısal	Olarak	 İncelenmesi,	Destek-
leyen	 Kuruluş:	 	 	 TÜBİTAK	 1001	
Projesi	(112M156),	2012-2015	 	

2. Ricardo	 Araştırma	 Motorunda
Silindir	 İçi	 Yanmanın	 ve	 Emisyon
Oluşumunun	Deneysel	Olarak	İn-
celenmesi	 Ve	 Sayısal	 Simülasyo-
nu,	 Destekleyen	 Kuruluş:	 TÜBİ-
TAK	 1001	 Projesi	 (109M420),
2010-2013.

3. Jet	 Fan	 Eksenel	 Havalandırma
Sisteminin	 Bir	 Metro	 İstasyon
Modelindeki	 Yangına	 ve	 Duman
Tahliyesine	 Etkisinin	 Deneysel
Olarak	 İncelenmesi,	 Destekleyen
Kuruluş:	 G.Ü.	 Bilimsel	 Araştırma
Projeleri	Projesi,	2011	-	2013.

4. Oksijenat	 Yakıt	 Katkılarının	 Mo-
torda	 Kullanılması	 Halinde	 Silin-
dir-içi	 Yanma	 Mekanizmasının
Deneysel	 Olarak	 İncelenmesi,
Destekleyen	 Kuruluş:	 G.Ü.	 Bilim-
sel	 Araştırma	 Projeleri	 Projesi,
2011	-	2013

5. Tek	 Silindirli	 Bir	 Dizel	 Motorda
Ön	 Isıtmalı	 Biyodizel	 Yakıt	 Kulla-
nımının	 Motor	 Performansı,	 Eg-
zoz	 Emisyonları	 Ve	 Silindir-İçi
Yanma	 Üzerine	 Etkisinin	 Deney-
sel	Olarak	İncelenmesi,	Destekle-
yen	 Kuruluş:	 TÜBİTAK	 1002	 Pro-
jesi	(111M404),		2011-2012.

6. Bir	Tünel	İçinde	Hava	Hareketinin
ve	 Yangının	 Deneysel	 Olarak	 İn-
celenmesi,	 Destekleyen	 Kuruluş:
G.Ü.	 Bilimsel	 Araştırma	 Projeleri
Projesi,	2008	-	2010.

7. Yeraltı	 Raylı	 Taşıma	 Sistemi
İstasyonu	 için	 Yangın	 Modelle-
mesi	 ve	 Simülasyonu,	 Destekle-
yen	 Kuruluş:	 TÜBİTAK	 1001	 Pro-
jesi	(106M370),	2007	-2009.

8. Otto	 Çevrimli	 Motorun	 Çevrimi-
nin	 Sayısal	 Akışkanlar	 Mekaniği
Yöntemi	 ile	 ve	 Deneysel	 Olarak
İncelenmesi,	 Destekleyen	 Kuru-
luş:	 G.Ü.	 Bilimsel	 Araştırma	 Pro-
jeleri	Projesi,	2006	–	2008.

9. Ricardo	Motorunda	 Yanma	 İnce-
lemeleri	İçin	Silindir	İçi	Basıncı	ve

Çevrimi	 Ölçmek	 İçin	 Bir	 Sistem	
Kurulması,	 Destekleyen	 Kuruluş:	
G.Ü.	 Bilimsel	 Araştırma	 Projeleri	
Projesi,		2003	-	2005.	 	

10. İki	Farklı	Alternatif	Yakıtın	(Etanol
ve	 LPG)	 Motor	 Performansı	 ve
Egzoz	 	 Emisyonlarına	 Etkisinin
Deneysel	 Olarak	 İncelenmesi;
Destekleyen	 Kuruluş:	 Gazi	 Üni-
versitesi	 	Araştırma	Fonu,	2000	 -
2002.	

11. Benzinli	Motorlarda	 Yakıt	 Olarak
LPG	 Kullanılması	 ve	 Katalitik
Konvertör	 Uygulamasının	 Motor
Performansı	ve	Egzoz	Emisyonla-
rına	 Etkisi;	 Destekleyen	 Kuruluş:
Gazi	Üniversitesi	Araştırma	Fonu,
1997	-	1999.

12. Ricardo	 Motorunun	 Değişik
Sıkıştırma	 Oranlarında	 perfor-
mans	Analizinin	 Yapılması	 ve	 Ya-
kıt	 Oktan	 Sayısının	 Belirlenmesi
için	Bir	Sistem	Kurulması;	Destek-
leyen	 Kuruluş:	 Gazi	 Üniversitesi
Araştırma	Fonu,		1996	-	1998.

13. İçten	 Yanmalı	 Motorların	 Isıl
Performans	 ve	 Emisyon	Davranı-
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Kuruluş:	 Gazi	 Üniversitesi	 Araş-
tırma	Fonu,		1992	-	1993.
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İTÜ AKIŞKANLAR GRUBU, 1994 
yılından bugüne İstanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde, 
sesüstü ve sesaltı türbülanslı akışlar, 
türbomakinalar, aerodinamik, 
aeroakustik, yüzey tepkimelerini de 
içeren yanma ve benzeri her türlü 
tepkimeli akış ve ısı taşınımı temel 
başlıklarında sayısal, teorik ve 
deneysel yöntemler kullanarak 
araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
sürdürmektedir. Grubumuz 
akademik çalışmalarının yanında, 
üretim süreç ve tasarımı 
destekleyici araştırma, geliştirme, 
ve ötesinde, “imal et - kullan” 
şeklinde doğrudan tasarım 
çalışmalarında da bulunmaktadır. 
Aşağıda özellikle otomotiv alanında 
yaptığımız uygulama ve tasarım 
çalışmalarını anlatmaktayız. 

Eksenel ve Radyal Fan Tasarımı – 
Otomotiv Soğutma ve Klima 
Sistemleri 
Günümüzde fanlar çok farklı 
amaçlarla kullanılsalar da, verimlilik 
ve gürültü düzeyi gibi tasarım 
hedefleri neredeyse tüm endüstriyel 
uygulamada ortak sayılabilecek 
kısıtlar olmuşlardır. Özellikle 
otomotiv soğutma ve havalandırma 
sistemlerinde gelişen teknoloji ile 
diğer bileşenlerden kaynaklanan 
gürültülerin azalması, fan 
gürültüsünü sistemin genel gürültü 
düzeyini belirler hale getirmiştir. 
Genelde beklentilerin çelişmesi çok 
sık rastlanan bir durum olmasına 
rağmen, fan uygulamalarında düşük 
gürültü ve yüksek verimlilik 

hedeflerini sağlayan tasarım girdileri 
birbiri ile uyuşur gözükmektedir. 
Girdileri doğru seçilerek tasarlanan 
gürültü düzeyi düşük bir fanın 
verimliliğinin de yüksek olması 
beklenmektedir. Bu durum 
soğutma-havalandırma 
sistemlerinin hem ısıl hem de genel 
verimliliğini olumlu etkilemektedir. 
Grubumuzda geliştirilen yazılım ile 
(Şekil 1) devir, basınç yükseltisi, debi 
ve varsa geometrik kısıtlar girilerek 
yüksek verimde gürültüsü düşük 
fanlar tasarlanabilmektedir. Şekil 2 
tasarım aşamaları, Şekil 3’te bir 
otomotiv kuruluşu için tasarlanmış 
soğutma fanı gösterilmektedir. 

Son yıllarda gerek paralel işlemcili 
bilgisayar teknolojisindeki 
gelişmeler ve gerekse sayısal 
yöntemlerin vardığı kesinlik düzeyi 
Akışkanlar Grubu’nda kullanılan 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğini 
(HAD) diğer birçok uygulamanın 
yanısıra akıştan kaynaklanan gürültü 

düzeyinin kestiriminde de önemli 
bir araç haline getirmiştir. Bu 
bağlamda grubumuz, sıfırdan yeni 
bir fan tasarımı ortaya koyma 
becerisinin yanında varolan 
tasarımların analizi ve geliştirilmesi 
çalışmalarını da sürdürmektedir.  

İçten Yanmalı Motorlarda Yanma 
ve Kirletici-Kurum Kestirimi 
Bilindiği üzere EURO VI standartları 
ile yürürlüğe giren yasal 
düzenlemelerin motorlardan salınan 
çevre kirleticilerine getirdiği 
kısıtlamalar, motor tasarımında 
ayrıntılı fizik bilinmeden ulaşılması 
güç ve bir o kadar da pahalı tasarım 
hedefleri ortaya koymuştur. 
Günümüz paralel işlemcilerin 
olanaklı kıldığı yeter duyarlılıktaki 
hesaplamalar sayesinde önemli 
fiziksel olgular gözardı edilmeden 
NOx ve kurum oluşum süreçleri 
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tasarımlara yön verecek doğrulukta 
kestirilebilmekte, motorların 
geliştirme süreçlerinde kavram-
deneme-değişiklik döngüsünde 
çevrim sayısı azaltılabilmekte ve bu 
durum tasarımcıların ArGe 
maliyetlerini büyük ölçüde 
hafifletebilmektedir. Grubumuzda, 
dizel motorlarından salınan NOx ve 
kurum gibi çevre kirleticilerinin 
oluşum ve yok olma süreçlerinin 
temel alındığı, sayısal ortamda 
gerçekleşen bir tasarım dizini 
geliştirilmiştir. Söz konusu dizin 
kullanılarak yapılan çalışmalar 
motorlarda görülen çevre 
kirleticilerin oluşum süreçlerinin 
türbülans düzeyi ile büyük ölçüde 
denetlebileceğini göstermektedir 
(Şekil 4, 5 ve 6).  

Araç Aerodinamiği 
Grubumuzda araç aerodinamiği 
konusunda hem deneysel çalışmalar 
hem de Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD- CFD) benzetimleri 
yapılmaktadır. Bu tür çalışmalara 
tipik bir örnek taşıt ardizinde oluşan 
yapılar ve bunların neden oldukları 
kuvvetlerin ölçeklendirilmiş bir araç 
modeli için normal ve çapraz rüzgar 
alan durumlarda incelenmesidir 
(Şekil 7).  

Araç ardizindeki dinamikleri ve araç 
sürülebilirliğini belirleyen en önemli 
yapının ters dönümlü bir çift döngü 
olduğu, çapraz akış durumda bu 
sisteminin eğililip akış alanının 
yüksek oranda çarpıklaştığı ve ek bir 
direnç kuvveti yarattığı dünyada ilk 
kez grubumuzda yapılan 
çalışmalarla ortaya konmuştur. Şekil 
8’de aynı durum için HAD 

benzetimlerinin sonuçları 
gösterilmiştir. 

Araç Ekli Parçalarının Aerodinamiği 
ve Aeroakustiği 
Araçlarda yan ayna, anten vb. dıştan 
ekli parçalar araç aerodinamiğini 
etkilediği gibi kabin içi gürültünün 
de temel kaynaklarından biri, 
belkide en önemlisi, 
olabilmektedirler. Akışkanlar Grubu, 
yan aynaların etrafındaki akış ve yan 
ayna kaynaklı gürültünün 
belirlenmesi konularında geçmişte 
yaptığı çalışmalar (Şekil 9) ile bu 
konularda da deneyim sahibi bir 
araştırma grubudur.  
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Egzoz Sistemi ve Susturucu 
Kayıplarının ve Dinamik Modlarının 
HAD Hesabı 
Akışkanlar Grubu egzoz susturucu 
sistemlerinin performans kestirimi, 
analiz ve tasarımı konularında da 
çalışmaktadır (Şekil 10). Egzoz 
susturucu sistemleri, silindirden 
gelen atık gazların dışarıya salımı 
sırasında akışta bulunan basınç 
dalgaları ve bunların oluşturduğu 
gürültünün sönümlendirilmesi 
amacıyla neredeyse tüm içten 
yanmalı motorlarda 
kullanılmaktadır. Söz konusu 
sistemler hem tepkisel hem de 
sönümlendirici işlevleri olan 
sistemlerdir. Bu nedenle, hem 
susturucudan geçen daimi akışta 
yaratılan basınç düşümü hem de 
sistemin akustik becerisinin 
kestirimi önemlidir. Diğer bir deyişle 
egzoz sisteminin girişindeki basınç 

dalgalanmalarının oluşan tüm 
harmoniklerinin frekansın bir 
fonksiyonu olarak sistemin çıkışında 
ne kadar azaltıldığının ve bunun ne 
kadarlık bir basınç kaybı ile 
gerçekleştirildiğinin bilinmesi 
gerekmektedir. Akışkanlar 
Grubu’nda Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) yöntemi ile elde 
edilen bu bilgiler temelde 2 
değişken ile ifade edilmektedir: 
Bunlar, sistemin frekansa bağlı 
aktarım kayıpları ve sistemin basınç 
kaybı (veya yükü) olarak 
tanımlanmaktadır. Bu iki veri 
kullanılarak sistemin gürültü 
düzeyini kestirmek olanaklı 
olmaktadır. 

Parça Üretim Teknolojisi Süreç 
Tasarımı 
Gaz nitrürleme, son yıllarda 
endüstriyel üretimde sıklıkla 
uygulanan bir yüzey sertleştirme 

işlemidir. Demir alaşımlı yüzeylerin 
uygun sıcaklıkta (495-565qC) 
amonyak gibi nitrojen içeren gaz 
karışımlarına maruz bırakılarak 
sertleştirilmesi ilkesine dayanan bu 
işlem sonucu yüzey sertliği, 
aşınmaya ve kimyasal etkilenmelere 
direnç ve yorulmaya dayanımın 
artması başlıca kazanımlardır. Ancak 
amonyak gazının N2 ve H2 gazlarına 
parçalanması ve yüzeyde adsorp 
türlerin oluşumu süreci çok iyi 
kontrol edilemediğinde istenen 
sonuçları elde etmek neredeyse 
olanaksızdır. Bu nedenle nitrürleme 
sürecinin iyileştirilmesi ve fırın 
özelliklerinin yeniden tasarlanması 
uluslararası pazarda söz sahibi 
birçok firmanın öncelikli ArGe 
konusu haline gelmiştir. 
Grubumuzda nitrürleme fırınlarında 
görülen yüzey tepkimeli ve 
türbülanslı akışın sayısal 
benzetimleri kullanılarak nitrürleme 
işlemi irdelenebilmektedir. Bu tür 
çalışmalar sonucunda fırın 
geometrisi, yükleme sepetleri ve 
sirkülasyon fanında değişikliklere 
gidilebilmekte, işletim koşulları yeni 
gaz kompozisyonu önerilerek 
değiştirilebilmektedir. Tüm bunların 
sonucu süreç, yük miktarına bağlı 
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olarak büyük oranda 
kısaltılabilmektedir. 

Araç Ön Paneli ve Benzeri 
Döşemelerinin Poliüretan 
Enjeksiyonu ile Üretimi Süreci 
Düşük yoğunluğu ve yüksek sıcaklık 
farklarında yok denecek kadar az 
miktarda şekil değiştirmesi, yüksek 
sıkıştırma ve kopma dayanımı, 
döküldüğü tasarımın şeklini 
alabilmesi ve yapışması, ama 
hepsinden önemlisi kolay 
üretilebilirliği ile poliüretan 
malzemeler günümüzde çok farklı 
amaçlarla kullanılmaktadırlar. 
Sayılan bu nitelikleri nedeniyle 
poliüretan malzemelerin otomotiv 
iç döşeme alanındaki kullanımları 
hızla yaygınlaşmıştır. Ancak 
poliüretan malzemelerin otomotiv 
iç döşemelerinin günümüzde 
ulaştığı girift tasarım ve 
geometrilere enjeksiyon süreçleri, 
önce söz konusu parçaların sonrada 
araçların üretim verimliliğini 
olumsuz yönde etkiler hale 
gelmiştir. Birden fazla kimyasal 
türün karıştırılarak belirlenen 
geometriye püskürtülmesi ve bu 
geometriyi boşluk kalmaksızın 
doldurması süreci son derece 
karmaşık bir dizi tepkime ve akış 
fiziği içermekte olup, başlangıçtaki 
türlerin kullanım miktarları oluşan 
poliüretan yapının yalıtım 
özelliklerini ve sürecin uzunluğunu 
belirlemektedir. Son derece hassas 
bir dizi akışkan teknolojisi gerektiren 
bu uygulamalar seri üretimde hem 
üründen ürüne farklılıklar yaratarak 
otomotiv firmalarının kalite 
normlarında kabul edilemez geniş 
aralıkları beraberinde getirmekte 
hem de süreci emek-yoğun bir hale 
getirerek üretim maliyetlerinin 
katlanarak artmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle fiziksel 
olguların tümünün ayrıntılı 
bilinmesi, kontrol edilebilir, emek, 
süre ve maliyet açısından optimize 
edilmiş üretim süreçleri için olmazsa 
olmaz bir gereklilik haline gelmiştir. 
Grubumuz geliştirdiği HAD temelli 

tasarım dizini ile ilk kerede doğru 
tasarıma ulaşmayı 
sağlayabilmektedir.  
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Laboratuvar Yöneticisi 

Her geçen gün gelişen teknoloji 
yaşamı kolaylaştırırken, bir takım 
sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. Yaşam alanlarında kullanılan 
araçların ve makinaların ürettiği 
titreşimler ve gürültü, teknolojik 
gelişmelerin yarattığı sorunlardan 
biridir. Artan yaşam standartlarıyla 
birlikte artık insanlar makinaların 
işlevlerini yerine getirirken diğer 
yaşam alanlarına zarar vermemesini 
istemekte, yani gürültüsüz çalışan 
makinaları tercih etmektedirler. 

Laboratuvarımızın araştırma ve 
uygulama alanları; titreşim ve 
akustik ölçümler, yapısal modal 
analiz çalışmaları, çekiç ve sarsıcı 
kullanılarak yapının frekans cevabı-
nın ölçülmesi, yorulma ve dayanım 
testleri, dönen makinaların denge-
lenmesi, makinalarda erken uyarıcı 
dinamik bakım çalışmaları, gürültü 
düzeyi ölçümleri, endüstriyel ürün-
lerin ses gücü düzeylerinin belir-
lenmesi, gürültü kaynaklarında ses 
şiddeti ölçümleri, endüstriyel ürün-
lerde gürültü kaynaklarının ve 
toplam gürültüye katkısının belir-
lenmesi, ürüne yönelik ses kalitesi 
çalışmaları, egzoz susturucularının 
akustik performans ölçümleri, içten 
yanmalı motorlar için susturucu 
tasarımı, taşıtlarda kabin akustiğinin 
iyileştirilmesi/geliştirilmesi, malze-
melerin akustik özelliklerinin fre-

kansa bağlı olarak belirlenmesi 
çalışmaları olarak sıralanabilir. 

Ayrıca, laboratuvarımız tarafından 
kamuya ve endüstriye mekanik 
titreşimler, endüstriyel akustik ve 
gürültü kontrolü, çevresel gürültü 
ve gürültü kontrolü gibi konularda 
eğitimler verilmektedir. 

Bu çerçevede olmak üzere, motorlu 
taşıt üreticileri, araç akustiğine, 
gelişen teknolojiyle birlikte son 
zamanlarda daha fazla yatırım 
yapmaktadırlar. Bu yatırımların 

başlıca sebebi, tüketici memnuniye-
tini sağlayarak daha fazla araç 
satabilmek ve yeni çıkan araçların 
akustik standartlarını yükselten 
kurallara uyum sağlayabilmektir. 
Artan rekabetle beraber, araç kon-
forunun iyileştirilmesine daha fazla 
yatırım yapılmaktadır.  

Bir aracın konforu, aracın içindeki 
gürültü seviyesiyle yakından ilintili-
dir. Günümüzde, araç kalite değer-
lendirmesinde, akustik emisyon 
değerleri ve gürültü düzeyleri büyük 
öneme sahiptir. Bu yüzden, araç 
içindeki gürültü düzeylerinin azal-
tılmasına ve iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar her geçen gün artmakta-
dır. Bu çalışmaların bir nedeni de bu 
konudaki yasal düzenlemelerdir. 

Taşıtların egzozlarından yayılan 
gürültü, günlük hayatta maruz 
kaldığımız en önemli gürültü bile-
şenlerinden biridir. Bu gürültünün 
azaltılmasında en etkili yol, gürültü 
karakterine uygun tasarlanmış 
susturucuların kullanılmasıdır. 
Trafiğe çıkan araç sayısının her 
geçen gün arttığı, buna karşılık 
sağlık ve konfor beklentilerinin 
yükseldiği bir ortamda, etkinliği 
daha yüksek susturucuların tasar-
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lanması zorunludur. Sadece taşıtla-
rın egzoz sistemlerinde değil, jene-
ratörler gibi diğer içten patlamalı 
motorlarda, turbo makinalarda ve 
havalandırma kanallarında kullanı-
lan susturucuların, kaynağın gürültü 
karakterine uygun olarak tasarlan-
ması gereklidir. 

Günümüzde içten yanmalı motor-
larda yanma odasındaki patlamadan 
sonra açığa çıkan gazlar motordan 
dışarıya egzoz sistemi ve susturucu-
lar yardımıyla atılmaktadır. Motor-
dan çıkan bu gazlar egzoz sistemleri 
içerisinde katalitik konvertörden 
geçerek zehirli bileşenlerinden 
arındırılmaktadır. Nispeten temizle-
nen gazlar susturucu içerisinde 
dolaştıktan sonra dışarıya atılmak-
tadır. Bütün bu işlemler sırasında 
egzoz gazları uzunca bir yol kat 
etmektedir. Her geçen gün, motor 
ve egzoz gazının dışarıya atıldığı 
sistemler arasında geliştirme çalış-
maları devam etmektedir. Bu konu-
da en önemli kıstas, karşı basınç ve 
akustik performanstır. Egzoz gazı 
karşı basınç sebebiyle motora geri 
dolarak, motor performansını olum-
suz yönden etkilemektedir. Bu 
bakımdan egzoz gazlarının kat ettiği 
yol sırasında karşılaştığı her türlü 
zorluk potansiyel karşı basınç sebe-
bidir. O yüzdendir ki, egzoz gazları-
nın karşılaştığı direnci azaltma 
yönündeki önlemler günümüzde 
susturucuların gelmiş olduğu nokta-
da, önemli bir çalışma konusudur. 
Öte yandan susturucuda temel 
amaç yol boyunca sesin yayılmasını 
engellemektir. Böylelikle egzoz 
gazlarının sahip olduğu ses basıncı 
indirgenerek sessiz bir çıkış sağlanır. 
Susturucuda sesin yayılmasını 
engellemenin önemli çözümlerin-
den bir tanesi egzoz gazının, dışarıya 
atılmadan önce mümkün olduğu 
kadar akustik enerjisinin yutulması-
dır. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi 
bu potansiyel bir karşı basınç mikta-
rında artış sebebidir. Bu bakımdan 
optimizasyon çalışmaları egzoz 
gazının tahliyesi için en uygun 

koşulun sağlanması konusunda 
devam etmektedir. 

Hava ve gürültü kirliliği günümüzün 
güncel ve önemli konularındandır. 
Hava kirliliğinin en büyük sebeple-
rinden biri içten yanmalı motorlara 
sahip taşıtlardır. Motorda gerçekle-
şen yanma reaksiyonu sonucunda 
ortaya; azot oksitler (NOx), karbon 
monoksit (CO), metan olmayan 
hidrokarbonlar (NMHC) ve partikül 
madde (PM) gibi yan ürünler çıkar. 
Günümüze kadar uygulamaya alınan 
önlemler egzoz sistemlerinde ek bir 
sistem tasarlamayı gerektirmemiş-
tir. Motorlarda yapılan yapısal 
iyileştirmeler normlara uygunluğu 
sağlamıştır. Motor içi yanma verim-
liliğinin artması ile HC, CO ve PM 
emisyonlarında azalma sağlanmıştır. 
İlgili normların getirdiği emisyon 
seviyeleri ek egzoz sistemleri tasar-
lanmasını kaçınılmaz kılmıştır. 
Motorlarda gerçekleştirilen yapısal 
iyileştirmelerin ilgili normları karşı-
layamamasının en büyük sebebi, 
normlarda belirtilen PM ve NOx 
azaltılma miktarlarıdır. 

Bu amaçlarla geliştirilen egzoz 
sistemleri çeşitli alt sistemlerden 
oluşmaktadır. Bu alt sistemler hem 
yapısal hem de işlevsel olarak farklı-
lıklar göstermektedir. Bunlardan 
bazıları; dizel oksidasyon katalizörü 
(DOC), NOx tutucuları, seçici katali-

zör indirgeyicileri (SCR), dizel parti-
kül filtreleri (DPF)'dir. 

Partikül madde DOC ve/veya DPF 
tarafından tutularak veya kısmen 
dönüştürülerek ortadan kaldırılır. 
Burada önemli olan bu süreçte dizel 
partikül filtresinde biriken partikül 
madde miktarıdır. DPF'de biriken 
PM zamanla sistemin geri basıncın-
da artışlara sebep olmaktadır ve 
PM’nin, geri basınç değerleri limit 
seviyelere ulaşmadan DPF'den 
uzaklaştırılması iki şekilde yapılabi-
lir.  

İlk yöntem, DPF'in periyodik olarak 
sökülmesini ve temizlenmesi gerek-
tirir. Diğer yöntem ise PM'nin filtre 
içerisinde yakılmasıyla mümkün 
olabilir. 
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PM'nin DPF içerisinde yakılarak 
bertaraf edilmesine rejenerasyon 
denir. Rejenerasyon işlemi aktif ve 
pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif 
rejenerasyon DPF üzerine yakıt 
püskürtülmesi ile gerçekleşir. Aktif 
rejenerasyonda dikkat edilmesi 
gereken unsurlar aşırı yakıt püskür-
tülmemesi ve kontrolsüz rejeneras-
yonlar sonucu filtre sıcaklığının limit 
değerlere ulaşmamasıdır. Pasif 
rejenerasyon ise DOC katalizörün ve 
DPF'ne kaplanmış olan metalin 
PM'nin yanma sıcaklığını düşürmesi 
ile göreceli olarak düşük sıcaklıklar-
da yanmasıdır. 

Bir diğer önemli emisyon paramet-
resi NOx miktarıdır. NOx emisyonun 
azaltılmasında kullanılacak yöntem 
ise seçici katalizör indirgeyicilerdir 
(SCR). Bu aşamada egzoz gazına 
indirgeyici bir madde püskürtülür ve 
bu sayede NO ve NO2 atomik bir 
gaz olan N2'ye indirgenir. Egzoz 
sisteminin bu bölümü bir çift NOx 
sensörü, üre deposu, bir üre enjek-
törü ve elektronik kontrol ünitesi 
içerir. Ürenin yıpratıcı etkileri, egzoz 
sisteminde korozyon dayanımı 

yüksek bir malzeme kullanımını 
zorunlu kılmaktadır. 

İlgili normları karşılayabilecek egzoz 
sisteminin tasarımında emisyon 
parametreleri dışında kalan önemli 
faktörlerinden ilki, uzun ömürlü, 
dayanıklı bir sistemin tasarlanması-
dır. Bir diğer önemli faktör, egzoz 
sisteminde oluşacak geri basınçtır 
ve motor imalatçılarının verdiği limit 
koşullara mutlaka uyulması gerek-
mektedir. Yeni tasarlanacak veya 
geliştirilecek egzoz sistemlerinin 
içerdiği bileşenler ve filtrelerden 
dolayı geri basıncının yüksek olması 
olağandır. Bu sebeple izin verilen 
geri basınç seviyeleri, motor üretici-
leri tarafından yükseltilmiştir. 

Son olarak dikkat edilmesi gereken 
bir diğer parametre akustik perfor-
manstır. Sistem tasarımda müşteri-
nin akustik performans beklentileri 
karşılanmalıdır. 

Yukarıda ifade edilen konularda 
laboratuarımızda uygulama projeleri 
yürütülmektedir. 

_ _ _ Numerical, ___ Analytical. 

Bilgisayar yazılımları kullanılarak 
gerçekleştirilen analizler, yapısal ve 
akustik analizleri kapsamaktadır. Bu 
analizler, aracın tasarım/geliştirme 
aşamasını kısaltarak prototip hazır-
lama çalışmalarını azaltmaya yöne-
liktir. Böylece, zaman ve maliyetler-
den önemli kazançlar elde etmek 
mümkündür. Bu doğrultuda yapılan 

çalışmalar, araç içi ve araç dışı 
gürültülerinin iyileştirilmesi olarak 
ikiye ayrılmaktadır. 

Araç içi gürültü seviyeleriyle ilgili 
standartlar da, üretici firmaları 
gürültü seviyelerini iyileştirme 
yönünde çalışmalar yapmaya zorla-
maktadır. 

Yapılan çalışmalarda sadece yapı ya 
da sadece içindeki akışkanın doğal 
frekanslarının bulunması, akışkan-
yapı etkileşimli sistemlerin çözüm-
lemesi için yeterli olmamaktadır. Bu 
sebeple akışkan ve yapının etkileşi-
minden ortaya çıkan bağlaşımlı 
titreşim frekanslarının incelenmesi 
önemlidir. Laboratuvarımızda yapı-
akışkan etkileşimli çalışmalar da 

gerçekleştirilmektedir. 
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Motor	 Biyoyakıtı	 ve	 Biyoyağlayıcı-
lar	 Araştırma	 Laboratuvarı	Olanak-
ları	

Hammaddeleri	bitkisel	ve	hayvansal	
kökenli,	 yenilenebilen	 kaynaklar	
olan;	 bazı	 istisnalar	 hariç	 genellikle	
sentetikleri,	 toksinleri	 ya	 da	 diğer	
bir	 deyişle	 çevreye	 zarar	 veren	
maddeleri	 içermeyen,	 gıda	 ve	 yem	
dışındaki	 ürünler,	 “Biyokökenli	 En-
düstriyel	 Ürünler”	 olarak	 tanımlan-
maktadır.	Biyokökenli	ürün	fotosen-
tez	 kaynaklıdır;	 bitkiler	 fotosentez	
ile	 canlı	 karbonu	 (biyolojik	 karbon,	
yeşil	 karbon)	 depolarlar.	 Canlı	 kar-
bondan,	biyoteknoloji	ile	yeşil	ürün-
lerin	eldesi,	bir	başka	deyişle	biyora-
fineri	 uygulamaları,	 endüstrinin	
üzerinde	en	çok	araştırma	ve	tekno-
loji	 geliştirme	 çalışmaları	 yapılan,	
hızlı	büyüyen	alanıdır.		

Biyorafineriler	 temelde	 petrol	 rafi-
nerilerine	 benzemekle	 beraber,	
hammadde	 olarak	 fosil	 kaynaklar	
yerine	 biyokütle	 kaynaklarını	 kul-
lanmakta	ve	farklı	dönüşüm	süreçle-
ri	 ile	 yakıt,	 ısı,	 elektrik,	 kimyasal	 ve	
malzemelerden	 oluşan	 esnek	 bir	
ürün	 karışımı	 elde	 edilebilmektedir.	
Biyokökenli	 ürünler,	 biyokimyasal-
lar,	 biyomalzemeler	 ve	 biyoyakıtlar	
olarak	 sınıflandırılmaktadır.	 21.	
Yüzyıl	 “Biyoteknoloji	 Yüzyılı”	 olarak	

çeşitli	 çevrelerce	 tanımlanmakta,	
biyorafineri	 uygulamaları	 kapsa-
mında	 biyoürünlerin	 giderek	 artan	
oranlarda	 yaşamımızda	 yer	 alacağı	
öngörülmektedir.	

Biyorafinerilerin	 ekonomik	 açıdan	
uygulanabilirliğinin	 anahtarı	 olarak	
hammadde	esnekliğine	sahip	olması	
gösterilmektedir.	 Petrol	 rafinerile-
rinde	 de	 olduğu	 gibi,	 biyorafinerile-
rin	 değişik	 hammaddelerle	 çalışa-
bilme	 özelliğine	 sahip	 olması	 ge-
rekmektedir.	 Böylece	 hem	 esnek	
hem	de	 karlı	 ürün	 çıktısı	 ile	 toplam	
kar	 kolaylıkla	 optimize	 edilebilmek-
tedir.	 Biyorafineriler	 varoluşlarının	
gereği	 olarak,	 etik	 tanımları	 ile,	
insanoğluna	 hizmet	 ederek,	 hiçbir	
şekilde	 gıda	 ve	 yem	 sektörüne	mü-
dahale	etmezler.	Kendi	hammadde-
lerini	 hazırlarlar.	 Enerji	 tarımı	 ve	
enerji	 ormancılığı	 ürünleri	 ve	 biyo-
atıklar	 biyorafinerilerin	 hammadde-
leridir.	 60’lı	 yıllarda	 dünyada	 bir	
“Endüstriyel	Yeşil	Devrim”	olmuş	ve	
gelişmiş	 ülkeler	 geleceğin	 çevre	
dostu-yenilenebilir	 kaynaklardan	
üretilecek	 ürünleri	 için	 ar-ge	 çalış-
malarına	hız	vererek,	kömür,	petrol,	
doğalgaz	 dışı	 kaynaklardan	 üretile-
cek	 biyoekonominin	 ürünlerine	
yönelmişlerdir.	

İnsanoğlunun	 kullandığı	 bilinen	 en	
eski	 biyokökenli	 ürün,	 Mısırlıların	
lambalarda	aydınlatma	yakıtı	olarak	
kullanmış	olduğu	hint	 tohumu	 (cas-
torbean	oil)	yağıdır.	Bir	başka	deyiş-
le,	 bilinen	 fosil	 kaynak	 dışı,	 en	 eski	
alternatif	 sıvı	 yakıt,	 biyoyakıt,	 hint	
tohumu	 yağıdır.	 Benzer	 şekilde	
bitkisel	 (kolza,	 hint	 tohumu	gibi)	 ve	
hayvansal	 yağlar	 ilk	 yağlayıcılardır.	
Castor	 yağlama	 yağları	 adını	 hint	
tohumu	 yağından	 almıştır.	 Hint	
tohumu	 yağından,	 1909	 yılında	
İngiltere’de,	 Castor	markası	 ile	 üre-
tilen,	Formula	1	yarışlarının	 ilk	yılla-
rında	 da	 öne	 çıkan	 motor	 yağlama	
yağları	2000	yılından	beri	BP	marka-
sı	 ile	 pazardadır.	 Hint	 tohumu	 yağı	
üzerinde	yağlama	yağı	ve	gres	konu-

larında	 yoğun	 araştırmalar	 halen	
sürmektedir.	

Biyorafineriler	 motor	 biyoyakıt,	
biyoyağlayıcı	 ve	 biyomalzeme	 üre-
timleriyle	 otomotiv	 sektörünün,	
biyoısı	 ve	 biyogüç	 (biyoelektrik)	
üretimleriyle	 enerji	 sektörünün	
hizmetindedir.	

Günümüzde	 biyoyakıt	 dendiğinde	
akla	 önce	 biyodizel	 ve	 biyoetanol	
gelmekte,	 gündem	 bu	 iki	 motor	
biyoyakıtı	 üzerine	 yoğunlaşmakta-
dır.	 Ancak	 biyoyakıt	 dünyasında	
geniş	 bir	 yelpazede,	 pek	 çok	 yakıt	
üretilmektedir.	 Biyoyakıtlar	 dört	
sınıfta	incelenmektedir:	

Birinci	 Kuşak	 Biyoyakıtlar	 (2000-
2010):	 İçten	 yanmalı	 motorlarda	
tasarımda	 değişikliğe	 gerek	 duyul-
madan	 kullanılabilecek,	 biyodizel	
(yağ	asidi	metil	esteri)	ve	biyoetanol	
(şekerli	 ve	 nişastalı	 kaynaklardan)	
bu	 gruptadır.	 Benzin	 katkısı	 olarak	
kullanılan	ve	etanol	türevi	olan	biyo-
etil	 tersiyer	 butil	 eter	 ile	 biyogaz	
diğer	yakıtlardır.	Motor	biyoyakıtları	
biyodizel	 ve	 biyoetanol	 üretiminde,	
gıda	 sektörünün	 de	 girdileri	 olan	
tarım	 ürünleri	 biyogaz	 üretiminde	
ise	biyoatıklar	kullanılmaktadır.	

İkinci	 Kuşak	 Biyoyakıtlar	 (2010-
2030):	 Esnek	 yakıtlı	 taşıtlarda	
ve/veya	 ısı-elektrik	 üretiminde	
kullanılabilecek,	bitkisel	yağ,	biyodi-
zel	 (yağ	asidi	etil	esteri),	biyoetanol	
(lignoselülozik	 kaynaklardan),	 biyo-
kütleden	 dönüşüm	 teknolojileri	 ile	
elde	 edilen	 biyometanol,	 biyobuta-
nol,	 biyo-etil	 tersiyer	 butil	 eter,	
biyo-metil	 tersiyer	 butil	 eter,	 biyo-
dimetileter,	 biyometan,	 biyohidro-
jen	ve	biyokütleden	sıvı	yakıt	tekno-
lojisi	ürünleri	(BTL	Ürünleri:	Fischer-
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Tropsch	Motorini	ve	Fischer	Tropsch	
Benzini)	 bu	 gruptadır.	 Bu	 gruptaki	
yakıtların	 eldesi	 lignoselülozik	
hammaddelerle	yapılacak	ve	üretim	
gıda	 dışı	 kaynakları	 temel	 alacaktır.	
Tarımsal	 atık	 ve	 orman	 atıkları	 kul-
lanımı	 hedef	 olup,	 konunun	 ar-ge	
çalışmaları	 ve	 örnek	 uygulamaları	
sürmektedir.	Hammaddelerde	çeşit-
lilik,	 tarımsal	alan	başına	daha	 fazla	
biyoyakıt	üretimi,	hasat	ve	üretimde	
daha	 az	 kimyasal	 ve	 daha	 düşük	
miktarda	 enerji	 kullanımı,	 tohum-
dan	 biyoyakıta	 geçiş	 enerji	 denge-
sinde	 daha	 yüksek	 verime	 ulaşma	
amaçları	 ile	 biyorafineri	 teknolojisi	
geliştirilmektedir.	 Böylece	 sürdürü-
lebilir	 kaynaklar	 değerlendirilebile-
ceği,	 gıda	 ile	 doğrudan	 etkileşimin	
azalacağı	 ve	 sadece	 kullanılan	 alan-
lar	için	bir	rekabet	olabileceği	öngö-
rülmektedir.	 Ayrıca	 biyokütleden	
sıvı	 yakıt	 üretimi	 ile	 katı	 biyoyakıt	
yakarak	 ısı-elektrik	kullanımı	arasın-
da	 da	 rekabet	 olabileceği	 öngörü-
lerde	 yer	 almaktadır.	 Uygulamanın	
başarısında	yeni	teknoloji	geliştirme	
hızı	ve	maliyet	itici	etkenlerdir.		

Üçüncü	 Kuşak	 Biyoyakıtlar	 (2030	
Sonrası):	 Entegre	 biyorafineri	 tek-
nolojisinde,	daha	yüksek	oranda	yağ	
veya	 selüloz	 içeren	genetiği	 değişti-
rilmiş	bitkilerin	ve	alglerin	kullanımı	
ile	 biyoyakıtlar	 üretilecektir.	 Ligno-
selülozik	 kaynaklardan,	 selülozik	
kaynaklara	geçilecektir.	Biyokütlenin	
daha	 çok	 karbondioksit	 depolaması	
(karbondioksit	 yoğun	 fotosentez),	
üretim	 alanı	 başına	 daha	 yüksek	
verim,	üretim	girdi-çıktı	 dengesinde	
başarı,	 “İleri	 Biyoyakıtlar”	 olarak	 da	
adlandırılan	bu	grubun	hedefleridir.	
Çimen,	 ot,	 düşük	 ligninli	 enerji	 or-
mancılığı	ürünleri	ve	atıkları,	yeni	tip	
yağlı	tohumlar	ve	alglerden	katı,	sıvı	
ve	 gaz	 biyoyakıtlar	 üretilecek	 ve	
böylece	 tarımsal	 yakıtlardan,	 gıda	
dışı	 yeni	 hammaddelerin	 biyoyakıt-
larına	geçilecektir.		

Dördüncü	Kuşak	Biyoyakıtlar	 (2030	
Sonrası):	“Karbon	Negatif	Biyoyakıt-
lar”	olarak	da	bilinen	bu	tip	biyoya-

kıtlar,	 genetiği	mükemmelleştirilmiş	
hammaddelerden	 üretilecek	 ve	
biyoyakıtın	 baca	 veya	 egzoz	 gazın-
daki	karbondioksit,	karbon	tutma	ve	
depolama	(sekuastrasyon)	teknoloji-
leri	 ile	 atmosfere	 verilmeyecektir.	
Karbon	 tutma	 ve	 depolama	 konu-
sunda	yoğun	araştırmalar	sürmekte,	
ekonomik	 yapılabilir	 teknolojiler	
geliştirilmeye	 çalışılmaktadır.	 Yanı	
sıra,	 karbondioksitin	 mikroorganiz-
malarla	 şeker	 gibi	 maddelere	 ve	
sonrasında	 da	 etanol	 ve	 hidrojen	
gibi	 yakıtlara	 dönüştürülerek	 gide-
rilmesi	araştırmaları	da	yürütülmek-
tedir.	Dördüncü	kuşak	biyoyakıtların	
2030	 sonrasında	 ne	 zaman	 ticari	
uygulamaya	 başlayabileceği	 henüz	
öngörülememektedir.	

Su	 insanoğlunun	 kullandığı	 en	 eski	
yağlayıcıdır.	 Bitkisel	 yağ	 kökenli	
yağlama	 yağları	 19.	 yy	 öncesinde	
başlıca	yağlama	yağları	 idi.	Yanı	sıra	
domuz	yağı	gibi	hayvansal	yağlar	da	
kullanılmaktaydı.	Bitkisel	yağ	köken-
li	yağlayıcılara,	petrolün	bol	ve	ucuz	
bulunur	olması	ve	sentetik	yağlayıcı-
lardaki	 büyük	 gelişmeler	nedeni	 ile,	
ilgi	 giderek	 azalmış	 ve	 80’li	 yıllarda	
yakıt	 sektöründe	 olduğu	 gibi,	 yağ-
lama	 yağı	 teknolojisinde	 de	 gerek	
rezerv	sorunu,	gerek	çevresel	kaygı-
larla,	konuya	büyük	bir	eğilim	tekrar	
başlamış,	biyoyağlama	yağları	 çevre	
dostu	 yağlayıcılarla	 gündeme	 gele-
rek	 firmaların	 ürün	 yelpazelerinde	
yer	almaya	başlamıştır.	

Çevre	 dostu	 	 yağlama	 yağları	 üç	
sınıfta	 incelenmektedir:	 Birincil	
yağlar;	İkincil	yağlar;	Üçüncül	yağlar.	
Birincil-çevre	dostu	yağlama	yağları,	
bitkisel	 yağ	 kökenli	 ve	 su	 bazlı	 yağ-
lama	 yağlardır.	 İkincil	 yağlama	 yağ-

ları,	 yağlama	 yağlarının	 çevreye	
verdiği	 zararı	 en	 aza	 indirme	 özelli-
ğine	 sahip,	 geleneksel	 yağlama	
yağlarının	 bir	 bölümüdür.	 Örneğin,	
yaşam	 boyu	 kullanılabilen	 yağlar,	
yakıt	ekonomisini	artıran	yağlar	gibi.	
Üçüncül	 yağlama	 yağları	 ise,	 kulla-
nılmış-atık	 yağlama	 yağlarından	
rafinasyon	ile	elde	edilen,	geri	kaza-
nılan	 yağlayıcılardır.	 Biyoyağlama	
yağlarının	 tarihsel	 gelişimi	 tabloda	
özetlenmektedir.	

Biyoyağlama	 Yağlarının	 Tarihsel	
Gelişimi	

Biyoyağlama	yağı	üretiminde	en	çok	
kullanılan	yağlar	 soya,	 kolza	 ve	hint	
tohumu	yağı	olup,	bu	yağların	başta	
esterleri	 olmak	 üzere	 türevleri	 de	
uygulamadadır.	Biyoyağlama	yağları	
kullanım	 alanları	 şunlardır:	 Testere	
yağları;	 Beton	 kalıp	 ayırma	 yağları;	
İki	 zamanlı	 motor	 yağları;	 Dört	 za-
manlı	 motor	 yağları;	 Zincir	 ve	 kon-
veyör	 yağları;	 Korozyon	 önleyici	
yağlar;	Kablo	yağları;	Hidrolik	yağlar;	
Kompresör	yağları;	Süt	sağma	maki-
nası	 yağları;	 Dişli	 ve	 transmisyon	
yağları;	 Metal	 işleme	 yağları;	 Gres-
ler.	

Bitkisel	 yağ	 ve	 türevlerinin;	 kaynak-
larının	 yenilenebilir	 olması,	 biyobo-
zunurluklarının	 yüksek	 olması,	 yük-
sek	 viskozite	 indeksleri	 ve	 yüksek	
alevlenme	noktaları	öne	çıkan	avan-
tajlı	yönleri	iken,	hidrolitik	dayanıklı-
lıkta	 düşüklük,	 bazı	 katkı	maddeleri	
ile	uyuşamama,	bazı	 tiplerdeki	oksi-
dasyon	kararlılığı	düşüklüğü,	yüksek	
viskozite	 ve	 yüksek	 akma	 noktası	
dezavantajlar	 olarak	 sıralanabilir.	
Tüm	 yağlayıcılarda	 olduğu	 gibi,	
biyoyağlama	 yağı	 teknolojisi	 hızla	
gelişmekte	 ve	 yeni-kaliteli	 ürünler	
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geliştirilmekte,	 pazar	 payları	 art-
maktadır.	

Biyoyağlama	 yağları	 olarak	 bitkisel	
yağ	 ve	 türevlerinin	 kullanımını	 zo-
runlu	 kılan	 en	 önemli,	 tetikleyici	
unsur	 çevresel	 etkidir.	 Yağlama	
yağının	 doğaya	 doğrudan	 karışabil-
diği	 kullanım	 yerlerinde	 bu	 özellik	
öne	 çıkmakta,	 biyoyağlayıcılar	 özel-
likle	 orman,	 göl,	 nehir	 gibi	 ulusal	
önemli	 alanlarda,	 tarımda	 ve	 deniz	
taşıtlarındaki	 uygulamalarında	
olumlu	 yönleri	 ile	 öne	 çıkmaktadır.	
Çünkü	bitkisel	yağ	ve	türevleri	biyo-
lojik	olarak	kolay	ve	hızlı	bozunurlar;	
bir	başka	deyişle	biyobozunurlukları	
mükemmeldir,	suda	hızla	parçalana-
rak,	doğaya	karışırlar.	Örneğin	deniz	
taşıtlarının	 kullanıldığı	 sularda,	 su	
üstündeki	 ince-parlak	 mineral	 yağ	
tabakası	 gibi	 bir	 tabaka	 oluşmaz.	
Ormanlarda	 kullanılan	 testere	 yağ-
ları	için	de	toprağa	ve	suya	karışma-
daki	bozunma	sorunu	gerçekleşmez.	
Ormanlarda	 zemine	 yağ	 yayılması,	
yağ	 sızması	 ve	 ardından	 yeraltı	
sularına	 yağ	 karışması	 istenmeyen	
bir	durumdur.	Benzer	şekilde	beton	
kalıp	 yağlarının	 ve	 hidrolik	 yağların	
da	doğaya	karışması	 istenmemekte-
dir.	 AB	 ülkelerinin	 çoğunda	 ve	
ABD’de;	kanallarda,	su	yollarında,	su	
taşkın	bariyer	ve	 ilgili	ekipmanların-
da,	 otoyol	 inşaat	 makinalarında,	
çimlendirme	alanları	makinalarında,	
golf	 sahası	 taşıt	 ve	 ekipmanlarında,	
traktör	 ve	 diğer	 tarımsal	 ekipman-
larda	 kullanılan	 hidrolik	 yağlar	 için	
biyoyağlama	 yağları	 kullanımı	 yön-
lendirilmektedir.	 Alp	 dağlarındaki	
bir	 çok	 hidroelektrik	 santralında	
yıllardır	 biyotürbin	 yağları	 kullanıl-
maktadır.	 Metal	 işleme	 yağlarında	
gözlenen	başarılar	ve	ardından	“Tek	
Yağlama	Yağı	 (Unifluid)”	kavramının	
uygulamaya	 geçirilmesi	 çalışmaları	
sektörü	 hareketlendirmektedir.	 Tek	
Yağlama	Yağı	 olarak,	 kesme	yağları,	
hidrolik	 yağlar,	 mil	 ve	 dişli	 yağları	
sadece	 tek	 bir	 yağlama	 yağı	 olarak	
üretilmekte	ve	böylece	yağın	her	tür	
makina	 şartlarına	 uygunluğu	 nede-
niyle	kirlenmenin	azalması	ve	böyle-

likle	 daha	 rahat	 yenilenme	 yapıla-
bilmesi	sağlanabilmektedir.		

Biyoyağlama	 yağları	 imalat	 sektörü	
için	 de	 öneme	 sahiptir.	 Örneğin,	
büyük	 bir	 Alman	 motor	 üreticisi,	
Diesel	 motor	 üretiminin	 tümünü	
bitkisel	 yağ	 ester	 bazlı	 yağlayıcılar	
kullanarak	 yapmakta,	 hiçbir	 şekilde	
mineral	 yağ	 kullanmamakta	 ve	
üretimde	 önemli	 bir	 tasarruf	 yaptı-
ğını	belirtmektedir.	Gözlenen	fayda-
lar	 olarak;	 yağ	 tüketiminde	 düşüş,	
yağ	çeşidi	sayısında	azalma	(40	farklı	
yağdan	 5	 farklı	 yağa	 geçiş),	 koroz-
yon	önleyici	 gereksiniminin	ortadan	
kalkması,	 motor	 soğutma	 suyu	
miktarında	azalma	belirtilmektedir.		

Biyorafineri	 dünyasındaki	 ütopya-
lardan	 biri,	 bir	 gün	 bir	 otomobilin	
tümünün	 biyokökenli	 olacağıdır.	
Unutulmamalıdır	ki,	1933	V	8	Model	
Ford	 otomobilin	 boyası,	 kapı	 kolları	
ve	 bazı	 küçük	 parçaları	 için	 ham-
madde	 soya	 fasulyesi	 idi.	 1925	
yılında	Henry	Ford	“Geleceğin	Yakıtı	
Alkoldür”	 demişti.	 Bugün	 dünyanın	
lider	 motor	 biyoyakıtı	 yakıt	 alkolü-
dür.		

Yenilenebilir	 kaynaklardan	 sadece	
biyokütle	 kaynaklarından	 alışılagel-
miş	 yakıtlara	 alternatif	 kat-sıvı-gaz	
biyoyakıtlar	 elde	 edilebilmektedir.	
Bilindiği	üzere,	taşıtlar	için	sıvı	yakıt-
lar	 vazgeçilmezdir.	 Petrol	 kökenli	
akaryakıta	 tek	 seçenek	motor	 biyo-
yakıtlarıdır.	 Çevre	 dostu	 nitelikleri,	
özellikle	 biyobozunurluk	 özelliği	 ile	
biyoyağlayıcılar	da	öne	çıkmaktadır.	
İçten	 yanmalı	 motorların	 tarihi	
kadar	 eski	 tarihçeye	 sahip	 motor	
biyoyakıtları	 ve	 tekerlek	 tarihi	 ile	
gelişen	 biyoyağlayıcılar	 birleşik	
biyorafineri	 teknolojisi	 ile	 gelişimini	
sürdürerek	yeşil	ekonomide	giderek	
artan	oranlarda	yer	bulacaktır.		

İTÜ	Kimya	Mühendisliği	Bölümünde	
biyoyakıt	araştırmaları	1982	yılında,	
biyoyağlayıcı	 araştırmaları	 ise	 1994	
yılında	 başlamıştır.	 İTÜ	 Makine	
Mühendisliği	 Bölümü	 Otomotiv	
Anabilim	 Dalı	 ile	 ilk	 ortak	 motor	

biyoyakıt	 çalışması	 1988	 yılında	
başlatılmış	 ve	 alkol	 katkılı	 benzinle-
rin	 motor	 ve	 egzoz	 testleri	 gerçek-
leştirilmiştir.	 Yakıt	 alkolü,	 bitkisel	
yağlar	 ve	 biyodizel	 konularında	
ortak	araştırmalar	yürütülmüştür.	

İTÜ	 Kimya	 Mühendisliği	 Bölümü	
Motor	 Biyoyakıtı	 ve	 Biyoyağlayıcılar	
Araştırma	Grubu	çalışma	alanları:	

• Benzin	ve	Motorin

• Yağlama	 Yağı	 Teknolojisi:Ürün
Geliştirme,	Saha	Testleri

• Geri	 Kazanım	 Teknolojisi	 ve
Enerji	Eldesi

• Atık	 Bitkisel	 Yağların	 Geri	 Kaza-
nımı

• Atık	 Yağlama	 Yağların	Geri	 Kaza-
nımı

• Atık	 Selülozik	 Biyokütlenin	 Geri
Kazanımı

• Deri	 Endüstrisi	 Atıklarının	 Geri
Kazanımı

• Atık	Lastik	Geri	Kazanımı

• Biyorafineri	Teknolojisi

• Biyokütle	Dönüşüm	Teknolojileri

• Proses	 simülasyonları	 (Süreç
Benzetimleri)

• Enerji	Tarımı

• Motor	 Biyoyakıtı	 Hammaddeleri-
nin	Karakterizasyonu

• Biyorafineri	 Hammaddesi	 Olarak
Algler

• Alglerden	 Motor	 Biyoyakıtı	 ve
Biyoyağlayıcı	Üretimi

• Laboratuvar	 ve	 Pilot	 Ölçekte
Birinci	 ve	 İkinci	 Kuşak	Motor	 Bi-
yoyakıtları	Üretimi

• Motor	Biyoyakıtları	Yakıt	Testleri

• Biyoyağlayıcı	 ve	 Hammaddeleri-
nin	Karakterizasyonu

• Laboratuvar	 ve	 Pilot	 Ölçekte
Biyoyağlayıcı	Üretimi
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• Biyoyağlayıcı	Formülasyonu

• Motor	 Biyoyakıtları	 Tesisleri	 İçin
Yapılabilirlik	Raporu

• Biyoyağlayıcı	Tesisleri	 İçin	Yapıla-
bilirlik	Raporu

• Sürdürülebilirlik	Yönetimi

• Atık	Yönetimi

• Karbon	 Ayak	 İzi	 ve	 Su	 Ayak	 İzi
Saptanması	ve

• Yaşam	 Döngüsü	 Değerlendirme
olup,

araştırma	 grubumuzun	 var	 olan	
laboratuvar	 olanakları,	 gerek	 aka-
demik	 araştırmalarımız	 gerek	 en-
düstriyel	 projelere	 ar-ge	 desteği	
vermek	 hedefi	 ile	 yenilenmekte	 ve	
geliştirilmektedir.	 2005	 yılından	 bu	
yana	 yürütülen	 projelerden	 ulusal	
ve	 uluslararası	 yayınlar	 üretilmiş,	
raporlar	 hazırlanmış	 ve	 sektörel	
gelişimler	yakından	izlenmiştir.		

Otomotiv	 ve	 yakıt	 sektörlerinde,	
sürdürülebilir	 üretim	 ve	 tüketim	
anlayışı	 ve	 çevresel	 etkinin	 YDD	 ile	
ortaya	 koyulması	 çevresel	 farkında-
lık	 ve	 duyarlılık	 açılarından	 önemli-
dir.	 YDD	 en	 yeni	 çevresel	 yönetim	
araçlarından	biridir.	YDD	bir	ürünün,	
teknolojinin,	 hizmetin,	 üretim	 süre-
cinin,	 v.b.	 yaşam	 döngüsü	 boyunca	
beşikten	 mezara	 tüm	 süreçlerinin	
kantitatif	 olarak	 sistematik	 analizi	
için	 geliştirilmiş	 ve	 standart	 haline	
gelmiş	 bilimsel	 bir	 yöntemdir.	 YDD	
çıktıları	 üreticilerin	 temiz	 teknoloji-
lerini	 geliştirme	 ve	 süreçleri	 için	
doğru	 karar	 vermelerine	 yardımcı	
olmaktadır.	 Gerek	 dünyada	 gerek	
ülkemizde	 otomotiv	 ve	 yakıt	 en-
düstrilerinin	 YDD	 yaklaşımı	 giderek	
artmakta,	 ülkelerin	 çevre	mevzuatı-
na	 konu	 girmektedir.	 Yanı	 sıra	 atık	
yönetimi	ve	üst	başlık	olarak	sürdü-
rülebilirlik	 yönetimi	 düşük	 karbon	
ekonomisi	 için	 ilerleyen	 her	 iki	 sek-
törün	 de	 hedefleri	 arasındadır.	 Bu	
konunun	önemi,	 yaygın	bilinirliği	 ve	
sektörleri	tetikleme	amacı	ile	Motor	
Biyoyakıtı	 ve	 Biyoyağlayıcılar	 Araş-

tırma	 Laboravuarı,	 Sürdürülebilir	
Üretim	ve	Tüketim	Derneği	 (SÜT-D)	
ile	eşgüdümde	çalışarak	teknik	katkı	
yapmaktadır.	

.	

* filiz@itu.edu.tr
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Y.Doç.Dr.	Akın	KUTLAR	*	

İTÜ	 Makina	 Fakültesi	 Motorlar	 ve	
Taşıtlar	 Laboratuvarında	 kumanda	
odalı	 bir	 motor	 deney	 düzeneği	
kurulmuştur.	 Böylece	 içten	 yanmalı	
motorlar	 konusundaki	 akademik	
araştırmalar	için	var	olan	düzenekle-
rimizi	 güncelleyerek	 daha	 etkin	 ve	
esnek	kullanıma	olanak	sağlayan	bir	
motor	 laboratuarı	 altyapısı	 elde	
edilmiştir.	 Kumanda	 ve	 çalışma	
odası	 Sayın	 Prof.	 Dr.	 Ercan	 Tezer	
(Otomotiv	 Sanayicileri	 Derneği)	 ve	
Uludağ	 İhracatçılar	 Birliği	 ile	 motor	
deney	 odası	 ise	 Sayın	Ahmet	Arkan	
(Arfesan)	 tarafından	 sağlanan	 kay-
naklar	 ile	 yenilenmiştir.	 Motor	
laboratuarı	 3	 adet	 motor	 freni	 için	
uygun	 hale	 getirilmiş	 ve	mevcut	 iki	
adet	70	kW	lık	manyetik	fren	odaya	
yerleştirilmiştir.	TÜBİTAK	ve	SANTEZ	
projeleri	 kapsamında	 sağlanan	
kaynaklar	 ile	 yanma	 odası	 basınç	
ölçüm	 ve	 veri	 toplama	 ünitesi,	
hassas	 yakıt	 tüketim	 ölçüm	 ve	
şartlandırma	 ile	 egzoz	 emisyon	
ölçüm	 sistemleri	 alınarak	 deney	
düzeneğine	 eklenmiştir.	 Ayrıca,	 bu	
kapsamda	 motor	 freni	 kumanda	
sisteminin	 güncellenmesi,	 veri	
toplama	 ünitesi	 ile	 su	 ve	 yağ	 şart-
landırma	 sistemlerinin	 kurulumu	
OTAM	 tarafından	 gerçekleştirilmiş-
tir.		

Kumanda	odalı	motor	deney	ünitesi	
toplam	4	odadan	oluşmaktadır.	

Deney	odası	(10.5	x	4.4	m,	46	m2	)	
Kumanda	odası	(6.6x4.4	m,	29	m2	)	

Çalışma	odası	(6.6x4.4	m,	29	m2	)	
Destek	ve	depo	odası	(	L	şeklinde	23	
m2	)	

Kumanda	 ve	 çalışma	 odası	 2006	
yılında	 tamamlanmış	 ve	 başlangıçta	
çok	sayıda	yüksek	lisans	öğrencisi	ile	
Türkiye’de	 ilk	 kurulan	 İTÜ-Formula-
SAE	 öğrenci	 takımının	 çalışmalarını	
yürütmesinde	kullanılmıştır.		

Kumanda	odası	

Motor	 deney	odası	 ise	 2008	 yılında	
tamamlanmış	 ve	 ilk	 olarak	 bir	 dok-
tora	çalışması	 için	dizel	yakıt	deme-
tinin	 deneysel	 incelemesi	 yapılmış-
tır.	 Bu	 çalışmada	 850	 K	 sıcaklık	 ve	
3.5	MPa	basınca	dayanıklı	olan	içten	
ısıtmalı	 sabit	 hacimli	 bir	 yanma	
odası	 imal	 edilerek	 kullanılmıştır.	
Dizel	 yakıt	 demetinin	 makroskobik	
özellikleri	 yüksek	 hızlı	 CCD	 kamera	
ile	 16000	 ve	 32000	 fps	 (frame	 per	
second)	hızlarında	kayıt	edilmiştir.		

Motor	deney	odası.	

Dizel	yakıt	demeti	deney	düzeneği.	

Yakıt	demetinin	gelişimi	(ortam	
basıncı	3	MPa,	püskürtme	basıncı	
120	MPa,	Süre	0.5	ms)	

2011-13	yılları	arasında	bir	TÜBİTAK	
projesi	kapsamında	benzin	motorla-
rında	 düşük	 yüklerde	 meydana	
gelen	 kısılma	 kayıplarını	 azaltmak	
için	alternatif	bir	yük	kontrol	sistemi	
olan	 ve	 "çevrim	 atlatma"	 olarak	
isimlendirilen	 bir	 yöntem	 geliştiril-
miştir.	Bu	yöntemin	amacı	motorun	
yükü	 azaldığında	 birbirini	 izleyen	
çevrimlerin	 bazılarına	 yakıt	 ve	 hava	

girişini	durdurmak	ve	aynı	gücü	elde	
edebilmek	 için	 dolgu	 girişini	 (gaz	
kelebeği	açıklığını)	arttırarak	toplam	
efektif	 verimi	 yükseltmektir.	 Tek	
silindirli	 bir	 deney	 motoru	 ile	 yapı-
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lan	 deneylerde	 özellikle	 çok	 düşük	
yük	ve	boşta	çalışma	(rölanti)	koşul-
larında	 çevrim	 atlatma	 stratejisi	 ile	
verimde	%14-26	 aralığında	 iyileşme	
sağlandığı	gösterilmiştir.	Halen	farklı	
yanma	 odası	 tipleri	 ve	 yeni	 çevrim	
atlatma	 stratejileri	 ile	 çalışmalara	
devam	edilmektedir.		

Tek	silindirli	deney	motoru	ve	çevrim	
atlatma	mekanizması	

Normal	 (N)	 ve	 çevrim	 atlatma	 (NS)	
ile	 iki	 ardışık	 çevrimin	 indikatör	
diyagramları.	

2011-14	 yılları	 arasında	 bir	 SANTEZ	
projesi	 kapsamında	 TÜMOSAN	
traktör	dizel	motorunun	tek	silindirli	
hale	ve	LPG	dönüşümü	yapılarak	MR	
tipi	yanma	odası	ile	karışım	oluşumu	
ve	 yanma	 işlemlerinin	 deneysel	
çalışmaları	 gerçekleştirilmiştir.	
Özellikle	 kısmi	 yük	 bölgesinde	
motorun	 verimliliğini	 kötüleştirme-
den	NOx’	in	düşürülmesinin	bir	yolu	
fakir	karışımlar	kullanmaktır.	MR	tipi	
yanma	 odası	 ile	 yapılan	 deneylerde	
hava	 fazlalık	 katsayısını	 1.7’	 ye	
kadar	çıkarmak	mümkün	olmuştur.	

	MR	 tipi	 yanma	 odalı	 gaz	 yakıt	
dönüşümü	 yapılmış	 TÜMOSAN	
deney	motoru.	

MR	tipi	yanma	odası	ve	gaz	yakıt	
püskürtme	sistemi	

2015	 yılında	 başlayan	 bir	 TÜBİTAK	
projesi	 kapsa-
mında	 döner	
pistonlu	 Wankel	
motorunun	 karı-
şım	 oluşumu,	
dolgu	değişimi	ve	
iki	 zamanlı	 hale	
dönüşüm	olanak-
larının	 araştırıl-
ması	 hedeflen-
mektedir.	 Önce-
likle	 Wankel	
motorunun	 te-

mel	işleyişi	ve	performans	özellikleri	
kuramsal	ve	deneysel	olarak	 incele-
nerek	iyileştirilme	olanakları	üzerine	
çalışmalar	 yürütülecektir.	 Deneysel	
çalışmada	 kullanılmak	 üzere	Mazda	
13B	 motorunun	 tek	 rotorlu	 deney	
motoruna	 dönüşümü	 için	 gerekli	
tasarım	ve	 imalat	çalışmaları	yapıla-
rak	 montajı	 gerçekleştirilmiştir.	
Deney	motorunun	ateşleme	ve	yakıt	
püskürtme	 sistemleri	 daha	 önceki	
çalışmalarımızdan	 edinilen	 bilgiler	
ile	 yapılmıştır.	 Motor	 2016	 başında	
çalışır	hale	getirilmiş	ve	ön	deneyle-
re	başlanmıştır.			

Tek	rotorlu	Wankel	deney	motoru.	

Yukarıda	 sözü	 edilen	 araştırma	
projelerinin	 yanı	 sıra	 sanayinden	
gelen	motor	perfomans	ve	emisyon	
ölçüm	 işlerinin	 yapılması	 da	 müm-
kündür.	 Örneğin	 2014	 yılında	 Taral	
firmasının	 geliştirdiği	 300	 cm3	 strok	
hacimli	 küçük	 dizel	 motorunun	
testleri	 laboratuvarımızda	 gerçek-
leştirilmiştir.	 Ayrıca	 kumanda	 odalı	
motor	 deney	 düzeneği	 ile	 motor	
laboratuvarı	 kurulumu	 ve	 işletimi	
konusunda	 kazanılan	 birikimin	
çeşitli	eğitim	 faaliyetleri	 ile	konu	 ile	
ilgili	 öğrenci	 ve	 teknik	 insanlarla	
paylaşılması	da	hedeflenmektedir.					

Kumanda	 odalı	 motor	 laboratuvarı	
ile	 gerçekleştirilen	bazı	proje	 ve	 tez	
çalışmaları:	

Taşkıran	 Ö.O,	 Dizel	 yakıt	 demeti	
karakteristiğinin	ve	yanma	sürecinin	
deneysel	 ve	 sayısal	 yöntemlerle	
incelenmesi,	 Doktora	 tezi,	 İTÜ	 Fen	
Bilimleri	Enstitüsü,	2011		

Doğru	B,	Buji	ateşlemeli	motorlarda	
çevrim	 atlatma	 yönteminin	 kısmi	
yüklerde	 incelenmesi,	 Doktora	 tezi,	
İTÜ	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	2013		

Günkan	F,	İçten	yanmalı	motorlarda	
çevrim	 atlatma	 mekanizması	 ve	
tahrik	 sisteminin	 geliştirilmesi,	
Yüksek	 lisans	 tezi,	 İTÜ	 Fen	 Bilimleri	
Enstitüsü,	2013	

Koman	 H.	 C,	 İçten	 yanmalı	 motor-
larda	 indikatör	 diyagramının	 çıka-
rılması	ve	analizi,	Yüksek	 lisans	tezi,	
İTÜ	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	2008	

Yıldırım	T,	Dört	zamanlı	 tek	silindirli	
benzinli	 bir	motor	 için	 çevrim	atlat-
ma	 mekanizmasının	 tasarlanması,	
imalatı	 ve	 motora	 adapte	 edilmesi,	
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Yüksek	 lisans	 tezi,	 İTÜ	 Fen	 Bilimleri	
Enstitüsü,	2010	

Tekeli	Ö,	Çevrim	atlatmalı	bir	benzin	
motorunun	 ateşleme	 ve	 püskürtme	
elemanlarının	 tasarımı	 ve	 üretimi,	
Yüksek	 lisans	 tezi,	 İTÜ	 Fen	 Bilimleri	
Enstitüsü,	2013	

Özmen,	 M.	 İ,	 Tek	 rotorlu	 Wankel	
motorunun	 ateşleme	 ve	 püskürtme	
ünitelerinin	 tasarımı,	 üretimi	 ve	
bilgisayar	arayüzlü	kontrolü,	Yüksek	
lisans	tezi,	 İTÜ	Fen	Bilimleri	Enstitü-
sü,	2015	

Mehdiyev	 R.	 vd,	 TÜMOSAN	 Traktör	
Dizel	 Motorlarının	 LPG	 Dönüşü-
münde,	Karışım	Oluşumu	ve	Yanma	
İşlemlerinin	 Teorik	 ve	 Deneysel	
Çalışmalarla	 Kalibrasyonu,	 SAN-TEZ	
projesi	00768-STZ_2011-1,	2014	

Keleş	G,	Dizel	motorların	cng	ve	 lpg	
yakıtlarına	 dönüşümünde	 gerçek	
çevrimin	teorik	ve	deneysel	çalışma-
larla	 optimizasyonu,	 	 Yüksek	 lisans	
tezi,	 İTÜ	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	
2012	

Baykara	C,	vd,	İçten	yanmalı	motor-
larda	 çevrim	 atlatma	 mekanizması	
ve	 tahrik	 sistemi	 geliştirilmesi,	
TÜBİTAK	 araştırma	 projesi	
110M568,	2013	

Kutlar	 O.	 A,	 vd,	 Dört-zamanlı	Wan-
kel	 motorunun	 performansı	 ile	 iki-
zamanlı	 çalışma	 prensibinin	 kuram-
sal	 ve	 deneysel	 olarak	 araştırılması,	
TÜBİTAK	araştırma	projesi	115M690	
(devam	etmektedir),	2015	

*

İTÜ	Makine	Fakültesi	

Prof.	 Orhan	 Daldal	 Otomotiv	 Labo-
ratuvarı		

kutlar@itu.edu.tr	
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İTÜ - Otomotiv Tribolojisi Araştırma Olanakları Tanıtımı 
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Doç.Dr. Özgen AKALIN* 

İ.T.Ü. Makina Fakültesi 

“Triboloji” birbiri ile etkileşim içinde 
bulunan hareketli yüzeyleri 
inceleyen çok displinli bir bilim ve 
teknoloji dalıdır. Sürtünme, aşınma 
ve yağlama tribolojinin başlıca 
araştırma konularıdır.  

Taşıtlarda içten yanmalı motor, 
aktarma organları, frenler ve lastik-
yol etkileşimi Triboloji biliminin 
başlıca araştırma alanları 
arasındadır. İçten yanmalı 
motorlarda verimin artırılabilmesi 
için sürtünme en aza indirilmeye 
çalışılırken; kavramalar, frenler ve 
pnömatik lastiklerde sürtünme 
karakteristiklerinin kontrol edilmesi 
amaçlanır. 

İçten yanmalı motorlarda toplam 
güç kayıplarının önemli bir 
bölümünü sürtünme 
oluşturmaktadır. Bu kayıplar piston-
segman grubu, supap sistemi,  krank 
- biyel yatakları ve yardımcı 
elemanların yağlama kalitesine 
bağlıdır. Motorun tribolojik 
performansının iyileştirilmesi ile 
yakıt tüketiminin düşürülmesi, 
motor gücünün artırılması, yağ 
tüketiminin azaltılması, zararlı egzoz 
gazları salınımının azaltılması, 
motorun dayanımı, güvenilirliği ve 
ömrünün artırılması, bakım 
gereksiniminin azaltılması ve servis 
aralıklarının uzatılması sağlanır.  

Diğer taraftan, motorlarda 
aşınmaya dayanıklı malzemelerin ve 
yüzey özelliklerinin seçimi yoğun bir 
araştırma alanıdır. Yakıt 
ekonomisinin artırılması için motor 

ağırlığının azaltılması ve küçük 
motorlardan yüksek güç alabilme 
ihtiyacı, buna bağlı olarak aşırı 
doldurma yöntemleri ile artan 
yanma basınçları sürtünen 
elemanlar üzerindeki yükleri 
artırmakta, bu nedenle ileri 
malzemeler ve yüzey 
teknolojilerinin motorlarda 
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Katı yağlayıcı içeren nano 
malzemeler ve kaplamalar 
motorlarda sürtünmenin 
azaltılabilmesi ve aşınma 
dayanımının artırılabilmesi için 
gelecek vaat etmektedir. İleri yüzey 
işleme ve honlama teknikleri ile 
yağlama kalitesinin iyileştirilmesi ve 
motor ömrünün uzatılması 
mümkündür. 

Yeni geliştirilen yağlayıcılar, 
sürtünme düşürücü katkı 
maddelerinin incelenmesi ve 
bunların motor şartlarında test 
edilmesi günümüzde madeni yağ 
üreticilerinin ilgi odağı haline 
gelmiştir. Bu katkı maddeleri metal 
yüzeyler üzerinde ince bir film 
tabakası oluşturarak ağır işletme 
şartlarında bile yüzeylerin zarar 
görmesini engellemekte ve 
sürtünmeyi azaltmaktadır.  

Sürtünme ve aşınmanın azaltılması 
için uygulanan yöntemler motorun 
yağ tüketiminde olumsuz etkilere 
neden olabilir. Bu nedenle güç 
silindirini oluşturan parçaların 
tasarımında sürtünme ve aşınma ile 
birlikte yağ tüketimi  ve gaz 
kaçakları (blow-by) da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yağ tüketiminde 
en etkili mekanizma buharlaşmadır. 
Segmanlar tarafından yanma 
odasına taşınan yağ yüksek 
sıcaklıklar ile karşılaştığında hızla 
buharlaşır. Bu nedenle taşınan yağ 
miktarı hassas bir şekilde kontrol 
edilmelidir. Piston ve segman gibi 
güç silindiri elemanları, supap 
sistemi ve turbo doldurucu tasarımı 
motorun yağ tüketimi üzerinde 
etkilidir. Yağ tüketimi motor 

performansı, emisyonlar ve servis 
maliyetlerini kötü yönde etkilediği 
gibi müşteri memnuniyetinin de 
başlıca göstergelerinden biridir.  

Motor Dinamometresinde Anlık Yağ 
Tüketimi Ölçümü 

İTÜ Otomotiv Laboratuvarlarının 
motor test üniteleri motor tribolojisi 
konusunda çeşitli testlerin 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
Motorlarda geleneksel yöntemlerle 
yağ tüketimi ölçümü çok uzun süreli 
ve yüksek maliyetli dinamometre 
testlerini gerektirmektedir. Bir 
üniversite ve sanayi işbirliği projesi 
kapsamında gerçek zamanlı bir yağ 
tüketim ölçüm yöntemi geliştirilmiş 
ve güç silindiri tasarımı 
optimizasyonunda kullanılmıştır. Bu 
yöntem ile farklı yük ve devir 
sayılarındaki anlık yağ tüketimi 
değerleri egzoz gazlarının hassas 
analizi ile çok kısa sürede 
ölçülebilmektedir. Geliştirilen 
yöntem kullanılarak çeşitli honlama 
proseslerinin yağ tüketimi üzerine 
etkileri incelenmiştir. Deneysel 
çalışmaların yanında analitik 
yöntemler kullanılarak güç silindiri 
tasarımı ve silindir 
deformasyonlarının yağ tüketimi 
üzerine etkileri incelenmektedir. 

Aday yüzey malzemeleri, 
kaplamalar, yüzey işleme teknikleri, 
yağ katkı maddeleri ve temel 
tasarım parametrelerinin sürtünme, 
aşınma ve yağlama özellikleri 
üzerindeki etkilerinin gerçek 
motorlarda dinamometre testleri ile 
incelenmesi zahmetli ve oldukça 
yüksek maliyetlidir. Konvansiyonel 
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tribometrelerde ise gerçek motor 
geometrileri ile çalışılması ve motor 
çalışma şartlarının yaratılması 
mümkün değildir. Dinamometre 
testlerinden önce gerekli 
incelemenin yapılabilmesi için 
segman ve silindir arasındaki 
sürtünmenin gerçek motor 
şartlarına benzer bir ortamda test 
edilebileceği bir simulatör 
geliştirilmiştir. Bu simulatörde hız, 
yük, yağ sıcaklığı ve debisi kontrol 
edilmekte ve krank açısına bağlı 
olarak segman ve silindir 
segmentleri arasındaki sürtünme 
kuvvetleri ölçülebilmektedir.  

Bu simülatör kullanılarak yenilikçi 
silindir ve segman kaplamaları, yağ 
katkı maddeleri, silindir honlama 
parametrelerinin incelenmesi gibi 
çok sayıda endüstriyel ve akademik 
çalışma tamamlanmıştır. 

İçten yanmalı motorlarda kaymalı 
yataklar hidrodinamik yağlama 
rejiminde, piston eteği ve segmanlar 
karma yağlama rejiminde, supap 
mekanizması ise elasto-
hidrodinamik yağlama rejimlerinde 
çalışmaktadır. Her bir sürtünme çifti 
için kapsamlı analitik modellerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
Deneysel çalışmalara paralel olarak 
motorlarda sürtünme 
karakteristiklerinin incelenmesi 
amacı ile çeşitli yazılımlar 
geliştirilmiştir. Örnek olarak, 
segman ve silindir simülasyon 
yazılımı ile yağ film basınçları, yağ 
film kalınlıkları ve sürtünme 
kayıpları hesaplanabilmekte, çeşitli 
tasarım ve işletme şartlarının 
etkileri detaylı bir şekilde 
incelenebilmektedir. Piston ikincil 
dinamiği programı ile yüzey izleri, 
piston deformasyonları ve ısıl etkiler 
hesaba katılarak farklı piston eteği 
tasarımlarının yağ film basınçları ve 
sürtünme kayıpları üzerine etkileri 
analiz edilebilmektedir. Krank 
yatakları, kam mili yağlaması gibi 
sürtünen ve aşınan motor 

elemanları için çeşitli yazılımlar 
geliştirilmiştir. 

Özgül yağ tüketimi haritası 

Silindir deformasyonlarının yağ 
tüketimi üzerine etkilerinin 

incelenmesi 

Segman-silindir sürtünme 
simulatörü. 

(U.S. Patent No. 6,401,058) 

Nanopartikül yağ katkı 
maddelerinin segman ve silindir 
sürtünmesi üzerine etkilerinin 

incelenmesi. 

Lazer honlama ile yağ tüketimi ve 
sürtünme optimizasyonu 

Segman yüzeyi hidrodinamik yağ 
basıncı analizi. 

Piston eteği profilinin optimizasyonu 

Kam mili elasto-hidrodinamik 
yağlama analizi 
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İçten yanmalı motorların yanında 
aktarma organlarının tribolojisi de 
yakıt tüketimi, sürüş konforu ve 
uzun ömür bakımından önemlidir. 
Kuru ve ıslak kavramalar, 
senkromeçler, dişliler, zincirler ve 
bant frenlerin sürtünme ve aşınma 
karakteristikleri vites geçiş konforu, 
yakıt ekonomisi ve ömür üzerinde 
etkilidir. 

Taşıtlarda sürtünme frenlerinin 
karakteristikleri frenleme kararlılığı, 
durma mesafesi, ömür, ısınma, fren 
gürültüsü ve titreşimleri ile 
doğrudan ilişkilidir. Disk, kampana 
ve balata çiftlerinin sürtünme ve 
aşınma karakteristiklerinin 
belirlenmesi ve uygun malzeme 
seçimi detaylı tribolojik incelemeleri 
gerektirmektedir. 
Taşıtlarda tahrik, fren, yanal ve 
düşey kuvvetler lastik ve yol 
arasındaki temas alanı ile 
iletilmektedir. Lastik ve yol 
arasındaki sürtünme kuvvetleri ve 
momentlerinin karakteristikleri 
taşıtın kararlılığı ve kontrol 
edilebilirliğini belirler. İTÜ Otomotiv 
Laboratuvarlarında lastik dinamik 
karakteristikleri 2 m çapında döner 
tambur ve beş bileşenli ölçme 
göbeği yardımı ile ölçülebilmekte, 
taşıt dinamiği simülasyonları için 
gerekli modeller parametre 
oluşturma teknikleri ile 
üretilebilmektedir. 

Taşıt lastik dinamik 
karakteristiklerinin belirlenmesi 

Kavramalar, frenler, akslar, tekerlek 
yatakları, amortisörler, lastik ve yol 
arasındaki sürtünme ve aşınma 
otomotiv endüstrisinin önemli 
problemleri arasında yer almakta 
olup grubumuzun başlıca araştırma 
konuları arasındadır.  
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İTÜ	 Makina	 Fakültesi,	 Mukavemet	
Birimi	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerinin	
yanısıra	çok	yoğun	olarak,	sayısal	ve	
deneysel	analizleri	içeren,	akademik	
ve	 endüstriyel	 uygulamalı	 projeler	
yapmaktadır.	Bu	projelerin	bir	kısmı	
DPT,	 Tübitak	 ve	 İTÜ	 Bilimsel	 Araş-
tırma	 Projeleri	 (BAP)	 tarafından	
desteklenmekte,	 bir	 kısmı	 ise	 İTÜ	
Döner	 Sermaye	 İşletmeleri	 ve	 İTÜ	
Teknokent	 bağlantılı	 olarak	 yapılan,	
tamamen	 Türk	 sanayiinin	 ihtiyaçla-
rına	cevap	vermeye	yönelik	kapsam-
lı	uygulama	projeleridir.	Bu	projeler,	
genellikle,		

• Sayısal	 ve	 Deneysel	 Gerilme
Analizi

• Yapısal	Mukavemet	Analizleri

• Sayısal	 ve	 Deneysel	 Titreşim
Analizi

• Demiryolu	 Araçları	 Tasarım,
Doğrulama	 ve	 AB	 Sertifikasyonu
(TSI	-	Technical	Specifications	for
Interoperability)	 kapsamındaki
tüm	çalışmalar

• Kaynaklı	Yapılarda	AB	Normlarına
göre	Yorulma	Analizleri

• Statik	 ve	 Dinamik	 (Split-
Hopkinson	 Metodu)	 Malzeme
Karakterizasyonu

• Otomotive	 ve	 Demiryolu	 Sanayii
ihtiyaçlarına	 yönelik	 Özel	 Kuvvet
Ölçüm	 Yöntemleri	 Geliştirme	 ve
Sensör	Tasarımları

konularında	yoğunlaşmaktadır.	

Bu	konularda	genel	olarak	otomotiv,	
raylı	 taşımacılık,	 iş	 makinaları,	
savunma	sanayi	ve	benzer	sektörler-
le	 birlikte,	 yoğun	 Ar-Ge	 çalışmaları	
yapılmaktadır.	 Bu	 çalışmalara	 ek	
olarak	Laboratuvarımız,	özellikle	son	
10	 yılda,	 TCDD	 ve	 diğer	 kamu	 ve	
özel	 sektör	 demiryolu	 firmalarının	
sorunlarının	 efektif	 ve	 tamamen	
yerli	 imkan	ve	kaynaklarla	çözen	bir	
merkez	 konumuna	 gelmiştir.	 Diğer	
yandan,	 Mukavemet	 Laboratuvarı-
mız,	 şu	 anda	Türkiye’de	endüstriyel	
Strain	 Gauge	 uygulamaları	 konu-
sunda	hem	en	iyi	donanıma	ve	hem	
de	en	deneyimli	ekibe	sahiptir.	

Endüstriyel	uygulama	projelerine	ek	
olarak,	 genellikle	 Tıp	 Fakülteleri,	
Eğitim-Araştırma	 Hastaneleri	 ve	 Diş	
Hekimliği	 Fakülteleri	 ile	 birlikte	
yürütülen,	 akademik	 younluklu	
Biyomekanik	 araştırmaları	 da	 Labo-
ratuvarımız	 bünyesinde	 gerçekleşti-
rilmektedir.	 Bugün	 Türkiye’deki	 en	
modern	 “Biyomekanik	 Laboratuvar-
ları”	ndan	biri	İTÜ	Makina	Fakültesi,	
Mukavemet	 Birimindedir.	 Biyome-
kanik	 temelli	başlıca	 çalışma	alanla-
rımız	ise,		

• Biyomekanikte	 Modelleme	 ve
Sayısal	Analiz

• Biyomekanikte	Deneysel	Gerilme
Analizi

• Biyomekanikte	Deneysel	 Yöntem
Geliştirme

• Katı-Sıvı	Etkileşimi	Problemleri

olmakta	 ve	 bu	 konularda,	 hem	
akademik	 ve	 hem	 de	 uygulamaya	
dönük	 araştırmalar	 gerçekleştiril-
mektedir.	

Laboratuvar	Olanakları	
Mukavemet	 Birimi,	 İTÜ	 Makina	
Fakültesi,	 Gümüşsuyu	 Yerleşkesin-
de,	 yaklaşık	 olarak	 800	 m2	 lik	 bir	
kullanım	 alanı	 içinde,	 Mukavemet	
ve	 Biyomekanik	 Laboratuvarları,	
öğretim	 üyesi	 ve	 öğrenci	 çalışma	
odaları	gibi	bölümlerde,	hem	eğitim	
amaçlı	 ve	 hem	 de	 Ar-Ge	 tabanlı	
projelere	 ev	 sahipliği	 yapmaktadır.	
Mukavemet	 Laboratuvarı’nda	
sayısal	ve	deneysel	analizler	yapmak	
için	 mevcut	 olan	 olanaklar	 ve	 özel-
likleri	aşağıda	özetlenmiştir.	

a-)	 Sayısal	 Analizler	 İçin	 Bilgisayar	
Olanakları	

	Özel	 iklim	 kontrollü	 odada	 server	
olarak	 kullanılan,	 HP	 DL	 585G7	
sistemlerden	 oluşan	 toplam	 192	
core	 ve	 750GB	 RAM	 içeren,	 büyük	
modellerin	 çözülmesine	 yönelik	
yüksek	 başarımlı	 hesaplama	bilgisa-
yarı	 bulunmaktadır.	 Server	 olarak	
kullanılan	 bu	 süper	 bilgisayara	 ek	
olarak,	 modelleme	 ve	 post-
processing	amaçlı	olarak,	çok	sayıda	
yüksek	işlemci	ve	RAM	gücüne	sahip	
iş	 istasyonları	 bulunmaktadır.	 Bu	
bilgisayar	 donanımları	 ile	 her	 türlü	
modelleme	 ve	 sayısal	 analiz	 prob-
lemleri	çözülebilmektedir.		

Laboratuvarımızda,	 lisanslı	 olarak	
kullanılan	yazılımlar,	öncelikli	olarak	

• MSC Software	 grubu	
(MSC.MARC, MSC.NASTRAN,	
MSC.PATRAN,	vb..)

• ABAQUS	 Yazılım	 Süiti	 (Standart,
Explicit,	…)
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• SIMPACK	 MBD	 Modelleme
yazılımı	 (Demiryollarına	özel	mo-
dülleri	ile)

• LIMIT	Yorulma	Analizi	Yazılımı

• HYPERWORKS	 Süiti	 (Hypermesh,
Optistruct,	 MotionView,	 Hy-
perstudy,…)

• ACUSOLVE	 Akışkanlar	 Dinamiği
Yazılımı

• MATLAB

olmakla	 beraber,	 projelere	 özel	
birçok	yazılım	da	ayrıca	projeye	özel	
kiralama	 ile	 gerektiğinde	 kullanıla-
bilmektedir.	

b-)	 Veri	 Toplama	 ve	 Sinyal	 İşleme	
Sistemleri	

1-	Prosig	Yüksek	Hızlı	Veri	Toplama	
ve	Sinyal	İşleme	Sistemi	

Veri	 toplama	 konusunda	 en	 son	
teknolojileri	içeren	bu	sistem	;	

• 128	 Kanal	 Senkronize	 Ölçüm
Olanağı

• Kanal	 Başına	 50	 kHz	 @	 24	 bit	 ;
400	kHz	@	16	bit’e	kadar	örnek-
leme	hızı

• Tüm	kanallar	 Strain	Gage	Köprü-
sü	ve	ICP	Giriş	destekli

• Radyo	 Sinyali	 ile	Uzaktan	 Başlat-
ma	Olanağı

• Şok	 Testlerinde	 Veri	 Toplamaya
Uygun	Tasarım

özelliklerine	 sahiptir.	 Bilhassa	 kanal	
sayısı	 ve	 yüksek	 örnekleme	 özelliği	
ile	 her	 türlü	 statik,	 dinamik	 ve	
çarpma	analizleri	için	mükemmel	bir	
cihazdır.	

			PROSIG	128	Kanal	Ölçüm	Sistemi	

							ESAM	76	Kanal	Ölçüm	Sistemi		

2-	 ESAM	 :	 76	Kanallı	Veri	 Toplama	
Sistemi	

• Kanalların	bir	kısmı	strain	gage	ve
bir	 kısmı	 da	 deplasman,	 ivme	 ve
sıcaklık	ölçülmesine	uygun.

• İleride,	 kanal	 sayısını	 artırmaya
uygun	modüler	sistem.

• Ölçülen	 datayı	 değerlendirerek
analiz	 yapabilen	 bilgisayar	 yazı-
lımı.

3-	Çok	Kanallı	Telemetri	Sistemi		
Bilhassa	dönen	şaflarda	ve	hareketli	
sistemlerde	 kablosuz	 olarak,	 radyo	
frekanslarıyla	 veri	 aktarmak	 üzere	
kullanılan,	 toplam	 24	 kanallı	 veri	
toplama	sistemidir.	Sistem,	750Hz’e	
kadar	veri	aktarımına	uygundur.		

Telemetri	Sistemi	

Kaynaklı	Çelik	Konstrüksiyonda	Yorulma		Analizine	göre	Emniyet	Dağılımı	
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4-	 PULSE	 Dinamik	 Titreşim	 Ölçüm	
ve	Değerlendirme	Sistemi		

• 32-bit	A/D	Çözünürlük

• 65kHz	Örnekleme	Frekansı

• ICP/Voltaj/Tam	Köprü	giriş

• Yaygın	kullanım	ve	titreşim	analiz
modülleri

	5-	 Race-Technology	 GYRO-IMU	
CAN-BUS	Sync	GPS	Sistemleri	

• GPS	Desteği

• CANBUS	/	RS232	/	Analog	Çıkış

• Ataletsel	(Inertial)	Sensör

• Ölçüm	/	Çıkış	Değerleri

-	 3	 eksen	 (X,Y,Z)	 koordinat	 ve	 hız	
bilgileri	

-	 Pitch/Roll	 açıları	 ve	 Slip	 Angle,	
Yaw/Pitch/Roll	Rate	(hız)	

-	200	Hz	Hız	Bilgileri	Çıkışı	

-	20	Hz	Ham	GPS	çıkışı	ve	3	Eksen	20	
Hz	Açısal	Çıktı	

Race-Technology	 GYRO-IMU	 CAN-
BUS	Sync	GPS	Sensörü	

6-	 Mueller	 GmbH	 Ray	 Akustik	
Pürüzlülüğü	Ölçüm	Sistemi	
Bu	sistem	ile,	AB	Demiryolu	araçları	
gürültü	 şartları	 (TSI-NOI	 ve	 ISO	
3095:2013)	kapsamında	gerekli	olan	
ray	pürüzlülüğü	ölçümleri	gerçekleş-
tirilebilmekte	 ve	 demiryolu	 üretici-
lerinin	 yurtdışına	 test	 talebinde	
bulunma	 ihtiyacı	 ortadan	 kaldırıl-
maktadır.	

Mueller	GmbH	Ray	Akustik	Pürüzlü-
lüğü	Ölçüm	Sistemi	ve	Sonuçları	

c-)	Lazeroptik	Sayısallaştırıcı	
Her	türlü	makina	parçasının	ve	
bilhassa	amorf	geometriye	sahip	
parçaların	3	boyutlu	katı	modelleri-
nin	oluşturulmasında	kullanılır.	

• FARO	 Platinium	 7-Eksenli	 Özel
Kompozit	Tasarım	CMM	Kolu

• 0.1	mm	den	daha	iyi	çözünürlük

• 18000	 Nokta/s	 Laser-Stripe
okuyucu	kafa

• Senkron	 temaslı	 prob	 kullanım
imkanı

• POLYWORKS	 yazılımı	 ile	 ClassA
Yüzey	modelleme	imkanı

Lazeroptik	Sayısallaştırıcı	ve	Tarama	
Sonuçları	

d-)	Yürüme	Analizi	Sistemi	
	Biyomekanik	 konusunda,	 bilhassa	
Fizik	 Tedavi	 ve	 Rehabilitasyon	
sürecinde	 yapılan	 Yürüme	 Analizi	
testleri	ve	analizi	için	ülkemizdeki	en	
son	 teknolojiye	 sahip	 bir	 sistemdir.	
BU	sistem	ile	yürüme	sırasında	ayak	
tabanlarına	gelen	basınç	dağılımları,	
vücut	 organlarının	 kinematiği,	
kasların	aktivitesi	ve	hareketin	video	
görüntüleri	 senkronize	 olarak	 kay-
dedilip,	veriler	birgisayar	yazılımı	 ile	
analiz	edilebilmektedir.	

Sensörlü	Kuvvet/Basınç	Platformu	

• 3000	mm	yürüme	mesafesi

• 120	Hz	Örnekleme	Frekansı

• Görüntülü	Senkron	Video	Kaydı
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• EMG	 Sistemi	 ile	 Kas	 aktivitesi
Takibi

• Sensörlü	Koşu	Bandı

• 15	km/h	ya	kadar	yürüme	hızı

• Yokuş	Yukarı	çıkma	simulasyonu

• 120	Hz	örnekleme	frekansı

• Görüntülü	Senkron	Video	Kaydı

• EMG	 Sistemi	 ile	 Kas	 aktivitesi
Takibi

Yürüme	Analizi	Sistemi	ve	Sonuçları	

e-)	Optik	(Infrared)	Kinematik	
Hareket	Takip	Sistemi	
Yürüme	 analiz	 sisteminde	 ve/veya	
diğer	 kinematik	 analiz	 yapılması	
gereken	hallerde,	3	boyutlu	kinema-
tik	analiz	yapabilmek	için	4	kameralı	
optik	 set	 (Optik	 Noktasal	 Hareket	
Takibi	 ve	 Kinematik	 Analiz	 sistemi)	
bulunmaktadır.	 Bu	 optik	 sistem	 ile,	
incelenecek	 cisim	 üzerinde	 değişik	
konumlara	 yerleştirilen	 markerler	
ile,	deplasman	ve	dönme	hareketle-
rinin	 kinematiği	 incelenebilmekte-
dir.	

Optik	 Kinematik	 Analiz	 Sistemi	 ve	
Biyomekanik	Uygulama	Görüntüsü	

f-)	 Yüksek	 Hızlı	 Kamera	 Seti	 ve	 3D	
Korelasyon	Sistemi	
Bilhassa	 çarpışma,	darbeli	 yükleme-
ler,	 yüksek	 frekanslı	 titreşim,	 kom-
pozit	 malzeme	 deformasyonu	 gibi	
konuların	 3	 boyutlu	 analizlerinde	
kullanılmak	 üzere	 hızlı	 kamera	 seti	
ve	digital	görüntü	verilerini	kullana-
rak	 3	 boyutlu	 deformasyon	 analizi	
yapan	 bilgisayar	 yazılımı	 bulunmak-
tadır.	Bu	 sistem	yüksek	 çözünürlük-
te	(1024	pixel	x	1024	pixel	 )	saniye-
de	 1000	 çerçeve	 çekebilmektedir.	
Daha	 düşük	 çözünürlüklerde	 sani-
yedeki	 çerçeve	 sayısı	 100.000	 e	
kadar	çıkmaktadır.	

Yüksek	 Hızlı	 Kamera	 Sistemi	 ve	
Görüntüleri	

Yükleme	Sistemleri	

a-)	Statik	150kN	ve	Dinamik	-	25	kN	
Eksenel	 ve	 200	Nm	Burulma	Kapa-
siteli	Üniversal	Test	Makinaları	
Sözkonusu	 özel	 dinamik	 yükleme	
sistemi	 ile	 metal	 ve	 kompozit	 mal-
zemelerde,	 normal	 ortam	 şartların-
da	veya	 -800C	 ile	+3000C	aralığında,	
sıcaklık	 kontrollu,	 hem	 eksenel	 ve	
hem	de	burulma	ile	yorulma	testle-
ri,	 mekanik	 özelliklerin	 kontrolu	
testleri	yapılabilmektedir.	

• Bağımsız	 Kontrollü	 İki	 Eksenli
Yükleme

• Deplasman	 Miktarının	 uygun
olması	 halinde	 100	 Hz	 e	 kadar
dinamik	yükleme

• Optik	 Deplasman	 ve	 Şekil	 Deği-
şimi	Ölçümü

• Diğer	 ölçüm	 sistemleri	 ile	 senk-
ronizasyon	imkanı

Bu	 sistem	 ile,	 kompozit	profillerinin	
mukavemet	 testleri,	 otomotiv	
kauçuk	 parçalarının	 karakteristikle-
rinin	 belirlenmesi,	 genel	 olarak	
sönüm	 elemanlarının	 dinamik	
karakteristiklerinin	 belirlenmesi	 gibi	
analizler	 değişik	 sıcaklık	 şartlarında	
yapılabilmektedir.		

Bu	 özel	 dinamik	 yükleme	 sistemine	
ek	olarak,	2	adet	normal	dinamik	ve	
statik	testler	yapan	yükleme	sistem-
leri	bulunmaktadır.		
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Özel	Dinamik	Test	Sistemi	

Üniversal	Statik	Test	Sistemleri	

Optik	Yöntemle	Deformasyon	Analizi	

b-)	Split-Hopkinson	Yüksek	Hızlı	
Malzeme	Karakterizasyonu	Test	
Sistemi	
Tüm	 mühendislik	 malzemelerinin,	
quasi-statik	 ve	 yüksek	 hızlı	 şekil	
değiştirmeler	 altındaki	 davranışları	
farklılıklar	 göstermektedir.	 Günü-
müzde	 hafif	 yapılar,	 sıkılaşan	 emni-
yet	 tedbirleri,	 ağırlık	 optimizasyonu	
için	malzeme	limitlerinin	zorlanması	
gibi	 çeşitli	 tasarım	 problemleri,	
malzemelerin	 dinamik	 davranışları-
nın	 çok	 daha	 iyi	 bilinmesini	 gerek-
tirmektedir.	 Bu	 bilgiler	 olmadan,	
darbeli	 durumlarda	 optimum	 tasa-
rımların	yapılması	çok	zordur.	Parça-
lı	 Hopkinson	 Basınç	 Çubuğu	 (Split-
Hopkinson	 Pressure	 Bar)	 yöntemi,	
yüksek	 (yaklaşık	500-5000	1/s)	 şekil	
değiştirme	 hızlarında	 malzeme	
bilgilerinin	 elde	 edilebildiği	 bir	

dinamik	 deney	 düzeneğidir.	 Bu	
düzenek,	basma	şeklinde	faal	olarak	
Laboratuvarımızda	 kullanılmaktadır.	
Gerek	 metal	 bazlı	 malzemelerde,	
gerekse	de	 kompozit	malzemelerde	
dinamik	 gerilme-şekil	 değiştirme	
eğrilerinin	 elde	 edilmesine	 olanak	
sağlamaktadır.	 Ayrıca,	 sisteme	
entegre	 edilebilen	 yüksek	 hızlı	
kameralar	 ile,	 malzemenin	 defor-
masyon	 ve	 hasar	 karakteristiği	
hakkında	 da	 fikir	 elde	 edilebilmek-
tedir.	

Mukavemet	Lab.	Split-Hopkinson	
Deney	Düzeneği	

c-)	 Burulma	 ve	 Eğilme	 Yorulması	
Test	Standları	
Bu	 sistemler	 ile	 25	 Hz	 frekansına	
kadar	 burulma	 yorulması	 testleri	
yapılabilmektedir.	Punta	kaynaklı	bir	
otomotiv	 uygulama	 profilinde	
burulma	 ve	 eğilme	 testleri	 şekilde	
görülmektedir.	 Yorulma	 testleri	
sırasında,	parçanın	değişik	konumla-
rına	 strain	 gaugeler	 yapıştırılarak,	
gerilme	kontrolü	de	yapılabilmekte-
dir.	

Burulma	ve	Eğilme	Yorulması	Test	
Standları	

Gerçekleşen	Örnek	Proje	ve	Ar-Ge	
Çalışmaları	
Mukavemet	 Biriminde,	 DPT,	 Tübi-
tak,	 Üniversite	 BAP	 projelerine	 ek	
olarak	 çok	 sayıda	 endüstriyel	 uygu-
lama	projeleri	de	yapılmaktadır.	Son	
yıllarda	 yapılan	 ve	 tamamlanan	
projelere	 örnekler	 aşağıda	 verilmiş-
tir.	
DEMİRYOLLARINDA	AVRUPA	BİR-
LİĞİ	(TSI)	SERTİFİKASYONUNA	
YÖNELİK	PROJELER	

• TÜLOMSAŞ,	 RILNSS	 tipi	 yük
vagonu	TSI	sertifikasyonu

• TÜLOMSAŞ,	 EANOSS	 tipi	 yük
vagonu	TSI	sertifikasyonu

• TÜLOMSAŞ,	 RGNS	 tipi	 yük	 vago-
nu	TSI	sertifikasyonu
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• TÜLOMSAŞ,	 GE	 POWERHAUL
LOKOMOTİF	 TSI	 sertifikasyonu
(Statik	Testler)

UIC	544-1	Fren	Testleri	(TSI	Kap-
samında)	

• VAKO,	SGNSS	tipi	yük	vagonu	TSI
sertifikasyonu

• TÜDEMSAŞ/GÖKYAPI,	 TALNS	 tipi
yük	vagonu	TSI	sertifikasyonu

• TÜDEMSAŞ/GÖKYAPI,	SGMMRS
tipi	 yük	 vagonu	 TSI	 sertifikas-
yonu

EN	 12663	 Çarpışma	 Testleri	 (TSI	
Kapsamında	

• TÜDEMSAŞ/RC	MÜH,	ZACENS	tipi
yük	vagonu	TSI	sertifikasyonu

• DURMAZLAR	 /	 İPEKBÖCEĞİ	 CE
sertifikasyonu	(Statik	Testler)

• DURMAZLAR	 /	 LRV	 CE	 sertifikas-
yonu	(Statik	Testler)

• TÜVASAŞ/BDZ	 VAGONLARI	 TSI
sertifikasyonu

• SIEMENS	VELARO	TCDD	HST1	EN
14363	seyir	emniyeti	testleri

EN	14363	Seyir	Emniyeti	Testleri	
(TSI	Kapsamında)	

TCDD	ve	METRO	İŞLET-
MELERİ	TALEPLERİNE	
YÖNELİK	PROJELER	

• İSTANBUL	 ULAŞIM	 SAN.	 VE	 TİC.
A.Ş.	 SEYRANTEPE	 M2	 METRO
HATTI

• M58	 MAKASI	 Derayman	 Olayı
Kaza	İnceleme	Raporu

• İSTANBUL	 ULAŞIM	 SAN.	 VE	 TİC.
A.Ş.	 Levent-Hisarüstü	 Metro	 İn-
şaatı	 Makasları	 Seyir	 Emniyeti
Ölçümü

• TUBITAK,	 HAFİFLETİLMİŞ	 YÜK
VAGONU	 Prototipi,	 EN	 12663-2
Standartlarına	Göre	Sayısal	(Fem)

Ve	 Deneysel	 Mukavemet	 Analiz-
leri	

• TÜLOMSAŞ,	 Balast	 Dökme	 Yük
Vagonunun	Deneysel	Gerilme	Ve
Titreşim	Analizi

• TÜLOMSAŞ,	Araç	Taşıma	Vagonu,
Deneysel	 Gerilme	 Ve	 Titreşim
Analizi

• VAKO	27	Ton	Kuru	Yük	Kapasiteli,
Ks	 Tipi,	 Yük	 Vagonunda	 Statik	 -
Dinamik	Deneysel	Gerilme	Anali-
zi

• TCDD	 E43000	 Lokomotif	 Ve
Vagonlardan	 Veri	 Toplanması
(TUBİTAK&TCDD	-	TRENSIM	PRO-
JESİ)

• TCDD,	Horsunlu	İstasyonu,Makas
Geçiş	Ölçüm	Ve	Analizleri

• TÜLOMSAŞ	 De33xxx	 Tipi	 Loko-
motif	 Volanlarinda	 Gerilme	 Ana-
lizi

• TÜLOMSAŞ	Lokomotif	Bojilerinde
Statik	Ve	Dinamik	Gerilme	Analizi

• RAYVAG	 SGMMNS	 Tipi	 Kontey-
ner	 Platform	 Yük	 Vagonunun
Deneysel	 Gerilme	 Ve	 Titreşim
Analizi

• TÜDEMSAŞ	100	Km/h	Hız	Ve	22.5
Ton	 Dingil	 Basınçlı	 Cevher	 Vago-
nunun	 Deneysel	 Gerilme	 Ve	 Tit-
reşim	Analizi

• RAILTUR	 Tank	 Vagonu	 Üzerinde
Deneysel	Gerilme	Analizi

• TÜLOMSAŞ	Kayar	Yan	Duvarlı	Yük
Vagonunda	 Statik-Dinamik	 De-
neysel	Gerilme	Analizi

Metro	Derayman	İncelemesi	
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AKADEMİK	PROJELER	

• Hafif	 Yük	 Vagonu	 ve	 Prototip
İmalatı	Projesi

T.	 Toprak,	 A.	 Mugan,	 E.	 Bozdağ,	 E.	
Sünbüloğlu,	 M.	 Karaşahin	 (İÜ),	 S.	
Bilgiç	 (Tülomsaş)	 ,	A.	Battal	 (Tülom-
saş),	 N.	 Şahin(Tülomsaş)	 (Tübitak	
1007	Projesi	)	

Proje	 kapsamında,	 Türkiye’nin	 ilk	
tamamen	 yerli	 tasarım	 yük	 vagonu	
üretilmiştir.	 BU	 vagon	 emsallerin-
den	%18	daha	hafif	bir	yapıya	sahip-
tir.	 TSI	 sertifikasyonu	 da	 alınacak	
olan	bu	model	ile,	taşımacılık	verim-
liliği	ve	demiryolu	 tasarım	kabiliyet-
lerinin	arttırılması	hedeflenmiştir.	

			Hafif	Yük	Vagonu	(Prototip	İmalat)	

• İstanbul	Adalet	 Sarayı	 Yenilene-
bilir	Enerji	Projesi

E.	 Bozdağ,	 E.	 Sünbüloğlu,	 F.	 Tosun	
(Adalet	B.	Projesi	)	

• Yolcu	Vagonu	Tip	Onayı	Projesi

T.	 Toprak,	 A.	 Mugan,	 E.	 Bozdağ,	 E.	
Sünbüloğlu,	 E.	 Aba	 (Tüvasaş),	 O.	
Aydemir	 (Tüvasaş),	 Y.	 Aldemir	
(Tüvasaş),	(Tübitak	1007	Projesi	)	

• Su	 Altı	 Patlamalardan	 Oluşan
Şok	Dalgalarına	Dayanacak	Gemi
Tasarımının	 Sayısal	 ve	 Deneysel
Analizlere	Göre	Geliştirilmesi

T.	 Toprak,	 A.	 Mugan,	 E.	 Bozdağ,	 E.	
Sünbüloğlu,	Deniz	Kuvvetleri	Komu-
tanlığı,	 Milgem	 Projesi	 Kapsamında	
(Tübitak	1001	Projesi)	
Yapı	 üzerinde	 değişik	 konumlara	
yerleştirilen	 strain	 gauge	 ve	 3	 ek-

senli	 ivme	 algılayıcılarıyla,	 yüksek	
frekanslı	örnekleme	yaparak	(her	bir	
konumdan	 saniyede	 50.000	 veri	
kaydı)	 ölçümler	 yapılmış,	 gerçekleş-
tirilen	 analiz	 sonuçları,	 aynı	 şartlar-
da	yapılan	sayısal	simülasyon	analiz-
lerinin	 sonuçlarıyla	 karşılaştırılmış-
tır.	Ölçüm	ve	analizler,	ilgili	uluslara	
rası	askeri	standardlara	göre	gerçek-
leştirilmiştir.	

Sayısal	Kavitasyon	Modeli	
•	Sayısal	Katı-Sıvı	Etkileşimi	Modeli
•	Hızlı	Kamera	Çekimleri
•	Çok	Kanaldan	50	kHz	Titreşim	ve
Strain	Ölçümü	
•	Optik	Hareket	Takibi
•	Sonuçların	Yorumlanması

Su	Altı	Patlamalarında	Deneysel	
Ölçümler	

• Omurgada	 Kullanılan	 İmplantla-
rın	 Hareket	 Aralığına	 Etkisinin
Sterofotometri	 Yöntemiyle
Araştırılması

Prof.	 Dr.	 Tuncer	 Toprak,	 Öğr.	 Gör.	
Dr.	 Ergün	 Bozdağ,	 Araş.	 Gör.	 Emin	
Sünbüloğlu,	 Prof.	 Dr.	 Murat	 Hancı	
(İ.Ü.	 Cerrahpaşa	 Tıp	 F.),	 Doç.	 Dr.	

Hakan	 Bozkuş	 (V.K.V	 Amerikan	 H.	
Nöroşirurji	 B.),	 Prof.	 Dr.	 Fahir	
Özer(V.K.V	 Amerikan	 H.	 Nöroşirurji	
B.),	(İtü-Bap	Projesi)	

• İmplant	 ve	 Protez	 Tasarımı	 İçin
Kemik	Yapıların,	Yumuşak	Doku-
ların	 Sayısal	 -	 Deneysel	 Gerilme
Ve	Stabilite	Analizi

Tuncer	Toprak,	Civan	Işlak,	Sabri	
Altıntaş,	Murat	Hancı,	Ergün	Bozdağ	
,	Emin	Sünbüloğlu,	(Dpt	Projesi	)	

• Yeni	 Galata	 Köprüsü	 Kontrolü
Deneysel	Ve	Sayısal	Analizi

Prof.	Dr.	Haluk	Karadoğan,	Prof.	Dr.	
Tuncer	Toprak,	Prof.	Dr.	H.	Faruk	
Karadoğan,	Prof.	Dr.	Erdoğan	Uzgi-
der,	Yard.	Doç.	Dr.	Ercan	Yüksel,	
Araş.	Gör.	Dr.	Ergün	Bozdağ,	Dr.	
Müh.	Hatice	Tokan,	Araş.	Gör.	Dr.	B.	
Özden	Çağlayan,	Araş.	Gör.	Emin	
Sünbüloğlu,	İtü	Vakfı	Projesi	

• İTÜ	 Havacılık	 Araştırma	 Geliş-
tirme	Uygulama	Projesi-	Hagu

Prof.	Dr.	Temel	Belek	(Yürütücüsü),	
Ölçüm	Ve	Transmisyon	Grubu,	Prof.	
Dr.	Tuncer	Toprak,	Öğr.	Gör.	Dr.	
Ergün	Bozdağ,	Araş.	Gör.	Emin	
Sünbüloğlu,	(Dpt	Projesi	)	
OTOMOTİV	ve	DİĞER	SANAYİ	
KURULUŞLARINAYÖNELİK	PROJE-
LER	

• Kamyon	5th-Wheel	Bağlantısı-
nın	Dinamik	Kuvvet	Sensörüne
Dönüştürülmesi,	FORD-OTOSAN
E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğlu

• Kamyon	Sürücü	Kabini	Bağlantı-
ları	için	Dinamik	Yük	Hücresi	Ta-
sarım	Doğrulaması,	FORD-
OTOSAN		E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğ-
lu
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• Kamyon	Egzost	Manifoldunda
Yüksek	Sıcaklıklarda	Dinamik
Gerilme	Analizi.,	FORD-OTOSAN
E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğlu

Yüksek	Sıcaklıklarda	Strain	Ölçümü	

• Yeni	Tip	Yolcu	Otobusu	Şasesin-
de	Statik	ve	Dinamik	Gerilme
Analizi,	Temsa	(Tubıtak-Projesi)
T.Toprak,	E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğ-
lu)

Temsa	–	Tübitak	projesi	kapsamında	
prototip	otobüs	şase	ve	kaportasın-
da	kritik	konumlara	yerleştirilen	
strain	gauge	ve	ivme	algılayıcıları	ile	
hem	statik	yüklemeler	ve	hem	de	
seyir	testi	sırasında	toplanan	veriler-
le	gerilme	ve	deformasyon	analizleri	
yapılmıştır.	

•	Deneysel	Gerilme	Analizi
•	Seyir	Testi	Sırasında	Dinamik	Veri
Toplama	ve	Yorulma	Analizi	
•	Sayısal	Yorulma	Analizi
•	Rijitlik	ve	Doğal	Frekans	Tesbiti

Yolcu	Otobüslerinde	Statik/Dinamik	
Gerilme	Analizi	

• Kamyon	Kabini	Bağlantı	Takozla-
rının	Statik	ve	Dinamik	Yükleme
Testleri

Askam	Kamyon	İmalat	Ve	Tic.	A.Ş.,	
T.Toprak,	E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğlu	

Otomotiv	 sanayiinde	 sönüm	 ve	
esnek	 bağlantı	 elemanı	 olarak	
kullanılan	 değişik	 tiplerdeki	 kauçuk	
elemanların,	 gerçek	 çalışma	 şartla-
rına	 uygun	 şekilde	 test	 makinasına	
monte	 edilmesi	 ve	 özel	 yazılım	 ve	
analiz	teknikleri	kullanılarak	dinamik	
karakteristiklerinin	 belirlenmesi	
amaçlı	 analizler	 laboratuarımızda	
gerçekleştirilmektedir.	 Benǌer	

özellikler	 gösteren	 amortisör	 tipi	
sönüm	 elemanlarının	 da	 dinamik	
analizleri	 laboratuarımızda	 gerçek-
leştirilebilmektedir	

Takozlarda	Yükleme	Testleri	

• Hidromek-HMK	 220	 LC	 (Paletli)
Eksvatör	 Bomunun	Dinamik	Ge-
rilme	Analizi

	 Hidromek	A.Ş.	Ankara,	T.Toprak,	E.	
Bozdağ,	E.	Sünbüloğlu	

• Deniz	Kuvvetleri	Yıldırım	Gemisi
Ana	 Tahrik	 ve	 Uskur	 Millerinde
Gerilme	ve	Titreşim	Analizi

Dz.	K.K.lığı	Gölcük	Tersanesi	Komu-
tanlığı,	T.Toprak,	E.	Bozdağ,	E.	
Sünbüloğlu	
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 Yüksek	Sıcaklıklarda	Strain	Ölçümü	

• Birecik	 Hidroelektrik	 Santral
Türbinlerinde	Titreşim	Analizi

		Enerji	Bakanlığı,	T.Toprak,	M.	Şen,	
E.	Bozdağ,	E.	Sünbüloğlu	

Birecik	HES	Titreşim	ve	Yatak	Dep-
lasmanları	Ölçümü	

• Kompozit	Malzemelerde	–	50	0C
de	Malzeme	Testleri		Vestel	AŞ

• MTS	Soğutma	Odası	Kullanımı
• Sıcaklık	Kontrolü
• Özel	test	süreci	tasarımı
• Öngerilme	Kompanzasyonu

• Gerçekleştirilen	Testler

-	Çekme	(Tension)		
-	Kayma	(Shear)	
-	4-Nokta	Eğilme	(4-point	Ben-

ding)	
-	Basma	(Compression)	
-	Yorulma	(Fatigue)	

• Statik	ve	Dinamik	Yükleme
• Strain-Gage	veya	optik	sistemle

ile	Deformasyon	Ölçümü
• ASTM	Standartlarında	Malzeme

Parametrelerinin	Bulunması

Birecik	 HES	 Titreşim	 ve	 Yatak	 Dep-
lasmanları	Ölçümü	

Bu	 örnek	 projelere	 ek	 olarak	 biri-
mimizde	 yoğun	 olarak	 Biyomekanik	
çalışmaları	 yapılmaktadır.	 Bu	 çalış-
malarda	 tıp	ve	dişçilik	 fakülteleri	ve	
eğitim	 hastaneleri	 uzmanlarıyla	
ortak	çalışmalar	yapılmaktadır.	

Femur	 Kemiğinde	 Sayısal	 Gerilme	
Analizi	

İnsan	 Çene	 Kemiğinde	 (Mandibula)	
Sayısal	ve	Deneysel	Gerilme	Analizi	
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Lineer	 Olmayan	 Doğal	 ve	 Sentetik	
Kompozit	 Malzemelerde	 Malzeme	
Parametrelerinin	 Tayini	 ve	 Optik	
Birim	 Şekil	 Değiştirme	 (Strain)	
Ölçümü	

*arpacial@itu.edu.tr

		**	sunbuloglu@itu.edu.tr	

	***bozdager@itu.edu.tr	
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Kablosuz Haberleşme Ağları 
Laboratuvarı (Wireless Networks 
Laboratory - WNL) 

Doç.Dr. Sinem Çöleri ERGEN*

WNL 2009 yılında Doç. Dr. Sinem 
Çöleri Ergen tarafından kuruldu. Bu 
laboratuvarın misyonu geniş çaplı 
deneysel ve simulasyon bazlı çalış-
maları teoriyle destekleyen gelecek 
nesil haberleşme sistemlerini tasar-
lamaktır. Bu kapsamda araç içi kab-
losuz haberleşme, araçlar arası 
haberleşme ve kablosuz kontrol 
sistemleri konularında bir çok proje 
başarıyla yürütülmüş ve yürütül-
mektedir. 

Marie Curie Reintegration Grant 
desteğiyle "Araç içi Kablosuz Sensör 
Ağları" projesini gerçekleştirmiştir. 
WNL Avrupa Üniversiteleri arasında 
kablosuz araba kavramı üzerinde 
çalışan ilk araştırma laboratuvarıdır. 
Bu proje sonucu oluşturulan ultra-
geniş bant tabanlı motor bölgesi 
kablosuz haberleşmesi modeli yakın 
zamanda IEEE Spectrum dergisinde 
gelecek vaad eden çalışma olarak 
öne çıkarılmıştır. Buna ek olarak, bu 
projede araç içi kontrol sistemleri 
için ilk kablosuz haberleşme proto-
kolü geliştirilmiştir. 

Türk Telekom desteğiyle gerçekleş-
tirilen araçlar arası haberleşme 
projesinde hem ölçüm temelli kab-
losuz kanal modeli hem de veri 
tabanlı araç hareket modellerini 
içeren en gerçekçi simülasyon or-
tamı geliştirilmiştir. Araçlar arası 
haberleşme protokolleri bir çok 
araba üzerinde testlerin gerçekleşti-
rilmesi zor olduğu için genellikle 
simülasyon ortamında gerçeklen-
mektedir. Bu nedenle önerilen 
gerçekçi simülasyon modeli çok 
büyük ilgi görmüştür. Buna ek ola-
rak yine bu proje kapsamında dör-
düncü nesil (4G) sistemlerini IEEE 
802.11p ile birlikte kullanan çok 
sekmeli kümeleme temelli ilk haber-
leşme protokolü önerilmiştir. Bu 
protokolün IEEE 802.11p'nin güveni-
lirlik ve ağdaki kopukluk sorunlarını 
çözerken 4G sistem kullanımı mali-
yetini de minimize ettiği teorik ve 
simülasyon bazlı olarak ispatlanmış-
tır.  

University of California Berkeley 
desteğiyle araçların yer bilgilerinin 
sadece hücresel haberleşme verileri 
kullanılarak bulunması üzerine 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada 
araçların yolda gitme kısıtlamaları 
kullanılarak yerlerinin belirlenmesi 
doğruluğu yüksek derecede artırıl-
mıştır. 

Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 
gerçekleştirilen manyetik sensör 
ağları projesinde İstanbul'da bir 
kavşağa yerleştirilen manyetik sen-

sör ağları araç tespit etme perfor-
mansı alternatif indüktif döngüle-
rinkiyle karşılaştırılmıştır. Çok sayıda 
yerleştirilebilen manyetik sensörle-
rin araçları daha yüksek doğrulukla 
tespit ettiği ve sensör bozulmalarına 
dayanıklı olduğu gösterilmiştir. 

WNL araç içi kablosuz haberleşme 
ağlarında millimetre dalga temelli 
haberleşme kullanımı ve enerji 
üretme, araçlar arası haberleşme 
ağlarında ise görünür ışık haberleş-
mesi ve kooperatif adaptif seyir 
kontrolü (cooperative adaptive 
cruise control) konularında çalışma-
larına devam etmektedir. 
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Altyapı 

Fiat Linea (TOFAŞ tarafında bağış-
landı) 

Vector network analyzer (VNA) 
Agilent VNA 8719S, 50MHz-13.5GHz  

Picosecond Pulse Labs 3500D im-
pulse generator  

Agilent DSO91304 Infiniium high 
performance oscilloscope. 

Projeler 

1. PI (Principal Investigator), Turk
Telekom, Energy Efficient Ma-
chine-to-Machine Communica-
tions, 2013-2016.

2. PI, TUBITAK, Energy Efficient
Robust Communication Network
Design for Wireless Networked
Control Systems, 2013-2016.

3. PI, Turk Telekom, Cross-layer
Epidemic Protocol Design for In-
ter-vehicular Communication
Networks, 2012-2015.

4. PI, Marie Curie Reintegration
Grant, Intra-vehicular Wireless
Sensor Networks, 2010-2014.

5. PI, Istanbul Metropolitan Munic-
ipality, Magnetic Sensor Net-
works for Traffic Monitoring,
2011-2012.

6. PI, University of California Berke-
ley, RSSI based Localization of
Mobile Phones, 2010-2012.

Yayınlar 

Dergi makaleleri 

1. S. Ucar, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "Multi-Hop Cluster
based IEEE 802.11p and LTE Hy-
brid Architecture for VANET
Safety Message Dissemina-
tion", accepted to IEEE Transac-
tions on Vehicular Technology.

2. M. Kontik and S. C. Ergen,
"Scheduling in Successive Inter-
ference Cancellation based Wire-
less Ad Hoc Networks", IEEE
Communications Letters, vol. 9,

no. 9, pp. 1524-1527, September 
2015. 

3. Y. Sadi and S. C. Ergen, "Energy
and Delay Constrained Maximum
Adaptive Schedule for Wireless
Networked Control Systems",
IEEE Transactions on Wireless
Communications, vol. 14, no. 7,
pp. 3738-3751, July 2015.

4. N. Akhtar, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "Vehicle Mobility and
Communication Channel Models
for Realistic and Efficient VANET
Simulation", IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 64,
no. 1, pp. 248-262, January 2015.

5. Y. Sadi and S. C. Ergen, "Mini-
mum Length Scheduling with
Packet Traffic Demands in Wire-
less Networks", IEEE Transac-
tions on Wireless Communica-
tions, vol. 13, no. 7, pp. 3738-
3751, July 2014.

6. U. Demir, C. U. Bas and S. C.
Ergen, "Engine Compartment
UWB Channel Model for Intra-
Vehicular Wireless Sensor Net-
works", IEEE Transactions on Ve-
hicular Technology, vol. 63, no.
6, pp. 2497-2505, July 2014.

7. M. Kontik and S. C. Ergen,
"Scheduling in Single-Hop Multi-
ple Access Wireless Networks
with Successive Interference
Cancellation", IEEE Wireless
Communications Letters, vol. 3,
no. 2, pp. 197-200, April 2014.

8. Y. Sadi, S. C. Ergen and P. Park,
"Minimum Energy Data Trans-
mission for Wireless Networked
Control Systems", IEEE Transac-
tions on Wireless Communica-
tions, vol. 13, no. 4, pp. 2163-
2175, April 2014.

9. S. C. Ergen, H. S. Tetikol, M.
Kontik, R. Sevlian, R. Rajagopal
and P. Varaiya, “RSSI Fingerprint-
ing based Mobile Phone Localiza-
tion with Route Constraints”,
IEEE Transactions on Vehicular

Technology, vol. 63, no. 1, pp. 
423-428, January 2014. 

10. P. Park, S. C. Ergen, C. Fischione
and A. Sangiovanni-Vincentelli,
“Duty-Cycle Optimization for
IEEE 802.15.4 Wireless Sensor
Networks”, ACM Transactions on
Sensor Networks, vol. 10, no. 1,
November 2013.

11. C. Fischione, P.G. Park, S. C.
Ergen, and A. Sangiovanni-
Vincentelli, “Analytical Modeling
and Optimization of Duty Cycles
in Preamble-based Random Ac-
cess Networks”, Wireless Net-
works Journal (WINET), vol. 19,
no.7, pp. 1691-1707, October
2013. 

12. C. U. Bas and S. C. Ergen, “Ultra-
Wideband Channel Model for In-
tra-Vehicular Wireless Sensor
Networks Beneath the Chassis:
From Statistical Model to Simula-
tions”, IEEE Transactions on Ve-
hicular Technology, vol. 62, no.
1, pp. 14-25, January 2013.

13. Y. Sadi and S. C. Ergen, “Optimal
Power Control, Rate Adaptation
and Scheduling for UWB-Based
Intra-Vehicular Wireless Sensor
Networks”, IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 62,
no. 1, pp. 219-234, January 2013
(Patented the idea at Koc Uni-
versity).

14. Y. Sadi and S. C. Ergen, “Fast
Scheduling for Delay Minimiza-
tion in UWB Wireless Networks”,
IEEE Communications Letters,
vol. 16, no.9, pp. 1400-1403,
September 2012.

Konferans makaleleri 

1. B. Turan, S. Ucar, S. C. Ergen and
O. Ozkasap, "Dual Channel Visi-
ble Light Communications for
Enhanced Vehicular Connectivi-
ty", IEEE VNC, December 2015.

2. B. Farayev, Y. Sadi and S. C.
Ergen, "Optimal Power Control
and Rate Adaptation for Ultra-
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Reliable M2M Control Applica-
tions", IEEE Globecom 2015 
Workshop on Ultra-Low Latency 
and Ultra-High Reliability in 
Wireless Communications (UL-
TRA), December 2015. 

3. A. Akhtar and S. C. Ergen, "Effi-
cient Network Level Beamform-
ing Training for IEEE 802.11ad
WLANs", International Symposi-
um on Performance Evaluation
of Computer and Telecommuni-
cation Subsystems (SPECTS), July
2015. 

4. Y. Sadi and S. C. Ergen, "Joint
Optimization of Communication
and Controller Components of
Wireless Networked Control Sys-
tems", IEEE ICC, June 2015.

5. S. Ucar, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "VeSCA: Vehicular Sta-
ble Cluster-based Data Aggrega-
tion", International Conference
on Connected Vehicles & Expo
(ICCVE), November 2014.

6. I. Nizamoglu, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "EpiDOL: Epidemic
Density Adaptive Data Dissemi-
nation Exploiting Opposite Lane
in VANETs", EUNICE Workshop
on Advances in Communication
Networking, August 2013.

7. S. Ucar, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "VMaSC: Vehicular
Multi-hop algorithm for Stable
Clustering in Vehicular Ad Hoc
Networks", IEEE WCNC, April
2013. 

8. N. Akhtar, O. Ozkasap and S. C.
Ergen, "VANET Topology Charac-
teristics under Realistic Mobility
and Channel Models", IEEE
WCNC, April 2013.

9. Y. Sadi and S. C. Ergen, "Delay
Constrained Energy Minimization
in UWB Wireless Networks", IEEE
WCNC, April 2013.

10. N. Akhtar, S. C. Ergen and O.
Ozkasap, "Analysis of Distributed
Algorithms for Density Estima-

tion in VANETs", IEEE VNC, No-
vember 2012. 

11. Y. Sadi and S. C. Ergen, “Fast
Scheduling for Delay Minimiza-
tion in UWB Wireless Networks”,
ACM Mobicom S3 Workshop,
August 2012 (Best Student Post-
er Award).

12. P. I. Akcetin, S. C. Ergen and M. T.
Sezgin, “HMM based Inertial
Sensor System for Coaching of
Rowing Activity”, IEEE SIU, April
2012. 

13. C. U. Bas and S. C. Ergen, “Ultra-
Wideband Channel Model for In-
tra-Vehicular Wireless Sensor
Networks”, IEEE WCNC, April
2012. 

14. C. U. Bas and S. C. Ergen, “Spatio-
Temporal Characteristics of Link
Quality in Wireless Sensor Net-
works”, IEEE WCNC, April 2012.

*Koç Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi 
Rumeli Feneri Yolu 
Sarıyer İstanbul 34450

Tel: 0212 338 1535

*sergen@ku.edu.tr

http://wnl.ku.edu.tr 
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Prof.Dr.	M.	Zafer	GÜL	*

Marmara	 Üniversitesi	 Makine	
Mühendisliği	Bölümü	bünyesinde	alt	
yapı	 projesi	 ile	 kurulan	 otomotiv	
araştırmaları	 laboratuvarı	 gerek	
akademik	 çalışmalar	 gerekse	
otomotiv	 endüstrisine	 yönelik	
çalışmalarıyla	 hizmet	 vermektedir.	
Otomotiv	 araştırma	 laboratuvarı	
lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	
öğrencilerinin	 çalışmalarını	
gerçekleştirebilecekleri	 son	
teknoloji	 araştırma	 cihazları	 ile	
donatılmıştır.	 Bunun	 yanı	 sıra	
laboratuvar	test	sistemleri	otomotiv	
sanayisine	yönelik	Ar-Ge	çalışmaları	
ile	ön	plana	çıkmaktadır.	

Marmara	 Üniversitesi	 Makine	
Mühendisliği	 Bölümü	 Otomotiv	
Araştırma	 Laboratuvarında	 bulunan	
aktif	 dinamometre	 ile	 hem	 tek	
silindirli	 dizel	motor	hem	de	45	kW	
a	 kadar	 çok	 silindirli	 dizel	 motorlar	
test	edilebilmektedir.		

Aktif	motor	dinamometresi.	

Aktif	motor	dinamometresi	45kW	a	
kadar	motor	 testi	 0	 -100	Nm	@	0	 -	
4000	 rpm	 kapasitede	 moment	
ölçümü,	 maximum	 6400rpm	 hızda	
çalışabilme	ve	%	0,1	moment	ölçüm	
hassasiyeti	 ile	 ölçüm	 yapabilme	
yeteneğine	 sahiptir.	 Ayrıca	 saat	
yönünde	 ve	 tersi	 yönde	 çalışabilme	
yeteneğine	sahip	aktif	dinamometre	
ile	 içten	 yanmalı	 motorların	
değişken	 yüklerde	 ve	 devirlerde	
tork,	 basınç,	 sıcaklık	 ve	 emisyon	
ölçümleri	 yapılabilmektedir.	 Tüm	
testeler	 özel	 yazılım	 ara	 yüzü	 ile	
kontrol	 edilmekte	 ve	 motor	 ölçüm	
değerleri	 yine	 yazılım	 ara	 yüzü	 ile	
değerlendirilebilmektedir.		

.	
* Laboratuvar	sorumlusu

zgul@marmara.edu.tr	
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Mustafa	İlhan	GÖKLER*

Merkez	Yöneticisi	

ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi,	 Orta	 Doğu	
Teknik	Üniversitesi'nin	Araştırma	ve	
Uygulama	 Merkezlerinden	 biridir.	
Merkez	 farklı	 disiplinlerde	 AR-GE	
projeleri	 yürütmekte	 ve	 ileri	 tekno-
loji	 içeren	 altyapısı	 ile	 Endüstri,	
Kamu	 Kuruluşları	 ve	 Üniversite	
arasında	 köprü	 görevi	 üstlenmekte-
dir.	 1992	 yılında	 kurulan	 Merkez,	

ODTÜ'nün	 çeşitli	 fakülte	 ve	 bölüm-
lerinden	 çok	 sayıda	 öğretim	 üyesi-
nin	 katılımıyla	 oluşturulan	 merkez	
birimleri	 anlayışıyla	 1999	 yılında	
yeniden	 yapılanmış	 olup	 halen	 11	
merkez	birimine	sahiptir.	11	merkez	
biriminden	 Taşıt	 Güvenliği,	 Otomo-
tiv	 Endüstriyel	 Tasarım	 ve	 Ürün	
Kullanımı	 Test	 Birimleri	 bünyesinde	
yer	 alan	 laboratuvarlarda	 Otomotiv	
sektörünün	 yararlanabileceği	 test	
düzenekleri	 ve	 prototip	 geliştirme	
için	 gerekli	 teknolojik	 alt	 yapıya	
sahiptir.	 Özellikle	 Endüstriyel	 Tasa-
rım-Üretim,	 Metal	 Şekillendirme,	
Sayısal	 Modelleme,	 Otomasyon-
Robotik-Elektrik-Elektronik	 ve	 Akıllı	
Ulaşım	Sistemleri	Birimleri	de	proje-
ler	 yoluyla	 Otomotiv	 sektörüne	
hizmet	 vermektedir.	 Merkez	 Birim-
leri	 ile	 ilgili	 bilgilere	
www.biltir.metu.edu.tr	 	 ve	 Otomo-
tiv	 Sektörü	 için	 gerçekleştirilen	
projelerle	 ilgili	 bilgilere	 ise	

www.biltir.metu.edu.tr/otomotivpr
ojeleri.html	 adresinden	 ulaşılabilir.	
Otomotiv	 sektörünü	 doğrudan	
ilgilendiren	 laboratuvarlar	 ile	 ilgili	
bilgiler	ise	aşağıda	sunulmuştur.		

Ø ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi	 Taşıt	
Güvenliği	 Birimi	 Hasarsız	 Test	
Laboratuvarı:	

Türkiye'nin	 ilk	 	 “Hasarsız	 Çarpışma	
Test	 Laboratuvarı”	 ODTÜ-BİLTİR	
Taşıt	Güvenliği	Birimine	bağlı	olarak	
2009	yılında	kurulmuştur.		

ODTÜ-BİLTİR	Merkezi	Taşıt	Güvenli-
ği	Biriminin	misyonu,	global	otomo-
tiv	 sanayiinin	 hedefi	 olan	 "Trafik	
Kazalarında	 Sıfır	 Ölüm"	 hedefine	
ulaşmak	üzere	taşıt	güvenliği	testleri	
ve	 AR-GE	 faaliyetlerine	 yönelik	
altyapı	 ve	 nitelikli	 insan	 kaynağı	
sağlamaktır.	 Uluslararası	 regülas-
yonlara	 göre	 gerçekleştirilen	 testler	
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ve	 	 AR-GE	 projeleri	 yoluyla	Otomo-
tiv	 Ana	 ve	 Yan	 Sanayisine	 destek	
sağlamak	uzmanlık	alanları	arasında	
yer	 almaktadır.	 Projeler	 sanayi	 ile	
işbirliği	 içerisinde	 gerçekleştirilmek-
tedir.	 Bazı	 projeler,	 lisansüstü	 ve	
akademik	 çalışmaları	 da	 içermekte-
dir.	

ODTÜ-BİLTİR	Merkezi	Taşıt	Güvenli-
ği	 Birimi,	 Türkiye’deki	 ilk	 Hasarsız	
Çarpışma	 (“Sled”)	 Test	 Sistemini	

içermektedir.	 2300	 metrekarelik	
kapalı	 alana	 sahip	 Laboratuvar,	
Hasarsız	 Çarpışma	 Test	 Sistemi’nin	
yanı	 sıra	 Statik	 Emniyet	 Kemer	
Bağlantıları	Test	Sistemi	ve	Doğrusal	
Darbe	 (“Linear	 Impactor”)	 Test	
Sistemlerine	 de	 sahiptir.	 Laboratu-
varda	 ayrıca	 2	 adet	 Test	 Hazırlama	
Holü	 ve	 Manken	 Sertifikasyon	
Laboratuvarı	 bulunmakta	 olup	
firmalara	 konuk	 odası	 da	 tahsis	
edilmektedir.	 Önden	 ve	 Arkadan	
Çarpışma	 Simulasyonu	 Testleri,	
“Whiplash”	Testleri,	Emniyet	Kemeri	
ve	 Hava	 Yastığı	 Geliştirme	 Testleri,	
Koltuk	Bağlantıları	ve	Kafalık	Testle-
ri,	Çocuk	Koltuğu	Testleri,	Ambulans	
ve	Medikal	 Cihazlar	 Testleri,	 “Sled”	
Test	 Sistemi	 ile	 gerçekleştirilmekte-
dir.	 Statik	Emniyet	Kemeri	Bağlantı-
ları	 Testleri,	 Statik	 Emniyet	 Kemeri	
ve	 Bağlantıları	 Test	 Sistemi	 ile	
gerçekleştirilmektedir.	 Araç	 İçi	
Darbelerde	 Yolcu	 Güvenliği,	 Sürü-
cünün	 Kaza	 Anında	 Direksiyona	
Çarpma	 Testleri	 ve	 Yaya	 Güvenliği	
Testleri	 ise	 Doğrusal	 Darbe	 Test	
Sistemi	 ile	 gerçekleştirilmektedir.	
Laboratuvar,	 Orta	 Doğu	 Teknik	

Üniversitesi	 Yerleşkesi,	 Ankara,	
Türkiye	 adresinde	 yer	 almaktadır.	
Güncel	 ve	 ileri	 teknoloji	 içeren	 test	
altyapısı	 ve	 deneyimli	 test	 mühen-
disleri	 ile	 Türk	 otomotiv	 sanayinin	
yanı	 sıra	 Avrupa	 ve	 Yakın	 Doğu	
ülkelerinin	 otomotiv	 sanayisinin	
gereksinimlerini	de	karşılamaktadır.	

Laboratuvar,	 14	 Kasım	 2011	 tarihi	
itibariyle	TÜRKAK	Türk	Akreditasyon	
Kurumu	 tarafından	yapılan	denetim	

sonucunda	 TS	 EN	 ISO/IEC	
17025:2010	 Standardına	 göre	
akredite	 edilmiştir.	 Daha	 sonra	
gerçekleşen	 kapsam	 genişletme	
çalışmaları	 ile	 beraber	 güncel	 akre-
ditasyon	kapsamı	 	ECE	R-14,	ECE	R-
16,	 ECE	 R-17,	 ECE	 R-80,	 ECE	 R-44,	
FMVSS	 213,	 ECE	 R-21,	 ECE	 R-12	 ve	
TS/EN	 1789	 regülasyonları	 çerçeve-
sinde	 gerçekleştirilen	 hasarsız	
çarpışma,	 statik	 ve	 doğrusal	 darbe	
testlerini	içermektedir.	

Ana	Test	Holü	
Laboratuvarda	 kullanılan	 Hasarsız	
Kızaklı	 Çarpışma	 Test	 Sistemi	 bir	
çarpışma	 simülasyon	 sistemidir.	
Testler,	 çarpışma	 anında	 oluşan	
ivme-zaman	değişiminin	test	numu-
nesine	 uygulanması	 ile	 gerçekleşti-
rilmektedir.	 Çarpışma	anında	aracın	
çeşitli	noktalarının,	sürücü	ve	yolcu-
lar	 ile	 aracın	 içindeki	 parçaların	 ne	
tür	 yükler	 altında	 kaldıkları,	 defor-
masyona	 uğrayıp	 uğramadıkları	 ve	
nasıl	 yer	 değiştirdikleri	 gözlemlene-
bilmektedir.	Ayrıca	çarpışma	anında	
yolcuların	 savrulmaları,	 hava	yastık-
larının	 açılması,	 emniyet	 kemerleri-

nin	 yük	 altındaki	 davranışları	 da	
izlenebilmektedir.	

IST	 Instron	 Hydropulsa	 ait	 genel	
teknik	özellikler:	

• 2500	kg	faydalı	yük

• 1800	 x	 4100	 mm	 boyutlarında
kızak	

• 90	g	maksimum	ivmelenme

• 90	km/saat	maksimum	hız

• 32m	uzunluğunda	hassas	raylar

Bu	 test	 sistemi	 ile	 	 önden	 çarpışma	
benzetimi,	arkadan	çarpışma	benze-
timi,	 “whiplash”	 testleri,	 emniyet	
kemerleri,	 hava	 yastığı,	 koltuk,	
ambulans	 ve	 medikal	 cihazlar	 için	
çarpışma	testleri	aşağıdaki	normlar-
da	tanımlanan	şekilde	yapılabilmek-
tedir:	

• EURO	NCAP	&	US	NCAP	Önden	ve
Arkadan	Çarpışma	Testleri	
• EURO	NCAP	Whiplash	Testleri
• Otomobil,	 Kamyon,	 Otobüs	 Kol-
tukları	 Dinamik	 Testleri	 (ECE	 R-17,	
ECE	R-80)		
• Emniyet	Kemer	Sistemleri	 Testleri
(ECE	R-14,	ECE	R-16)	

• Ambulans	 ve	 Medikal	 Cihazlar
Testleri	(TS	EN	1789)	

• Çocuk	 Emniyet	 Kemer	 ve	 Koltuk
Sistemleri	Testleri	(ECE-R44,	FMVSS-
213)	

• Hava	 Araçları	 ve	 Deniz	 Araçları
Koltukları	Testleri	

• Tekerlekli	 Sandalye	 Kısıtlama
Sistemi	Testleri	

• Otomotiv	 ana	 ve	 yan	 sanayii
tarafından	 talep	 edilen	 özel	 tanımlı	
testler.	
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2014	 yılında	 çıkan	 FORD	 TURNEO	
Courier	 için	 yolcu	 güvenliği,	 kısıtla-
ma	 sistemleri	 geliştirme	 ve	 koltuk	
geliştirme	 testleri,	 ODTÜ-BİLTİR	
Merkezi	 Hasarsız	 Çarpışma	 Test	
Laboratuvarında	gerçekleştirilmiştir	

Ambulans	ve	Medikal	Cihaz	Hasarsız	
çarpışma	 Testinden	 bir	 görüntü	
aşağıda	yer	almaktadır.	

Testler	 sırasında	 yüksek	 hızlı	 kame-
ralarla	 saniyede	 1000-4000	 kare	
çekim	 yapılabilmekte	 ve	 kameralar	
yerçekimi	 ivmesinin	 100	 katı	 ivme-
lenmeye	dayanabilmektedir.		

Algılayıcılar	 aracılığı	 ile	 istenen	
verilerin	 toplanması	 için	 testlerde	
insanların	 tipik	 niteliklerini	 temsil	
eden	 farklı	 ağırlık	 ve	vücut	boyutla-
rında	 test	 mankenleri	 kullanılmak-
tadır.	 Laboratuvarda,	 4	 adet	 Hibrid	
III	%50	erkek	manken	(2	sensörlü+2	
sensörsüz),	 2	 adet	 Hibrid	 III	 %95	
erkek	manken	(1	sensörlü+1	sensör-
süz),	 1	 adet	 Hibrid	 III	 %5	 kadın	
manken	 (sensörlü),	1	adet	BioRID	 II	
“Whiplash”	 test	 mankeni,	 1	 adet	
TNO-10	 emniyet	 kemeri	 test	 man-
keni,	 9	 Ay,	 3	 Yaş,	 6	 Yaş,	 10	 Yaş	
bebek	 ve	 çocuk	 test	 mankenleri	
vardır.					

Ayrıca	test	mankenlerinin	sertifikas-
yonlarını	 yapmak	 üzere	 Kafa	 Dü-
şürme,	 	 Boyun	 Darbe,	 Göğüs	 Es-
netme,	 Diz	 Darbe,	 Ayak	 Düşürme,	
Göğüs	 Darbe	 ve	 Kalça	 Darbe	 test	
düzeneklerinin	 bulunduğu.	 Manken	
Sertifikasyon	 Laboratuvarı	 kullanıl-
maktadır.			

Ayrıca	test	mankenlerinin	sertifikas-
yonlarını	 yapmak	 üzere	 Kafa	 Dü-
şürme,	 	 Boyun	 Darbe,	 Göğüs	 Es-
netme,	 Diz	 Darbe,	 Ayak	 Düşürme,	
Göğüs	 Darbe	 ve	 Kalça	 Darbe	 test	
düzeneklerinin	 bulunduğu.	 Manken	
Sertifikasyon	 Laboratuvarı	 kullanıl-
maktadır.			

Hızlı	 kamera	 ile	 yapılan	 çekimlerde	
gerekli	 aydınlatma	 150.000	 lüks	
kapasiteli	 12	 lamba	 ile	 sağlanmak-
tadır.	Ayrıca	iki	adet	mobil	lamba	da	

gerektiğinde	
kullanılmaktadır.	
3	 adet	 SPEED-
CAM	 G2	 ve	 2	
adet	 de	 SPEED-
CAM	 MiniVis	
yüksek	 hızlı	
kamera	 bulun-
maktadır.	3	adet	

32	 kanallı	 (Toplam	 96	 kanal)	 KT	
MiniDAU	 Advanced	 veri	 toplama	
sistemi	 ile	 8	 bağımsız	 zamanlama	
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kanalı	 bulunan	 1	 adet	 KT	 3789R	
Hava	Yastığı	 Zamanlayıcısı	 labaratu-
varda	kullanılmaktadır.		

Doğrusal	 Darbe	 ve	 Statik	 Testler	
Holü	
Bu	 test	 holünde	 Koltuk	 ve	 Emniyet	
Kemeri	 Bağlantıları	 Statik	 Çekme	
Test	 Sistemi	 ile	 Doğrusal	 Darbe	
(“Linear	 Impactor”)	 Test	 Sistemleri	
bulunmaktadır.	

Koltuk	ve	Emniyet	Kemeri	Bağlantı-
ları	Statik	Çekme	Test	Sistemi	
Bu	test	sistemi	ile	

• ECE	 R	 14	 regulasyonuna	 uygun
olarak	 emniyet	 kemeri	 bağlantıları	
için	 statik	 çekme	 testleri	 yapılabil-
mektedir.	

• 5	 taşıt	 koltuğu	 için	 eş	 zamanlı
olarak	 statik	 çekme	 testlerini	 ger-
çekleştirebilecek	 şekilde	 10	 adet	
hidrolik	 silindir	 yardımı	 ile	 emniyet	
kemerleri	üzerinde	çekme	kuvvetle-
ri	uygulanabilmektedir.		

• Üst	 pistonların	 maksimum	 çekme
kuvveti	 15KN,	 alt	 pistonların	 ise	
30KN’dur.	

• 1,	 2,	 3,	 4	 	 ve	 5	 koltukla	 testler
yapılabilmektedir.	

• Test	 sisteminin	mekanik	 yapısının
4	metre	yükseklikte	olması	nedeniy-
le	 yüksek	 araçlardaki	 koltuklar	 araç	
içerisinde	 konumlanmış	 olarak	 da	
testler	yapılabilmektedir.	

Doğrusal	Darbe	(“Linear	Impactor”)	
Test	Sistemleri	
Bu	 konuda	 üç	 test	 sistemi	 bulun-
maktadır.	Bu	 test	 sistemleri	 ile	araç	
dışında	 yaya	 güvenliği	 testleri	 ve	
araç	 içinde	 sürücü/yolcu	 güvenliği	
için	 testler	 yapılabilmektedir.	 Araç	
içinde	ve	dışında	belirlenen	bölgele-
re	 kafa	 formu,	 vücut	 bloğu,	 bacak	
formu	 vb.	 standart	modeller	 fırlatı-
larak	testler	yapılmaktadır.	

1. Vücut	 Bloğu,	 Bacak	 Formu
Fırlatma	Test	Sistemi

Bu	test	Sistemi	ile	ECE	R	12	Regülas-
yonuna	 göre	 araç	 içi	 vücut	 bloğu	
fırlatma	 testleri,	 alt	 bacak	 formu,	
üst	 bacak	 formu	 ve	 esnek	 bacak	
formu	 kullanarak	 ise	 EURONCAP’in	
ilgili	protokolüne	göre	yaya	güvenli-
ği	testleri	yapılabilmektedir.	

2. Araç	 İçi	 Kafa	 Formu	 Fırlatma
Test	Sistemi

Bu	test	sistemi	ile	FMVSS	201U	Test	
Regülasyonuna	 göre	 kafa	 formu	
fırlatma	 testleri	 yapılabilmektedir.	
Doğrusal	Fırlatıcı	KUKA	Robot	üzeri-
ne	 yerleştirilmekte	 ve	 konumlandı-
rılmaktadır.	 Üzerinde	 algılayıcılar	
olan	 4,5	 kg	 kütleye	 sahip	 standart	
kafa	 formları	 araç	 içinde	 belirlenen	
bölgelere	fırlatılmaktadır.	

3. Araç	 Dışı	 Kafa	 Formu	 Fırlatma
Test	Sistemi

Bu	 test	 sistemi	 ile	 EuroNCAP	 Yaya	
Güvenliği	 Regülasyonlarına	 	 göre	
kafa	 formu	 fırlatma	 testleri	 yapıla-
bilmektedir.	 Doğrusal	 Fırlatıcı,	
Robot	 üzerine	 yerleştirilmekte	 ve	
konumlandırılmaktadır.	 Üzerinde	
algılayıcılar	 olan	 3,5	 kg	 ve	 4,5	 kg	
kütleye	sahip	Standart	Kafa	Formları	
Araç	 dışında	 belirlenen	 bölgelere	
fırlatılmaktadır.	

Ø ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi	 Otomotiv	
Endüstriyel	Tasarım	Laboratuva-
rı	Altyapısı:		

Bu	 birimde	 taşıtlar	 için	 kavramsal	
stillendirme,	 dış	 tasarım	 ve	 iç	 tasa-
rım	 çalışmaları	 yürütülmekte,	 en-
düstriyel	 kil	 kullanımı	 ile	 kavramsal	
ölçekli	 maketler	 yapılabilmektedir.	
Birimde	Kolb	Studioline	3	serisi		3+2	
eksen	 kontrollü	 CNC	 	 kil	 ve	 hafif	
yoğunlukta	 strafor	 işleme	 tezgahı	
ve	Steinbichler	Comet	VZ	250	/	400	
model	 3	 Boyutlu	 Optik	 Tarayıcı	
Sistemi	bulunmaktadır.	
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Ø ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi	 ÜTEST	
Ürün	Kullanımı	Test	Birimi	Labo-
ratuvarı	

ODTÜ/BİLTİR-ÜTEST	 Ürün	 Kullanımı	
Test	 Birimi,	 ürün	 tasarım	 çalışmala-
rına	 destek	 vermek	 üzere	 kullanıcı	
odaklı	 tasarım	 araştırmaları	 yapan	
bir	 araştırma	 laboratuvarıdır.	 2003	
yılında,	 Türkiye’deki	 ilk	 kurum	 dışı	
kullanılabilirik	 laboratuvarı	 olarak	
kurulmuştur.	

Birim,	 akademik	 araştırmalardan	
sivil	 toplum	 çalışmalarına,	 Savunma	
Sanayii'nden	 Tüketici	 Ürünleri	
Sanayii'ne	 kadar	 uzanan	 geniş	 bir	
alanda	yürüttüğü	aktif	çalışmalarıyla	
hizmet	 vermektedir.	 2007	 yılında	
DPT	desteği	 ile	ODTÜ-BİLTİR	bünye-
sinde	 kurulan	 ÜTEST	 Otomotiv	
Laboratuvarı	 ile	 otomotiv	 araştır-
malarına	 imkan	 veren	 bir	 altyapıya	
kavuşmuş	 ve	 otomotiv	 sektöründe	
de	öncü	projelere	imza	atmıştır.	

İlk	 çalışmalarını	 ağırlıklı	 olarak	 ürün	
kullanılabilirliği	ve	ergonomi	konula-
rında	 sürdüren	 ÜTEST,	 kullanıcı	
odaklı	 tasarım	 alanındaki	 akım	 ve	
gelişmelerle		 üreticilerden	 gelen	
talepler	 doğrultusunda	 zamanla	
araştırmalarını	 kullanıcı	 memnuni-
yeti,	 algılanan	 kalite	 ve	 konfor,	
“trend”	 analizi,	 sezgisel	 tasarım,	
özendirici	 tasarım	 ve	 teknoloji	
kabulü	 	konularında	yoğunlaştırmış-
tır.	

Birim	 her	 birinde	 kullanılabilirlik	
testi,	 kullanıcı	 gözlemi,	 gözleme	
ilişkin	 kayıt	 ve	 dökümantasyon,	
toplantı,	 kurgu,	 raporlama	 ve	 araş-
tırma	 çalışmalarının	 yürütüldüğü	 iki	
temel	 laboratuvara	 sahiptir.	 Bu	
laboratuvarlardan	 ilki	 ODTÜ-BİLTİR	
Merkezine	 bağlı	 olarak	 ODTÜ	 Mi-

marlık	 Fakültesi	 Binasında	 yer	
almaktadır	 ve	 tüketici	 ürünleri,	
elektronik	cihazlar	gibi	küçük	ölçekli	
ürünlerin	 kullanımının	 gözlenebil-
mesine	olanak	vermektedir.	 	ODTÜ-
BİLTİR	 Merkez	 Ana	 binasında	 kuru-
lan	 ÜTEST	 Otomotiv	 Laboratuvarı	
ise	sahip	olduğu	imkânlarla,	otomo-
tiv	 ürünleri	 gibi	 büyük	 ölçekli	 ürün-
lerin	 kullanımı	 ile	 ilgili	 gözlem	çalış-
malarına	olanak	sunmaktadır.		

Bunların	yanı	 sıra	birim	ayrıca	 labo-
ratuvar	 dışında	 saha	 gözlem	 çalış-
malarının	 yürütülebilmesini	 sağla-
yan	mobil	 gözlem	 ve	 test	 ekipman-
larına	sahiptir.		

Ø ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi	 Akıllı	
Ulaşım	Sistemleri	Birimi:	

Ülkemizde	 son	 yıllarda	 ulaşım	
sistemlerinde	 görülen	 talep	 artışı	
sonrasında	 ulaşım	 ve	 trafiğin	 etkin	

bir	şekilde	yönetilmesi	gerekliliği	de	
hissedilmeye	 başlanmıştır.	 Özellikle	
iletişim	 ve	 haberleşme	 alanında	
yaşanan	 gelişmelerin	 ışığında,	
teknoloji	 desteğiyle	 “akıllı”	 bir	
yönetimi	hedefleyen	ve	birçok	farklı	
uygulamayı	bir	çatı	altında	toplayan	
“Akıllı	 Ulaşım	 Sistemleri”	 (AUS)	
kavramı	 ülkemiz	 için	 de	 kaçınılmaz	
bir	 gereklilik	 haline	 gelmiştir.	 Çağın	
bu	 gerekliliğine	 	 katkıda	 bulunmak	
üzerine	 Merkezin	 11.	 Birimi	 olarak	
AKILLI	 ULAŞIM	 SİSTEMLERİ	 Birimi	
2013	 yılında	 kurulmuştur.	 AUS	
çalışmalarına	 destek	 vermek	 üzere	
inşaat,	 ulaştırma,	 elektrik	 ve	 elekt-
ronik,	bilgisayar,	endüstri	ve	makina	
mühendisliği	 ile	 şehir	 ve	 bölge	
planlama,	psikoloji,	endüstriyel	ürün	
tasarımı	 gibi	 birçok	 disiplininden	
araştırmacılara	 birlikte	 çalışma	
ortamı	 yaratmayı	 hedefleyen	 Birim,	
ODTÜ-BİLTİR	Merkezi	çatısında	aktif	
olarak	 toplanan	 20’ye	 yakın	 AUS	
konusunda	 ilgili	 araştırmacı	 ve	
öğretim	 üyesi	 aynı	 dönemde	 Ulaş-
tırma,	 Denizcilik,	 Haberleşme	 Ba-
kanlığı	(UDHB)	tarafından	hazırlanan	
“Akıllı	 Ulaşım	 Sistemleri	 Strateji	
Belgesi	 ve	 Eylem	 Planı’nın	 hazırlan-
masında	 önemli	 katkıda	 bulunmuş,	
konunun	 paydaşlarının	 bir	 araya	
getirilmesi	 için	 çeşitli	 etkinlikler	
düzenlemiştir.	 Geleceğin	 Türkiye-
si’nde	 olması	 gereken	 AUS	 uygula-
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maları	 ve	 hizmetleri	 konusunda	
kapsam,	 yasal	 altyapı,	 teknoloji	 ve	
uygulama	 alanları	 gibi	 konularda	
önerileri	 ile	 geniş	 ve	 somut	 bir	
ulusal	 vizyon	 oluşturmasına	 katkıda	
bulunulmuştur.		

AUS	 konusundaki	 gelişmeleri	 ve	
gerekli	 araştırma	 gereksinimini	
değerlendiren	 ODTÜ-BİLTİR	 Merke-
zi,	 Okan	 Üniversitesi,	 OTAM	 ve	
ODTÜ	 Teknokent	 işbirliği	 ile	 çeşitli	
tarihlerde	 ODTÜ	 Kültür	 ve	 Kongre	
Merkezinde	“Akıllı	Ulaşım	Sistemleri	
Çalıştayları”	 düzenlemiştir.	 Bu	
Çalıştayların	 amacı,	 üniversitede	
görev	 yapan	 akademisyenler	 ve	
Teknokent	kuruluşları	 ile	AUS	uygu-
layan	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarını	
bir	 araya	getirmek	olan	bu	 çalıştay-
lara		 UDHB,	 Kalkınma	 Bakanlığı,	
Bilim,	 Sanayi	 ve	Teknoloji	Bakanlığı,	
Karayolları	Genel	Müdürlüğü,	TCDD,	
Emniyet	 Genel	 Müdürlüğü,	 Beledi-
yeler	 gibi	 uygulayıcı	 kurumlardan	
temsilcilerin	 yanı	 sıra	 TÜBİTAK’tan	
da	 katılımcıların	 desteğiyle	 verimli	
bir	 bilgi	 paylaşım	ortamı	 sağlanmış-
tır.		

ODTÜ-BİLTİR	 Merkezi	 Akıllı	 Ulaşım	
Sistemleri	 Birimi	 Türkiye’deki	 AUS	
stratejisinin,	 uygulamalarının	 ve	
altyapısının	 bulunduğu	 seviyeyi	 de	
göz	önünde	bulundurarak,	bu	konu-
daki	araştırma	öncelikleri	 yaklaşımı-
nı	 şu	 5	 ana	 grupta	 yürütmeyi	 plan-
lamıştır:	

• Akıllı	Araçlar

• Akıllı	Ulaşım	Altyapısı

• Akıllı	Trafik	Yönetimi

• Akıllı	Ulaşım	için	Bilişim	Sistemleri

• Akıllı	 Ulaşıma	 Yönelik	 İletişim
Sistemleri	

AUS	 kapsamında	 geliştirmekte	
olduğumuz	 projeler	 bu	 ana	 grupla-
rın	 bir	 ya	 da	 birkaçını	 içerebileceği	
gibi	 proje	 özelinde	 ulaştırma	 konu-
sunda	 farklı	 uzmanlıklar	 (şehir	
planlaması,	 sürücü	 psikolojisi,	 ürün	
tasarımı,	 üstyapı	 tasarımı,	 vb.)	
gerektirmektedir.		

* ODTÜ	BİLTİR	Merkezi	Başkanı

gokler@metu.edu.tr	
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Prof.Dr.	Nejat	TUNCAY
*

Mühendislik	 Mimarlık	 Fakültesi	
Dekanı	

Türkiye'nin	 en	 genç	 ve	 dinamik	

üniversitelerinden	 Okan	 Üniversite-

si,	Okan	Kültür,	Eğitim	ve	Spor	Vakfı	

tarafından	resmi	olarak	1999	yılında	

kurulmuş,	eğitim-öğretime	ise	2003-

2004	 akademik	 yılında	 başlamıştır.	

Hızla	 büyüyen	 Üniversite,	 2006-

2007	 öğretim	 yılından	 itibaren	 yeni	

ve	 modern	 Tuzla	 Kampüsü’ne	 yer-

leşmiştir.	Okan	 Üniversitesi,	 2015-

2016	 öğretim	 yılına	 8	 fakülte	 (Tıp	

Fakültesi,	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi,	

Eğitim	 Fakültesi,	 Hukuk	 Fakültesi,	

Mühendislik-Mimarlık	 Fakültesi,	

İktisadi	 ve	 İdari	 Bilimler	 Fakültesi,	

Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi,	 İnsan	 ve	

Toplum	 Bilimleri	 Fakültesi),	 2	 Yük-

sekokul	 (Sağlık	 Bilimleri	 Yüksekoku-

lu,	Uygulamalı	Bilimler	Yüksekokulu)	

ve	 2	 meslek	 Yüksekokulu	 (Sağlık	

Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	

Meslek	 Yüksekokulu)	 ile	 devam	

etmektedir.	 Okan	 Üniversitesi	 bün-

yesinde,	Avrupa	Birliği	Araştırma	ve	

Uygulama	 Merkezi,	 Avrasya	 Araş-

tırma	ve	Uygulama	Merkezi,	Bilgisa-

yar	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi,	

Finansal	Riskleri	Araştırma	ve	Uygu-

lama	 Merkezi,	 Kültürlerarası	 Araş-

tıma	 ve	 Uygulama	Merkezi,	 Konfiç-

yüs	 Enstitüsü,	Okan	 Turizm	Uygula-

ma	 ve	 Araştırma	 Merkezi,	 Sosyal	

Girişimcilik	 ve	 Sosyal	 Sorumluluk	

Araştırma	 Merkezi,	 Sürekli	 Eğitim	

Merkezi	 ,	 Rus	 Kültür	 Merkezi	 ve	

Ulaştırma	 Teknolojileri	 ve	 Akıllı	

Otomotiv	 Sistemleri	 Uygulama	 ve	

Araştırma	 Merkezi	 ve	 Enerji	 Çalış-

maları	Uygulama	ve	Araştırma	Mer-

kezi	dir	olmak	üzere	12	Araştırma	ve	

Uygulama	Merkezi	bulunmaktadır.	

(UTAS)	 Ulaştırma	 Teknolojileri	 ve	

Akıllı	Otomotiv	Sistemleri	Uygulama	

ve	 Araştırma	 Merkezi	 Mühendislik	

Mimarlık	 Fakültesinde	 bulunmakta-

dır.	Mühendislik	Mimarlık	Fakültesi;	

Bilgisayar	 Mühendisliği,	 Elektrik-

Elektronik	 Mühendisliği,	 Endüstri	

Mühendisliği,	 Enerji	 sistemleri	 Mü-

hendisliği,	 Genetik	 ve	 Biyomühen-

dislik,	 Geomatik	 Mühendisliği,	 Gıda	

Mühendisliği,	 İnşaat	 Mühendisliği,	

Kentsel	Tasarım	ve	Peysaj	Mimarlığı,	

Makine	 Mühendisliği,	 Mimarlık	

Bölümü,	Mühendislik	Temel	Bilimle-

ri	bölümleri	olmak	üzere	12	bölüm-

den	oluşmaktadır.		

Ulaştırma	 Teknolojileri	 ve	 Akıllı	
Otomotiv	 Sistemleri	 Uygulama	 ve	
Araştırma	Merkezi	(UTAS)	
Okan	 Üniversitesi	 Türkiye’de	 akıllı	

ve	 haberleşen	 araçlar	 ile	 ilgili	 ilk	

çalışmaları	 başlatan	 bir	 üniversite-

dir.	 2009	 yılında	 UTAS	 (Ulaştırma	

Teknolojileri	 ve	 Akıllı	 Otomotiv	

Sistemleri	 Araştırma	 ve	 Uygulama	

Merkezi)’ni	 kurdu.	 Ohio	 State	 Üni-

versitesi	 Akıllı	 Araçlar	 Araştırma	

Merkezi	 Yöneticisi	 Prof.	 Dr.	 Ümit	

Özgüner	 ile	 yarı	 zamanlı	 akademis-

yen	ve	danışmanlık	protokolü	yapıl-

dı.	 Aynı	 yıl	 TÜBİTAK	 Destekli	 Koç	

Sistem,	TOFAŞ,	Ford	Otosan	“Haber-

leşen	 Araç”	 projesinde	 danışman	

olarak	 yer	 alındı.	 Akıllı	 Araçlar	 üze-

rinde	 2011	 yılından	 itibaren	 birçok	

ulusal	 ve	 uluslararası	 çalıştay	 orga-

nize	 edildi.	 Otomotiv	 Teknoloji	

Platformu	 işbirliği	 ile	 Ülkemizin	 ilk	

Akıllı	Ulaşım	ve	Akıllı	Araçlar	Strateji	

Planı	 çıkarıldı.	 Okan	 Üniversitesi	

Avrupa	Akıllı	Ulaşım	Ağı	ERTICO’nun	

Türkiye’den	 tek	 Üniversite	 üyesi.	

Türkiye’nin	 ilk	 yerli	 otonom	 aracı	

Okan	Üniversitesi’nde	geliştirildi.	Bu	

araç,	 tanımlı	 bir	 yolda	 tamamen	

sürücüsüz	olarak	engelleri	tanıyarak	

yolunu	bulabilmekte	ve	gaz,	fren	ve	

direksiyon	 kontrolunu	 buna	 göre	

yapabilmekte	 ve	 gerektiğinde	 de	

güvenli	bir	biçimde	durabilmektedir.		

UTAS	 Merkezin	 Amacı;	 geleceğin	

ulaştırma	teknolojileri	üzerine	öngö-

rü	 çalışmaları	 yapmak	 ve	 temiz	

enerji	kullanan	araçlar,	akıllı	taşıtlar,	

akıllı	 ulaştırma	 sistemleri,		 insansız	

araçlar,	 robotlar	 ve	 robot	 grupları	

ile	 bunların	modellenmesi,	 simülas-

yonu,	tasarımı	ve	gerçekleşmesi	için	

araştırma	 geliştirme	 çalışmaları	

yaparak,	 Türk	 otomotiv	 sanayinin,	

yan	 sanayinin	 ve	 kamunun	 ihtiyacı	

olan	 akademik	 ve	 teknolojik	 bilgiyi	

üretmektir.	

UTAS	 	amacına	 	 ulaşabilmek	 için	

aşağıdaki	faaliyetlerde	bulunur:	

*UTAS’ın	 ilgi	 alanına	 giren	 akıllı

taşıtlar,	 akıllı	 ulaştırma	 sistemleri,	

diğer	 insansız	 araçlar,	 robotlar,	

robot	grupları,	 ileri	otomotiv	tekno-

lojileri,	 elektrikli	 taşıt	 teknolojileri,	

yakıt	 pili,	 güneş	 gözesi	 ve	 benzeri	

temiz	 ve	 yenilenebilir	 enerji	 kulla-

nan	 taşıt	 teknolojileri,	 karmaşık	

simülasyon	 ve	 sanal	 ortamların	

geliştirilmesi	 veya	 uygulanması	

alanlarında	araştırma-geliştirme	(Ar-

Ge)	 çalışmaları	 yapmak	 veya	 bu	

çalışmalara	katılmak,	

* UTAS’ın	 ilgi	 alanına	giren	konular-

da	 geleceğin	 teknolojilerini	 tespit	

etmeye	yönelik	akademik	ve	 tekno-

lojik	faaliyetleri	 izlemek,	yönelimleri	

inceleyip	 öngörü	 çalışmaları	 yap-

mak,	

* UTAS’ın	 ilgi	 alanına	giren	konular-

da	 faaliyette	 bulunan	 ulusal	 ve	

uluslararası	 resmi	 ve	özel	 kurum	ve	

kuruluşlar	 ile	UTAS’ın	amacı	doğrul-
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tusunda	 işbirliğinde	 bulunmak,	

ortak	 çalışmalar	 düzenlemek,	 uygu-

lama	 ve	 araştırma	 projeleri	 hazırla-

mak,	 bu	projelere	 kaynak	 yaratmak	

ve	 projeleri	 uygulamak	 ve/veya	

uygulamanın	takibini	yapmak,	

*Hızla	değişmekte	ve	yenilenmekte

olan	 ulaştırma	 teknolojileri	 ve	 akıllı	

sistemlerle	 ilgili	 olarak	 mesleki	

eğitim	 programları	 düzenlemek,	 bu	

bağlamda	 otomotiv	 sanayi	 ve	 yan	

sanayi	ile	kamu	kurum	ve	kuruluşları	

çalışanlarının	 yeni	 bilgilerle	 dona-

tılmalarını	sağlamak,	

* UTAS’ın	 ilgi	 alanına	giren	konular-

da	 araştırma	 yapmaya	 müsait	 bir	

kütüphane,	 elektronik	 bilgi	 bankası	

ve	 arşiv	 oluşturmak,	 ulusal	 ve	 ulus-

lararası	 iletişim	 ağlarına	 katılmak	

veya	 ihtiyaç	 olduğunda	 yeni	 bir	 ağ	

oluşturmak,	 UTAS’a	 ait,	 süreli	 ve	

süresiz	yayınlar	hazırlamak,	

*UTAS’ın	 ilgi	 alanına	 giren	 konular-

da	yüksek	lisans	ve	doktora	çalışma-

larını	 teşvik	 etmek,	 program	 açmak	

üzere	 Üniversitenin	 Fen	 Bilimleri	

Enstitüsü	ile	işbirliği	yapmak.	

UTAS	 ‘ın	 işbirliği	 Yaptığı	 Kuruluşlar	

ERTİCO-ITS	 (Intelligent	 Transport	

Systems	 and	 Services	 for	 Europe)	

OTEP	 (Otomotiv	 Teknolojileri	 Plat-

formu)	 ve	 EGV(	 European	 Green	

Vehicles)dır.	

Ulaştırma	 Teknolojileri	 ve	 Akıllı	
Otomotiv	 Sistemleri	 Uygulama	 ve	
Araştırma	Merkezi	Projeleri:	

§ OKANOM-Okan	 Otonom	 Araç

Projesi

§Metrobüslerde	 Akıllı	 Ulaşım	 Sis-

temleri	 Uygulaması	 ile	 Verimlilik

Artışı	Fizibilite	Çalışması

§MEKAR	Grand	Cooperative	Driving

Challenge	Projesi

§ NATO	 2010:	 İleri	 Otonom	 Arazi

Sistemleri	Projesi

§ Yenilikçi	ve	Sürdürülebilir	Elektrikli
ve	 Hibrid	 Araç	 Teknolojleri	 Geliş-

tirme	ve	Kümelenme	Merkezi

§ Yenilikçi	 	Akıllı	ve	Haberleşen	Araç
Teknolojileri	 Geliştirme	 ve	 Küme-

lenme	Merkezi

Ulaştırma	 Teknolojileri	 ve	 Akıllı	
Otomotiv	 Sistemleri	 Uygulama	 ve	
Araştırma	 Merkezi	 Laboratuvar	
Olanakları:	

§ Otomotiv	Araştırma	Laboratuvarı

§ 150kW	 Elektrik	 Makine	 Deney

Laboratuvarı

§MIL-SIL-HIL	Sistemleri

§ Güç	 Elektroniği	 Laboratuvarı	 (Mü-
hendislik	Mimarlık	Fakültesinde)

§ Enerji	 Dönüşüm	 Laboratuvarı

(Mühendislik	 Mimarlık	 Fakültesin-
de)

§ İleri	 Elektronik	 Laboratuvarı	 (Mü-

hendislik	Mimarlık	Fakültesinde)

§Mekanik	 Laboratuvarı	 (Mühendis-

lik	Mimarlık	Fakültesinde)

§Mekanik	 ve	 Sensör	 Laboratuvarı

(Mühendislik	 Mimarlık	 Fakültesin-

de)	

§Mekatronik	ve	Sensör	Laboratuvarı

§ Bilgisayar	Destekli	Tasarım	Labora-

tuvarı	(CAT)

§Mikroişlemci	 ve	 Dijital	 sinyal	 İşle-

me	Sistemleri	Laboratuvarı

§ Otonom	Araç	Geliştirme	Atölyesi

İstanbul	Kalkınma	Ajansı	Desteğiyle,	

YASAD,	 TESİD	 ortaklığı	 ve	 TAYSAD	

iştiraki	 ile	kurulmuş	olan	UTAS	Bün-

yesinde	 “Yenilikçi	 ve	 Sürdürülebilir	

Elektrikli	 ve	 Hibrid	 Araç	 Teknoloji	

Geliştirme	 ve	 Kümelenme	 Merkezi	

(E-HIKE)”projesi	 2014-2015’te	 ta-

mamlanmış	olup,	 İstanbul	 Kalkınma	

Ajansı	 Desteğiyle,	 YASAD,	 TESİD	

ortaklığı	 ve	 TAYSAD	 iştiraki	 ile	 ku-

rulmuş	olan	UTAS	bünyesinde	2015-

2016	 arasında	 “Yenilikçi	 Akıllı	 ve	

Haberleşen	Araç	 Teknolojileri	Geliş-

tirme	 ve	 Kümelenme	 Merkezi”	

projesiyle	 	 devam	 etmektedir.	

UTAS’ın	 ekipman	 listesi	 ve	 merkez-

de	 kullanılan	 yazılımlar	 Tablo	 1	 ve	

Tablo	2’de	verilmiştir.	
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Tablo	2.	 	Ulaştırma	Teknolojileri	ve	
Akıllı	 Otomotiv	 sistemleri	 Uygula-
ma	 ve	 Araştırma	 Merkezi	 (UTAS)	
Yazılımlar	

UTAS-	Okanom	Projesi-1	

UTAS-	Okanom	Projesi-2	

UTAS-	Okanom	Projesi-3	

Yenilikçi	 ve	 Sürdürülebilir	 Elektrikli	
ve	Hibrid	Araç	Teknoloji	Geliştirme	
ve	Kümelenme	Merkezi	(E-HIKE)	

Okan	Üniversitesi	“Ulaşım	Teknoloji-

leri	 ve	 Akıllı	 Otomotiv	 Sistemleri	

Araştırma	 ve	 Uygulama	 Merkezi	

(UTAS)”	 	 İstanbul	Kalkınma	Ajansın-

dan	 aldığı	 destek,	 TESID,	 YASAD	

ortaklığı	 ve	 TAYSAD	 iştiraki	 ile	 kur-

duğu	 “	 Yenilikçi	 ve	 Sürdürülebilir	

Elektrikli	ve	Hibrid	Araç	Teknolojleri	

Geliştirme	 ve	 Kümelenme	 Merkezi	

(E-HIKE)”	başarı	ile	40’a	yakın	şirket,	

önemli	bir	alt	yapı	ve	rekabet	öncesi	

araştırma	 projeleri	 ile	 kurulmuş	 ve	

çalışmaya	 başlamıştır.	 Proje	 Amacı	

ve	 Hedefleri;	 Küresel	 rekabetçi	

ürünler	 ve	 hizmetler	 geliştirmek,	

yenilikçi	 ve	 farklı	 bir	 ürün	 ile	 elekt-

rikli	 ve	 hibrid	 araç	 pazarında	 yer	

almak,	 sürdürülebilir	 bir	 elektrikli	

araç	 ekosistemi	 ve	 teknolojilerine	

yönelik	 araştırmalar	 yapmak,	 yeni-

likçi	teknolojiler	geliştirmek	,satışları	

ve	 ihracatı	 arttırmaktır.	 Aynı	 ortak-

larla	 çalışmalar	 ISTKA’nın	 YNK-2015	

Mali	 Destek	 Programı	 kapsamında	

kazandıkları	 yeni	 Proje	 “	 Yenilikçi	

Akıllı	 ve	Haberleşen	Araç	 Teknoloji-

leri	 Geliştirme	 ve	 Kümelenme	Mer-

kezi	“	projesi	ile	devam	edecektir.	E-

HIKE’ın	 ekipman	 listesi	 Tablo	 3’de	

verilmiştir.	

	(E-HIKE)	Araştırma	Alanları:	

§ Yenilikçi	Tasarım

§ Hafif	ve	Güvenli	Az	Maliyetli	Gövde

§ Enerji	Yönetim	Sistemi

§ Akü	Yönetim	Sistemi

§ Yenilikçi	 Akü	 Hazırlama	 ve	 Hücre

Geliştirme

§ Yenilikçi	Elektrik	Makinaları

§ Sürdürülebilirlik	ve		Altyapı

(E-HIKE)	Bilgisayar	Yazılımları:	

§ Tasarım

§ Sanal	Gerçeklik	Analizleri

§ Statik	ve	Dinamik	Analizler

§ Çarpma	Analizleri

§ Ağırlık	ve	Şekil	Optimizasyonu

Tablo	 3.	 Yenilikçi	 ve	 Sürdürülebilir	
Elektrikli	 ve	 Hibrid	 Araç	 Teknoloji	
Geliştirme	 ve	 Kümelenme	Merkezi	
(E-HIKE)		

Elektrikli	Araçlar	için	Donanım	
Simülasyon	Sistemi	

Elektrikli	Motor	Test	Bankosu	

Yenilikçi	 Akıllı	 ve	 Haberleşen	 Araç	
Teknolojileri	 Geliştirme	 ve	 Küme-
lenme	Merkezi	

KOBİ’leri,	 Elektronik	 ve	 Yazılım	

Sanayi,	 Otomotiv	 Yan	 Sanayi	 ve	

Yenilikçi	Hizmet	modelleri	ve	Sürdü-

rülebilir	Teknolojileri	 ile	hazır	olmak	

ve	 ülkemize	 ve	 İstanbul’a	 katma	

değer	 sağlamak	 için	 	 	 	OKAN_ISTKA	

Yenilikçi	 Akıllı	 ve	 Haberleşen	 Araç	

Teknolojileri	 Geliştirme	 ve	 Küme-

lenme	Merkezi	 projesi	 	 başlamıştır.	

Yenilikçi	 Akıllı	 ve	 Haberleşen	 Araç	

Teknolojileri	 Geliştirme	 ve	 Küme-

lenme	 	 	 Merkezinde	 satın	 alma	

aşamasındaki	cihazların	 listesi	Tablo	

4’de	verilmiştir.	
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Tablo	4.	Yenilikçi	Akıllı	 ve	Haberle-
şen	Araç	Teknolojileri	Geliştirme	ve	
Kümelenme	Merkezi	

Tamamlanan	ve	Gerçekleşen	Proje-
ler	(2013-2015)	

1.Dinamik	 ve	Modüler	Akıllı	 Batar-
ya	Yönetim	Sistemi	 ;(ARDEB	1003),	
Prof.	 Dr.	 Ramazan	 Nejat	 Tuncay	

(15.10.2015-15.4.2017).	

2. Yenilikçi	 Akıllı	 ve	 Haberleşen
Araç	 Teknolojileri	 Geliştirme	 ve	
Kümelenme	 Merkezi	 Projesi;	 (İST-
KA),	 Prof.	 Dr.	 Orhan	 Alankuş	

(1.9.2015-1.9.2016).	

3. Otomotiv	Ürün	geliştirme	Süreci
Analizi,	 Mühendislik	 Firmaları	 Se-
çim	 Kriterleri	 ve	 Fiyatlandırma	
Yöntemleri	 Araştırma	 Çalışmala-
rı;(Sanayi	 Projesi),	 	 Prof.	 Dr.	 Orhan	
Alankuş	

(12.2.2015-26.2.2015).	

4.Yenilikçi	 ve	 Sürdürülebilir	 Elekt-
rikli	 ve	 Hibrid	 Araç	 Teknolojileri	
Geliştirme	ve			Kümelenme	Merkezi	
Projesi	 ;(İSTKA),	 Prof.	 Dr.	 Orhan	
Alankuş	(1.9.2014-31.8.2015).	

5.Ağır	Ticari	Araç	 İçin	Sürüş	Değer-
lendirme	ve	Tavsiye	Sistemi	ve	GPS	
Tabanlı	 Araç	 Kontrol	 Sistemleri	
Geliştirilmesi	;	(TEYDEB	1501),	Prof.	
Dr.	 Levent	 Güvenç	 (1.4.2014-

1.7.2015).	

6.Ağır	 Yük	 Taşımacılığına	 Uygun,
Düşük/Yarı	Düşük	Havuzlu	Modüler	
Low		Bed	Semi	Treyler	Ailesi	ve	Alt	
Sistemleri	 Geliştirme	 Projesi;	
(TEYDEB	 1501),	 Yrd.	 Doç.	 Başar	

Özkan	

(1.3.2014-1.7.2015).	

7.İleri	Sürücü	Destek	Sistemleri	için
Değerlendirme	 ve	 Kabul	 Kriterleri-
nin	 Belirlenmesi,	 Sanal	 Ortamda	
Testi	 ve	 Geliştirilmesi;	 (TEYDEB	

1501),	 Prof.	 Dr.	 Levent	 Güvenç	

(15.6.2013-15.12.2014).	

8.Ağır	 Ticari	 Araç	 Simülasyon	 Mo-
deli	 Oluşturulması;	 (TEYDEB	 1501),	
Prof.	 Dr.	 Levent	 Güvenç	 (1.6.2013-

1.6.2014).	

9.Elektronik	 Motor	 Destekli	 Elekt-
ro-Hidrolik	 Direksiyonlu	 Sistemin	
Geliştirilmesi	 Projesi;	 	 	 	 	 (TEYDEB	
1501),	 Prof.	 Dr.	 Orhan	 Alankuş	
(24.4.2013-01.07.2015).	

10.Geniş	 Hız	 Yelpazesinde	 Çalışan,
Doğrudan	 Tahrikli,	 Pozisyon	 Sen-
sörsüz	 Küçük	 Güçlü	 bir	 Sürekli	
Mıknatıslı	 Senkron	 Generatör	 Sis-
teminin	 Kontrolü	 ve	 Gerçeklenme-
si;	 (ARDEB	 3501),	 Yrd.	 Doç.	 Dr.	 S.	
Barış	Öztürk	(1.4.2013-1.3.2016).	

11.Semi-Treylerde	Hidrolik	Dümen-
leme	 Sistemi	 Tasarımı	 Projesi	 Da-
nışmanlık	 Desteği;	 (TEYDEB	 1501),	
Yrd.	 Doç.	 Dr.	 Başar	 Özkan	

(15.04.2013-15.12.2013).	

12. Metrobüslere	 Akıllı	 Ulaşım
Sistemlerinin	 Entegrasyonuna	
İlişkin	Fizibilite	Analizi;	(İSTKA	DFD),	
Prof.	 Dr.	 Orhan	 Alankuş	 (1.1.2013-

31.3.2013).	

13. Küçük	Plastik	Parçalarda	Enjek-
siyon	 Parametrelerinin	 Optimizas-
yonu	 İçin	 Bir	 Algoritma	 ve	 Yazılım	
Geliştirilmesi;	 (TEYDEB	 1507),	 Prof.	
Dr.	 Orhan	 Alankuş	 (1.7.2012-	

31.22.2013)	

14.Elektrikli	 Araçlar	 için	 Geri	 Kaza-
nımlı	 Frenleme	 Sistemi	 Yazılımı	
Geliştirme	 Projesi	 (EPT-RBS);	 (TEY-

DEB	1501),	 Yrd.	Doç.	Dr.	 Salih	Barış	

Öztürk	(15.5.2012-18.4.2014).	

15.Elektrikli	 Tahrik	 Sistemi	 Sürücü
Kontrol	 Algoritması	 Geliştirme	
Projesi(EPT-SMS)	 Kısım	 2	 Simülas-
yon	 Modeli	 Geliştirme;	 (TEYDEB	

1501),Yrd.	 Doç.	 Dr.	 Salih	 Barış	 Öz-

türk	(15.5.2012-18.4.2014).	

16.Elektrikli	 Tahrik	 Sistemi	 Sürücü
Kontrol	 Algoritması	 Geliştirme	
Projesi(EPT-SMS)	 Kısım	 2	 -	 Kod	
Geliştirme;(TEYDEB	1501),	Yrd.	Doç.	
Burak	Kelleci(15.5.2012-18.4.2014).	
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Aydın KUNTAY *

Kurucu Ortak 

GİRİŞ 
1997 yılında kurulan Bias bugün 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 
faaliyette bulunmaktadır. Uzun 
yıllara dayanan tecrübesi ve kaliteli 
insan kaynağı ile birçok otomotiv 
firmasının ürün geliştirme süreçleri-
ne mühendislik desteği vermekte-
dir. Aynı zamanda test sistemleri, 
ölçüm cihazları ve özel makinalar 
geliştirmekte ve üretmektedir. 
Bunlara ilaveten otomotiv sanayine 
yönelik test ve ölçüm hizmetleri de 
vermektedir. 

TEST VE ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ 
Bias’ın test ve ölçüm konusunda 
geniş altyapısı ve bilgi birikimi var-
dır. Test laboratuvarımız TÜV-SÜD, 
TÜV Avusturya, SGS, VCA gibi ku-
rumların IEC 17025 onaylı test labo-
ratuvarıdır. Verilen test-ölçüm hiz-
metlerinin bazıları aşağıdadır: 

x Saha testlerinden dayanıklılık,
titreşim-gürültü, taşıt dinamiği gibi
parametrelerin ölçülmesi

x Modal testler
x Komponent ömür testleri
x Performans testleri
x Statik dayanım testleri
x Vibrasyon-Şok testleri
x Yol verisi toplanması ve işlenmesi

Tip onay testleri: 

o 76/115/EEC
o 89/173/EEC
o 78/764/EEC
o 74/60/EEC
o 87/402/EEC (OECD CODE:6)
o 86/298/EEC (OECD CODE:7)
o 2009/75/EEC (OECD CODE:4)
o ECE R18
o ECE R14
o ECE R21
o ECE R107
o ISO 3449

Servo-Hidrolik Test Altyapısı 

x Aynı anda 4 ayrı test yapabilme
imkanı

x 1,5-150kN arası 11 silindir
x 70kN yüksek frekanslı 2 silindir
x Parçaya özel iklim kabini uygula-

ması
x Pendulum darbe test düzeneği

(ECE R21)
x FOBS (ağırlık düşürme) test düze-

neği (ISO 3449)

Vibrasyon-Şok Test Altyapısı 

x 50kN elektrodinamik sarsıcı
x 600x600mm kayar tabla
x 100mm strok

Ölçüm Altyapısı 

x Malzeme akustik karakterizasyonu

x Modal testler

x Çeşitli data logger

x Her türlü sensör

x Akustik kamera

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİMİZ 
x Mekanik tasarım

x Mukavemet hesapları

x Akışkanlar dinamiği CFD analizleri

x Titreşim-gürültü hesaplamaları

x Taşıt dinamiği hesapları

x Mekanizma hesapları

x Termal analizler

x Yorulma ve ömür hesaplamaları

x Şok, çarpma, çarpışma, düşme
simülasyonları

TASARIM-ÜRETİM FAALİYETLERİ-
MİZ 
Otomotiv ve Savunma Sanayi ağır-
lıklı olmak üzere, bir çok ilkleri ba-
rındıran ölçüm cihazı, test sistemleri 
ve makina tasarımlarımız vardır. 
Bunların üretimlerini de Ankara ve 
İstanbul’da konuşlu üretim atölyele-
rimizde yapmaktayız. 300’ün üze-
rinde alt yüklenici ve tedarikçimiz ile 
atölye üretim altyapımızın da üs-
tünde yetenek isteyen işleri başarı 
ile gerçekleştirmekteyiz. Bu başarıyı 
sağlayan üstün yetenekli, yetişmiş 
ve işini bilen yönetici ve çalışan 
kadrosuna sahibiz. 
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Tüm mühendisliği ve üretimi Bias 
tarafından yapılan özgün ürünleri-
miz vardır. 2015 sonu itibariyle, 60 
adetin üzerinde test sistemi çeşitli 
sayılarda ölçüm cihazları, Bias Multi 
Servo© sac metal şekillendirme 
presleri, kartezyen transfer meka-
nizmaları ve travers sistemleri üre-
tilmiştir. Bu ürünlerin bazıları aşağı-
da verilmiştir: 

Ölçüm Cihazı 

x Direksiyon efor sensörü
x Akustik karakterizasyon sistemi
x Pedal kuvveti ölçüm cihazı
x Özel tip mobil kantar

x Lövye kuvvet sensörü
x Titreşim-gürültü analizör yazılımı
x Özel tip kuvvet sensörleri

Test Sistemleri 

x Yapısal dayanım ve ömür test
sistemi

x Pendulum test sistemi
x Düşürme test sistemleri
x Rot-rotil test üniteleri
x ECE R107 test sistemi
x Debriyaj test sistemi
x Deprem sarsma tablası

Makina 

Bias Ar-Ge sektörü dışında kendi 
tasarımı ve üretimi olan endüstriyel 
üretim makinaları da üretmektedir. 

Üretimini yaptığımız makinaların 
bazıları aşağıdadır: 

Bias Multi-Servo Pres© 

Volan destekli servo kontrollü yeni 
nesil mekanik pres. 

Transfer mekanizmaları 

x Kartezyen hareket eden servo
kontrollü transfer mekanizmaları

x Pres içi transfer

x PIV travers uygulamaları

Tasarım-Üretim Altyapısı 

Creo, Catia, Solidworks, AutoCAD 

Freze, torna, kaynak, testere, mat-
kap 

Hidrolik pres, servo pres, CMM 

* akuntay@bias.com.tr 

    www.bias.com.tr 
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FEV	 global	 otomotiv	 sektörüne	

hizmet	veren	dünyanın	 lider	motor,	

şanzıman	 ve	 araç	 mühendisliği	

firmasıdır.	 FEV	 dünya	 çapında	 ileri	

teknoloji	 içten	 yanmalı	 motorlar,	

konvensiyonel,	 elektrikli	 ve	 alterna-

tif	 itki	 sistemleri	 alanlarında	 mü-

hendislik	 hizmeti	 sunmaktadır.	 Güç	

üretim	 ve	 aktarma	 sistemleri	 için	

tasarım,	 analiz,	 prototipleme,	 mo-

tor,	 şanzıman,	 elektronik	 kontrol	

sistemleri	 ve	 batarya	 geliştirmenin	

yanı	 sıra,	 araç	 entegrasyonu,	 kalib-

rasyonu	ve	homologasyonu	ile	geniş	

bir	yelpazede	mühendislik	çözümleri	

üretmektedir.	 FEV	 Test	 Sistemleri	

bölümü,	gelişmiş	test	ve	enstrüman-

tasyon	 ürünleri	 ve	 servisleri	 alanın-

da	 küresel	 bir	 tedarikçi	 konumun-

dadır.	Merkezi	 Almanya’nın	Aachen	

şehrinde	 olan	 ve	 Prof.	 Dr.	 Stefan	

Pischinger’in	 CEO’su	 olduğu	 FEV,	

birçok	 kıtada	 bulunan	 gelişmiş	

teknik	 merkezlerinde	 4.000'in	

üzerinde	 yüksek	 vasıflı	 uzman	

personel	istihdam	etmektedir.	

FEV	 Türkiye,	 ulusal	 araç	 ve	 motor	

endüstrisinde	 araştırma	 ve	 geliştir-

me	 (Ar-Ge)	 çalışmalarına	 katkı	

sağlamayı	hedefleyerek	2011	yılında	

kurulmuş	 ve	 faaliyetlerine	 bugün	

itibari	 ile	 İTÜ	Ayazağa	Kampüsü	ARI	

Teknokent’de	 devam	 etmektedir.	

FEV	 Türkiye,	 alanında	 uluslararası	

tecrübeye	 sahip	 uzman	 kadrosu	 ile	

Türkiye’deki	 ve	 dünyadaki	 araç	 ve	

itki	 sistemleri	 alanındaki	mühendis-

lik	ve	Ar-Ge	projelerine	profesyonel	

mühendislik	 hizmeti	 sunmaktadır.	

Almanya’daki	uzmanlar	ile	harmoni-

ze	 çalışarak	 ulusal	 ve	 global	 motor	

ve	 güç	 aktarma	 organları	 projeleri-

nin	 gerçekleştirilmesinde	 hızlı	 ve	

etkin	 mühendislik	 çözümleri	 üretil-

mektedir.	Türkiye’nin	seçkin	üniver-

sitelerinden	 mezun,	 uzun	 yıllar	

Almanya’da	 önemli	 projelerde	

tecrübe	 kazanan	 kadrosu	 ile	 FEV	

Türkiye,	 tasarım,	 simulasyon,	 yazı-

lım,	kalibrasyon	ve	eğitim	alanların-

da	ileri	mühendislik	hizmeti	vermek-

tedir.		

FEV	 Türkiye	 bünyesinde	 yapılan	

ulusal	 ve	 uluslararası	 projeler	 ve	

kullanılan	 teknolojileri	 aşağıdaki	

bölümlerde	bilginize	sunarım.						

Tasarım	Bölümü	

Motor	 ve	 güç	 aktarma	 organları	
için	mühendislik	tasarım	desteği	

FEV	 Türkiye	 tasarım	bölümü,	 global	

FEV	 tasarım	 bölümünün	 bir	 parçası	

olup	 global	 projelere	 etkin	 destek	

sunmak	ve	ulusal	projelerde	gerekli	

olan	 ileri	 teknolojik	 gelişmelerin	

uygulanmasını	 sağlamak	 üzere	

kurulmuştur.	 FEV	Türkiye	ofisi	 içten	

yanmalı	 motor	 projelerinde	 araş-

tırma	 ve	 geliştirme	 desteği	 kapsa-

mında	 aşağıdaki	 görev	 ve	 sorumlu-

lukları	taşımaktadır:	

• Ar-Ge	 projelerinde	 motor,	 sistem

ve	parça	tasarımı

• 3D	modeller,	teknik	resim	ve	BOM

oluşturulması

• Tedarikçi	seçimi	ve	yönetimi

• Pazar	 araştırması	 ve	 FEV	 veri

tabanı	kullanılarak	 ilk	adımda	doğ-

ru	hedeflerin	belirlenmesi

• Uluslararası	 bilgi	 ve	 teknolojinin
Türkiye’ye	transfer	edilmesi

• Doğru	 tasarım	 ilkeleri	 için	 eğitim

ve	gerekli	dökümanların	sağlanma-

sı

•Müşteriye	 yerinde	 hizmet	 sağlan-

ması	için	mühendis	altyapısı.

Modern	tasarım	metodları	

Müşteri	 ihtiyaçlarının	 en	 iyi	 şekilde	

karşılanması	 için	 tasarlanmış	 FEV	

kural	 ve	 metodları	 kullanılarak	

müşteri	memnuniyeti	birinci	planda	

tutulmaktadır.	Önemli	noktalar;	

Şekil	1:	Top-down	tasarım	stratejisi	

• Uygun	 metodlar	 ile	 kısaltılmış

tasarım	zamanları

• En	 iyisini	 seçebilmek	 için	 hızlı

değiştirilebilen	 tasarım	 alternatif-

lerinin	oluşturulması

• Takibi	 kolay,	 temiz	 ve	 düzenli

tasarım	yollarının	uygulanması

• Kullanıcı	 yetenek	 ve	 limitlerinden

bağımsız	yöntemler

87



FEV	TR	Otomotiv	ve	Enerji	Araştırma	Mühendislik	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

• Yukarıdan	 aşağıya	 birbirini	 kontrol
edebilen	 tasarım	 özellikleri	 kulla-

narak	 bir	 özelliğin	 tanımlandıktan

sonra	 defalarca	 kullanılabilmesi

(bkz.	Şekil	1)

• Üretim	 özelliklerinin	 tasarım

sırasında	 kontrol	 edilebilmesine

olanak	sağlayan	yöntemler

Zamanlama	ve	süresi	ayarlanabi-
len	sübap	sistemi	tasarımı	

• Sübap	 zamanlama	 ve	 süresinin	 en

verimli	 yanmayı	 sağlamak	 üzere

ayarlanabilmesi

• Emisyon,	güç	ve	yakıt	tüketimin	en

verimli	 noktalarda	 kontrol	 edile-

bilmesi	 için	 sübap	 zamanlamaları-

nın	anlık	ayarlanması

• Parça	 listesi	 ve	 teknik	 resimlerin

oluşturulması

• Seri	 üretimin	 onaylanması	 için

prototip	 motorun	 tasarım	 (bkz.

Şekil	2)	ve	üretimi

Şekil	2:	Sübap	zamanlaması	ve	
zamanı	ayarlanabilen	prototip	

tasarımı	

Gemi	motorunun	soğutma	ve	
yağlama	devre	tasarımı	

• Soğutma	 ve	 yağlama	 devre	 tasarı-

mının	tamamlanması	(bkz.	Şekil	3)

• V-motor	 ailesi	 için	 pompadan

bütün	 silindirlere	 bağlanan	 yeni

tasarım	konsepti

• Gemi	 motorlarında	 genellikle

karşılaşılan	 üretim,	 maliyet	 ve

düşük	 üretim	 sayıları	 için	 standart

parça	kullanımının	artırılması

• Tedarikçi	seçiminin	ve	yönetiminin

sağlanması

Şekil	3:	Soğutma	ve	yağlama	ka-
nallarının	genel	durumu.	

6	 silindir	 motor	 ailesi	 için	 konsept	
tasarım	desteği	

• Pazar	 araştırması	 ve	 müşteri

beklentilerini	 dikkate	 alarak	 doğru

hedeflerin	belirlenmesi

• Hedeflere	 uygun	 teknoloji	 ve

yöntemlerin	 seçimi.	 Belirlenen

çözümlerin	 karşılaştırılarak	 en

uygun	 olanın	 müşteri	 ile	 birlikte

kararlaştırılması	(bkz.	Şekil	4)

• Konsept	seçiminden	üretime	kadar

tasarım	desteğinin	sağlanması

Şekil	4:	Teknik	spesifikasyon	
değerleri	

Simulasyon	Bölümü	

FEV	Türkiye,	FEV	GmbH	tarafından	

geliştirilen	 simulasyon	metodoloji-

lerine	(bkz.	Şekil	5)	hakim	persone-

li	 ile	 motor	 konusunda	 konsept	

değerlendirmelerinden	 son	 ürün	

analizlerine	 kadar	 birçok	 konuda	

analiz	ve	eğitim	hizmeti	vermekte-

dir.		

Şekil	5:	Örnek	simülasyon	
metodolojisi	

Gerçekleştirilen	 bilgisayar	 destekli	

simulasyon	hizmetleri	(bkz.	Şekil	6)	
aşağıdaki	 başlıklardan	 oluşmakta-

dır	

• Termo-mekanik	 analizler:	 silindir

kafası,	motor	bloğu	ve	egzoz	mani-

foldu	 HFC	 ve	 TMF	 analizleri,	 yo-

rulma	ömrü	optimizasyonu,	proses

simülasyonları

• NVH:	Titreşim	ve	gürültü	analizleri

• Termodinamik	 analizler:	 1-D	 ve	 3-

D	ısı,	akış	ve	yanma	analizleri

• 1-D	 sistem	 analizleri:	 Yağlama	 ve

soğutma	 sistemleri	 analizleri,	 mo-

tor	yatakları	analizleri

Şekil	6:	FEV	tarafından	sağlanan	
bilgisayar	destekli	simülasyon	(CAE)	

hizmetleri	

• Dinamik	 analizler:	 Krank	 ve	 valf

mekanizmaları,	 çoklu	 cisim	 dina-

miği	 analizleri,	 zamanlama	 kayışı

dinamik	analizleri
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Egsoz	manifold	termal	analizi	

• Yüksek	 sıcaklıkta	 görev	 yapan

egzos	 manifoldu	 gibi	 statik	 motor

parçalarının	 dayanım	 analizleri

özel	 uzmanlık	 gerektiren	 analizler-

dir

• FEV‘in	 geliştirdiği	 ve	 termal	 sınır

koşullarının	 doğru	 şekilde	 tanım-

lanmasını	 sağlayan	 araçlar,	 Hy-

permesh,	 ABAQUS,	 Femfat,	 Star-

CD	gibi	ticari	yazılımlar	ve	testlerle

doğrulanmış	 analiz	 prosedürleri

yardımıyla	 sonuçlar	 en	 doğru	 şe-

kilde	 elde	 edilebilmektedir	 (bkz.

Şekil	7)

Şekil	7:	Sıralı	3	silindir	egzoz	
manifoldu	termal	analizi	

• Elde	 edilen	 sonuçlar	 değerlendiri-
lerek	gerekli	topolojik	ve	paramet-

rik	 optimizasyon	 çalışmaları	 FEV

bilgi	 birikimi	 ve	 Tosca	 programı

yardımıyla	gerçekleştirilmektedir

Silindir	 kafası	 termomekanik	 yo-
rulma	ömrü	analizi	(TMF)	

Şekil	8:	Silindir	kafası	termo-
mekanik	yorulma	ömrü	analizi	

• Yüksek	 sıcaklık	 ve	 değişken	 yükler
altında	 çalışan	 motor	 parçalarının

yorulma	 ömürleri,	 motor	 ömrünü

belirleyen	 en	 büyük	 faktörlerden-

dir	

• Bu	 nedenle	 silindir	 kafası	 termo-

mekanik	 analizi	 ileri	 analiz	 teknik-

leri	 ve	malzeme	 özellikleri	 dikkate

alınarak	 gerçekleştirilmektedir

(bkz.	Şekil	8)

Krank	 mili	 yorulma	 ömrü	 analizi	
(HCF)	

Şekil	9:	Krank	mili	çoklu	cisim	
dinamiği	analizi	

• Krank	 Mili	 ve	 krank

miline	 bağlı	 parçalar

maruz	 kaldıkları	 yüksek

dinamik	 kuvvetler	 nede-

niyle	 motor	 ömrünü

etkileyen	 faktörlerden

biridir

• Bu	parçalara	ait	analizlerin	dinamik

kuvvetleri	 gerçekçi	 şekilde	 ele

alması	 ve	 tüm	 geometrik	 detayla-

rın	 dikkate	 alınarak	 yapılması	 ge-

rekmektedir	(bkz.	Şekil	9)

• FEV	 tarafından	 geliştirilen	 prose-
dürler	 ve	 çoklu	 cisim	 dinamiği

Virtual	 Engine	 yazılımı	 sayesinde

kuvvetler	 en	 doğru	 şekilde	 hesap-

lanarak	 krank	 mili	 hesapları	 yapıl-

maktadır	(bkz.	Şekil	10)

Şekil	10:	Krank	mili	yorulma	ömrü	
analizi	

Yazılım	Bölümü	

Otomotiv	 kontrol	 ünitelerine	 yazı-

lım	 geliştirilmesinde	 farklı	 yönler-

den	 zorluklar	 karşımıza	 çıkmakta-

dır.	 Bir	 taraftan	 pazarın	 değişen	

ihtiyaçlarına	 bağlı	 olarak	 model	

sayısı	 artarken	 diğer	 taraftan	 yeni	

ve	 sürekli	 kısıtlanan	 yakıt	 tüketimi	

ve	 emisyon	 kuralları	 yürürlüğe	

girmektedir.	 Bu	 faktörlerin	 bir	

araya	 gelmesi	 hibrit	 araç	 tasarı-

mından	 biyodizele	 uyumlu	 motor	

tasarımına	 kadar	 çok	 geniş	 bir	

yelpazede	yeni	ve	karmaşık	tekno-

lojilerin	 araştırılmasını	 ve	 kullanıl-

masını	 zorunlu	 kılmaktadır.	 Tasa-

rımlar	 sonucu	 araçlara	 eklenen	

yeni	 sistemlerin	 bir	 kısmı	 ise	 yük-

sek	 gerilimle	 çalıştıkları	 için	 ayrıca	

hem	 yazılımsal	 hem	 donanımsal	

güvenlik	 tedbirlerinin	 alınması	

gerekmektedir.	 Şekil	 11	 de	 bu	

faktörler	göz	önünde	bulundurula-

rak	yapılmış	bir	 çalışmanın	sonucu	

görülmektedir.	 İlgili	 grafikte	 yakın	

zamanda	 otomotiv	 sektöründe	

elektroniğin	 ve	 yazılım	 geliştirme-

nin	 tasarım	 içerisindeki	 payının	

artışı	 görülüyor:	 2002	 yılından	

2015’e	 kadar	 elektronik	 parçaların	

payının	 toplamda	 %150	 artışı	 ön-

görülürken	 yazılım	 alanında	 %375	

artış	öngörülmektedir.				

Yazılım	geliştirme	alanındaki	artışın	

birçok	 sebebi	vardır,	en	önemlileri	

yeni	 elektronik	 parçaların	 devreye	

girmesi,	 hali	 hazırda	 var	 olanların	

yeni	 özellikler	 kazanmasıdır.	 Bu	

durum	ise	projelerde	gittikçe	artan	

tümleştirme	 (integration)	 çalışma-

larına	 sebep	 olmaktadır.	 Tümleş-

tirme,	 farklı	 kullanıcıların	 geliştir-

diği	 yazılım	 parçalarının	 birleştiril-

mesi	demektir	ve	bu	 işlemin	başa-

rıyla	 sonuçlandırılabilmesi	 için	 çok	

fazla	 efor	 sarfedilmesi	 gerekmek-

tedir.	Bundan	kaynaklanan	masraf-

ları	 azaltmak	 için	 tümleştirme	 iş-

lemi	 sadece	 kritik	 aşamalarda,	

yazılım	 yayınlanmadan	 hemen	

önce	 yapılmaktadır,	 bu	 da	 hatala-

rın	çok	geç	fark	edilmesine	ve	hat-

ta	gözden	kaçmasına	sebep	olmak-

tadır.	 Bütün	 bunların	 sonucunda	

otomotivde	 yazılımdan	 kaynaklı	

güvenlik	 problemleri	 gittikçe	 daha	

çok	 öne	 çıkmaktadır.	 Örneğin,	
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araştırmalara	 göre	 2010	 yılında	

Almanya’da	 araç	 geri	 çağırmala-

rında	 yazılımla	 birlikte	 elektronik	

parçaların	 payı	 %27’dir.	 Aynı	 yıl	

içerisinde	 sadece	 yazılım	 kaynaklı	

arızaların	 oranı	 ise	 %20	 olarak	

kaydedilmiştir	.	

Şekil	11:	Otomotivde	elektronik	
ve	yazılım	

FEV	 TR	 Yazılım	 Bölümü	 olarak	
aşağıdaki	 alanlarda	 hizmet	 ver-
mekteyiz:		

•Motor	 kontrol	 ünitelerine	 yönelik

tüm	 fonksiyonların	 geliştirilmesi

(Konsept	 asamasindan	 uretim

asamasina	kadar)

•Model	 çevrimi	 ve	donanım	benze-

timli	 çevrim	 sistemleri	 test	 düze-

nekleri	kurulumu

• Geliştirilen	fonksiyon	ve	algoritma-

ların	 donanım	 benzetimli	 çevrim

sistemleri	üzerinde	test	edilmesi

• Araç	 kontrol	 ünitelerine	 gerçek

zamanlı	yazılım	entegrasyonu

• Koperatif	 araç	 teknolojilerinin

geliştirilmesi

Bu	hizmetler	sayesinde	müşterile-
rimeze	 aşağıdaki	 faydaları	 sağla-
maktayız:	

• FEV’in	 motor	 gelişme	 alanındaki

deneyimlerinin	 yazılım	 geliştirme

sürecine	aktarılması	sonucu	ortaya

işlevselliği	yüksek	yazılımlar	çıkmış-

tır

• Yüksek	 verimlik	 sayesinde	 yazılım

geliştirme	sürecinin	kısalması

• CMMI	 prensipleri	 gözetilerek

geliştirilmiş	ve	doğrulanmış	yazılım

çözümleri

• AUTOSAR	 uyumlu,	 kendinden

anlaşılır	 ve	 sürdürülebilir	 yazılım

çözümleri

Yazılımda	Kalite	Standartları	

Yazılım	 geliştirme	 sureci	 içerisinde	

yeni	 fonksiyonlar	 eklenirken	 bir	

taraftan	 da	 teknik	 ve	 güvenlik	

şartlarını	 sağlayabilmek	 için	 üreti-

ciler	 ürün	 geliştirme	 süreçlerini	

Automotive	 Open	 System	 Archi-

tecture	 (AUTOSAR),	 Capability	

Maturity	 Model	 Integration	

(CMMI)	ya	da	ISO	26262	prensiple-

riyle	standartlaştırmaya	yönelmek-

tedir.	 Ancak	 bu	 prensipler	 de	 ihti-

yaçları	 tam	 olarak	 karşılamamak-

tadır.	 Örneğin	 AUTOSAR	 standart-

larında	 sadece	 temel	 fonksiyonlar	

için	 tanımlar	 bulunurken,	 günü-

müzde	motor	ve	aktarma	organla-

rında	 kullanılan	 özel	 fonksiyonlar	

için	 tanımlar	 söz	 konusu	 olduğun-

da	 eksik	 kaldığı	 bilinmektedir.	 ISO	

26262	 ise	 detaylı	 kalite	 metrikleri	

tanımlamasına	 rağmen,	 otomotiv	

yazılımlarında	 tercih	 edilen	 model	

temelli	 yaklaşımlar	 konusunda	

belirsizlikler	içermektedir.		

Atik	Yazılım	Geliştirme	

Fowler	 tarafından	 PC	 yazılımları	

için	 tanımlanan	 Atik	 Yazılım	 Geliş-

tirme	 (Agile	 Software	 Develop-

ment)	yöntemleri	otomotiv	dünya-

sındaki	 yazılımlar	 için	 de	 temel	

alınabilmektedir.	 Oldukça	 dinamik	

bir	 yapı	 öngören	 bu	 yöntemler	

popüler	 olsa	 da	 otomotiv	 konu-

sundaki	 kalite	 standartları	 ile	 bazı	

noktalarda	 çelişmektedir:	 müşteri	

memnuniyetini	 amaçlayan	 Atik	

Yazılım	 Geliştirme	 yöntemleri	 sü-

rekli	 müşteri	 ile	 ilişki	 halinde	 çö-

züm	 arayışları	 içinde	 olmayı	 ön	

plana	 alırken,	 kalite	 yöntemleri	

standartlarına	 uygun	 süreçler	 izle-

nerek	 belirli	 kalitede	 ürünler	 orta-

ya	çıkmasını	ön	planda	tutar.		

FEV,	 Powertrain	 Control	 Architec-

ture	 Enabling	 Reusable	 Software	

for	 Intelligent	 System	 Tailoring	

(PERSIST)	 mimarisi	 ile	 aradaki	 bu	

çelişkiyi	 çözmektedir:	mühendisler	

tarafından	 kalite	 standartlarına	

uygun	süreçler	 izlenerek	oluşturan	

yazılım	 ürünleri	 bir	 yandan	 da	

otomatize	edilmiş	derleme	(compi-

le)	 süreçleri	 ile	 test	 edilmektedir.	

Bu	 testler	 sonucunda	 otomatik	

olarak	 yapılan	 geri	 bildirimlerle	

müşteri	 tarafından	gelen	değişiklik	

isteklerine	de	hızlı	cevap	verebilen	

dinamik	bir	yapı	oluşturulmuştur.		

PERSIST	 mimarisinde	 atik	 yazılım	

geliştirme	 yöntemlerinden	 birisi	

olan	 sürekli	 tümleştirme	 (Continu-

ous	 Integration	 (CI))	 kullanılmak-

tadır.	Şekil	12	de	görüldüğü	gibi	bu	

metotta	 farklı	 kişiler	 tarafından	

geliştirilen	 yazılım	 parçaları	 sık	

aralıklarla	 (genelde	 günde	 bir	 kaç	

kez)	merkezi	 bir	 sunucuda	 toplan-

maktadır.	 Merkezi	 sunucuda	 top-

lanan	modeller	her	gün	tümleştiri-

Şekil	12:	“Nightly	Bulld”	Sürekli	Tümleştirme	sistemi	yapısı
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lerek	 kalite	 testlerine	 tabi	 tutul-

maktadır.	 Yapılacak	 olan	 kalite	

testleri,	 projenin	 o	 anki	 olgunluk	

seviyesine	 göre	 belirlenmektedir;	

bunlar	 statik	 kontroller	 (sistem	

gereksinimleri	 kontrolü)	 veya	 di-

namik	 testler	 (birim	 testleri)	 ola-

bilmektedir.		

FEV’de	kullanılan	CI	yapısının	bilgi-

sayar	 yazılımı	 için	 kullanılanlardan	

önemli	 bir	 farkı	 C	 veya	 C#	 kodu	

yerine	 Simulink	 modellerinin	 ve	

MATLAB	 programlarının	 kullanıl-

masıdır.	MATLAB’in	seçilmesindeki	

önemli	 sebepler;	 MATLAB’in	

COM/.NET	 ara	 yüzü	 sayesinde	

gerektiği	 zaman	 diğer	 yazılımlarla	

etkileşim	 halinde	 çalışabilmesi	 ve	

aynı	 zamanda	 oluşturulan	 model-

ler	 sayesinde	 yazılımın	 kullanıldığı	

süre	 boyunca	 sürekli	 geliştirmeye	

açık	halde	kalabilmesidir.		

Geleneksel	 metot	 ile	 yapılan	 yazı-

lım	 geliştirme	 süreçlerinde	 kalite	

testleri	sadece	yayından	önce	yapı-

lırken	 CI	 metodu	 ile	 yazılım	 ilave	

işlemlere	 ihtiyaç	 kalmadan	 çok	 sık	

aralıklarla	 kalite	 testlerine	 tabi	

tutulabilmektedir.	Bu	sayede	prob-

lemler	 ve	 riskler	 erken	 safhalarda	

fark	edilebilmektedir.	Sonuç	olarak	

yazılım	 geleneksel	 metoda	 göre	

çok	 daha	 kısa	 sürede	 geliştirilebil-

mektedir.				

PERSIST	 mimarisinde	 projelerde	

hızlı	 sonuçlar	 alınmasını	 sağlayan	

bir	 başka	 önemli	 özellik	 de	 uygun	

fonksiyonların	birden	fazla	projede	

kullanılmasına	 olanak	 sağlamasıdır	

(bkz.	 Şekil	13).	Her	proje	başlangı-

cında	 çıkarılan	 yol	 haritasında	 ge-

nel	 kütüphaneden	 alınabilecek	

fonksiyonlar	 belirlenmekte	 ve	

konfigürasyon	 listeleri	 aracılığıyla	

projeye	 aktarılarak	 test	 edilmeye	

başlanmaktadır.	Projeye	özel	fonk-

siyonlar	 için	 ise	 ilk	 adımda	 fiziksel	

analiz	 yapılarak	 uygun	 yazılımlar	

tasarlanmaktadır.	 Tasarlanan	 ve	

sürekli	 geliştirilen	 ürün	 üzerinde	

projenin	 olgunluk	 seviyesine	 göre	

gerekli	 testler	 yapıldıktan	 sonra	

başarılı	 olan	 fonksiyonlar	 AU-

TOSAR	 kurallarına	 uygun	 olarak	

tanımlanmış	ara	yüzler	kullanılarak	

birleştirilmektedir.	

PERSIST	 mimarisi,	 uygulanabilirli-

ğinin	 gözlenmesi	 amacıyla	 FEV’in	

GT2	 adlı	 tanıtım	 aracında	 bulunan	

çift	 turboşarjlı	 benzinli	 motorun	

yazılımının	 geliştirilmesinde	 kulla-

nılmıştır.	Geliştirme	 sırasında	 yazı-

lımdaki	 41	 modül	 için	 toplamda	

155	 fonksiyon	 başarıyla	 tasarlanıp	

uygulanmıştır.	 Yazılımın	 kalite	

kontrolü	 için	 130	 birim	 testi	 ve	

100’den	fazla	modelleme	yönerge-

si	kullanılmıştır.	Bu	projede	kullanı-

lan	 fonksiyonların	 %50si,	 birisi	

dizel	 motor	 olmak	 üzere,	 diğer	

projelerde	kullanılmaya	başlanmış-

tır.		

Günümüzde	 otomotivde	 gittikçe	

karmaşıklaşan	 kontrol	 yazılımları	

ve	 kalite	 standartlarını	 yakalamak	

için	 artan	 çalışmalar,	 yazılım	 geliş-

tirme	 konusunda	 yeni	 konseptlere	

ihtiyaç	 doğurmaktadır.	 PERSIST	

mimarisi	 hem	 geliştirme	 için	 bir	

altyapı	olmakta	hem	de	geliştirilen	

ürünün	 kalite	 normları	 açısından	

sürekli	 denetlenmesini	 sağlamak-

tadır.	 Ayrıca	 temel	 fonksiyonların	

farklı	 projelerde	 tekrar	 kullanıla-

bilmesini	 koordine	 etmektedir.	

Bütün	 bunları	 CI	 prensiplerinin	

otomotivde	 kullanılan	 model	 te-

melli	 yazılım	 geliştirme	 yöntemle-

rine	uyarlanmasıyla	ve	kalite	kont-

rolündeki	manüel	 işlerin	azaltılma-

sıyla	 sağlamaktadır.	 Sonuç	 olarak;	

FEV	 tarafından	 geliştirilen	 PERSIST	

mimarisi,	 yazılım	 geliştirmede	

hataların	 erken	 fark	 edilerek	 hata	

oranının	 minimalize	 edilmesini	 ve	

tasarım	 sürelerinin	 kısalmasını	

sağlamaktadır.			

Kalibrasyon	Bölümü	

Otomotiv	 sektöründe	 firmalar	

birbirleriyle	rekabet	edebilmek	için	

farklı	 pazarlara	 çok	 farklı	 araç	 var-

yasyonları	 ile	 girmeye	 çalışmakta-

dır.	 Bu	 çeşitliliğin	 yanında	 her	 ül-

kede	 farklı	 emisyon	 limitlerinin	

bulunması	 ve	 bu	 limitlerin	 her	

geçen	 gün	 daha	 zorlayıcı	 hale	 gel-

mesi	 içten	 yanmalı	 motor	

EKÜ‘lerinin	 kalibrasyon	 süreçlerini	

(bkz.	 Şekil	 14)	 zorlaştırmaktadır.	

Bu	zorluklar	ancak	özel	hazırlanmış	

yazılımlar	ve	 iyi	 tanımlanmış	kalib-

rasyon	prosesleri	 ile	aşılabilmekte-

dir.	 Bu	 sayede	 kaynaklardan	 kaza-

nılarak	çok	kısıtlı	proje	sürelerinde	

projeler	başarılı	bir	şekilde	tamam-

lanmaktadır.		

Şekil	13:	PERSIST	mimarisinde	genel	fonksiyon	kütüphanesi	ve	projelere	
özel	fonksiyon	tasarlanması	
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Ülkemizde,	 özellikle	 EU5	 /	 EU6	

normlarının	 ve	 çok	 düşük	 yakıt	

nılan	 EKÜ	 fonksiyonlarının	 çok	

kompleksleşmesine	 neden	 olmak-

tadır.	 Bu	 fonksiyonların	 kalibre	

edilmesi	ciddi	bir	 iş	gücü	ve	tecrü-

be	gerektirmektedir.		

Bu	 noktada	 FEV	 Türkiye;	 Bosch,	

Delphi,	Continental	vb.	EKÜ‘lerinin	

EU4	 /	 EU5	 /	 EU6	 normlarında	 ve	

bazı	 binek	 araçlar	 için	 99g	 /	 km	

CO2	 hedefleri	 ile	 kalibrasyon	 pro-

jelerinde	 başarılara	 imza	 atmakta-

dır.	 FEV	 Türkiye	 kalibrasyon	 ekibi	

tecrübeli	çalışanları	ile	Türkiye‘deki	

ve	 dünyadaki	 kalibrasyon	 projele-

rine	 destek	 vermekte	 ve	 bu	 alan-

daki	 ileri	 teknolojik	 gelişmeleri	

müşterileriyle	paylaşmaktadır.	

Şekil	15:	FEV	kalibrasyon	
metodolojisi	

• FEV	 Türkiye	 personeli,	 FEV	 kalib-
rasyon	metodolojilerine		tamamen

hakimdir	(bkz.	Şekil	15)

• ECU	 ve	 TCU	 kalibrasyonu,	 emis-

yonlar,	 yakıt	 tüketimi,	 OBD,	 sürüş

kabiliyeti,	güvenlik	konseptleri	gibi

konulardaki	 ileri	 seviyedeki	 tecrü-

besi,	 FEV	 Türkiye‘yi	 motor	 geliş-

tirme	 projelerinde	 stratejik	 ortak

yapmaktadır.

V8	 Motor	 Projesi:	 Dinamometre	
Adaptasyonu	

Motor	testleri	bir	motor	geliştirme	

projesinin	en	çok	zaman	ve	kaynak	

harcanan	 bölümüdür.	 Bu	 yüzden	

yapılan	 testlerin	 güvenilir	 olması	

büyük	 önem	 taşır.	 Motor	 test	 so-

nuçları	kalibrasyon	işleminin	teme-

lini	oluşturur.	Bu	proje	kapsamında	

yapılan	 çeşitli	 görevler	 aşağıda	 iki	

ayrı	kategoride	belirtilmiştir.		

Dinamometreye	 motor	 kurulu-

mundan	önce		yapılan	işler:		

•Motor	 güç	 ve	 tork	 değerlerine	 en

uygun	 atalet	 ve	 dayanıma	 sahip

dinamometrenin	seçimi

•Motorun	 dinamometreye	 bağlantı

arayüzünün	oluşturulması

•Motor	 kablajının	 (Engine	 harness)

dinamometreye	 uyumlu	 hale	 geti-

rilmesi

• Yardımcı	 ünitelerin	 (ara	 soğutucu-

lar,	 radyatör,	 thermostat	 vb.)	 di-

namometre	şartlarında	uyumlu	bir

şekilde	 dinamometreye	 akuple

hale	getirilmesi

•Motor	 enstrumantasyonun	 yapıl-

ması	 esnasında	 teknisyenlerin

ihtiyaç	duyduğu	motor	alt	bileşen-

lerinin	 fonksiyonları	 konusunda

gerekli	desteğin	sağlanması

• Dinamometre	 ölçüm	 bağlantı

ünitelerinin	kontrol	edilmesi

Dinamometreye	 motor	 kurulu-

mundan	sonra	yapılan	işler:		

•Motorun	 dinamometrede	 sorun-

suz	 çalısabilmesi	 için	 gerekli	 ECU

yazılımının	hazırlanması

•Motor	 eylemci	 ve	 sensörlerinin

doğru	çalışmasının	sağlanması

• Dinamometre	eylemci	ve	sensörle-

rinin	 doğru	 çalıştığının	 kontrol

edilmesi

•Motorun	 dinamometre	 ortamında

araç	 simulasyonunu	 doğrulayacak

faktörlerin	sağlanması	(Motor	karşı

basıncı	vb.)

AB	ve	ABD	pazarları	 için	dizel	araç	

emisyon	kalibrasyonu	

AB	 ve	 ABD	 pazarları	 için	 1470	 ve	

1590	kg	atalet	 sınıflarında	99g/km	

CO2	 hedefi	 ile	 dizel	 araç	 emisyon	

kalibrasyonu	geliştirilmektedir.	

•Market	 ve	 araç	 farklılıkları	 en	 aza

indirgeyebilen	kalibrasyon	süreç	ve

stratejileri,	ürünün		piyasada	reka-

betçi	 olabilmesini	 etkileyen	 en

önemli	faktörlerdendir

Şekil	14:	Motor	kalibrasyon	geliştirme	süreci	
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• Dinamometrelerde	ihtiyaç	duyulan

DOE’lerin	 hazırlanıp	 gereken	 süre-

lerin	 azaltılarak	 masrafların	 düşü-

rülebilmesi	 için	 en	 az	 sayıda	 test

noktasına	 indirgenmesi	 gerekmek-

tedir	(bkz.	Şekil	16)

Şekil	16:	Motor	kalibrasyon	
geliştirme	

• FEV	 tarafından	 geliştirilen	 prose-
dürler	 ve	 DoE	modelleme	 yazılım-

ları	 sayesinde	 farklı	 hedefler	 opti-

mum	 sürede	 sağlanabilmektedir

(bkz.	Şekil	16)

• FEV’in	 sahip	 olduğu	 emisyon

kalibrasyonu	 tecrübesi	 sayesinde

NOx,	 CO,	HC,	 PM	gibi	 kontrol	 edi-

lebilir	 hedefler	 hem	motor	 çıkışın-

da	hem	de	egzoz	çıkışında	az	sayı-

da	araç	dinamometre	testi	ile	yasal

olarak	 belirlenmiş	 sınırlara	 ulaşıl-

maktadır

Çevresel	 test	 sürüşleri	 ve	 motor	
güvenlik	önlemleri	

•Müşteri	 ile	 birlikte	 sıcak,	 soğuk	 ve

farklı	 atmosfer	 basıncı	 çevresel

testlerinin	 gerçekleştirilmesi	 proje

planında	 önemli	 bir	 yer	 tutmakta-

dır

•Motorun	tam	güç	eğrisi	altında	alt

bileşenlerinin	 koruyucu	 önlemleri

ile	 birlikte	 sorunsuz	 çalışabilmesi,

DPF,	LNT	ve	SCR	kalibrasyonlarının

doğrulanması	İspanya,	İsveç,	Avus-

turya,	İsviçre	ile	birlikte	ABD,	Avus-

turalya,	 	 Güney	 Afrika	 vb.	 (bkz.

Şekil	 17)	 yerlerde	 ihtiyaç	 duyulan

çevresel	ve	kabul	 testleri	 ile	birlik-

te	sağlanmaktadır							

Şekil	17:	HEDEF:	Test	edilmiş	ve	
doğrulanmış	kalibrasyon	

Eğitim	Bölümü	

• Prof.	 Dr.	 Stefan	 Pischinger’in

RWTH	 Aachen	 Üniversitesi’nde

verdiği	 derslerden	 derlenen	 teorik

bilgiler	 ile	 uluslararası	 otomotiv

sektörünün	önde	gelen	mühendis-

lik	 partneri	 FEV	 GmbH’nın	 pratik

tecrübeleri	 harmanlanıyor	 (bkz.	

Şekil	18) 	

• “Case	 study”ler	 ile	 teorik	 bilgi	 ve
pratik	 tecrübeler	 arasında	 köprü

oluşturulması

• Tüm	 parça	 ve	 alt	 birimlerin	 tasa-

rımları	 hakkında	 kapsamlı	 bilgi

vermek	 FEV	 eğitim	 programlarının

en	 önemli	 özelliklerinden	 birisidir

(bkz	Şekil	19)

•Motor	 ve	 güç	 aktarma	 organları

hakkında	 müşterinin	 talebine	 yö-

nelik	 FEV	 eğitim	 programları	 dü-

zenlenir

•Mühendislerin	 çalışmalarını	 kolay-

laştırma	 amaçlı	 motor	 ve	 güç	 ak-

tarma	 organlarındaki	 en	 son	 ge-

lişmelerle	ilgili	yararlı	pratik	bilgiler

paylaşılır

Şekil	18:	FEV	motor	ve	güç	aktarma	organları	mühendislik	eğitimleri	ile	
uzmanlaşmak	

Şekil	19:FEV’in	geniş	bilgi	ve	veri	tabanından	faydalanma	imkanı
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FEV’in	kapsamlı	eğitim	programla-
rı	yelpazesi	

• Temel	motor	bilgileri

•Motor	tasarımı	ve	özellikleri

• Benzinli	motorlar	/	Dizel	motorları

• Test	metodolojileri

• Kalibrasyon	metodolojileri

• Şanzıman	temel	bilgileri

• Araç	 ve	 güç	 aktarma	 organlarında

NVH

• Güç	aktarma	elektroniği

• Fonksiyonel	güvenlik	(ISO	26262)

•Müşteriye	özel	eğitim	programları

Eğitimin	Faydaları	

•Müşteriye	özel	hazırlanan	kapsamlı

eğitim	programları

• Örnek	uygulamalarla	teorik	bilgi	ile

pratik	arasında	köprü	kurmak

• Profesyonel	 ve	 tecrübeli	 eğitmen-

ler	 tarafından	 müşteriye	 bilgi

transferi	(bkz.	Şekil	20)

• Tecrübesiz	 mühendislerin	 hızlı

eğitimi

• Tecrübeli	mühendislerin	vizyonunu

genişletmek

*Dr.	Taner	Göçmez

Managing	 Director	
FEV	 Turkey									

Director	 Business	 Development	
Region	East	

goecmez@fev.de	

Şekil	20:	Profesyonel	ve	deneyimli	eğitmenler	
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Tarık	ÖĞÜT*	

Yönetim	Kurulu	Başkanı	

FİGES	 A.Ş.	 %	 100	 yerli	 sermaye	 ile	

1990	 yılında	 Bursa’daki	 kurulmuş	

olan	 ve	 25	 yılı	 aşkın	 tecrübesi	 ile	

gerek	yurt	içi	gerek	ise	yurtdışındaki	

projelerde	 hizmet	 veren	 bir	 Ar-Ge	

ve	 ileri	 mühendislik	 firmasıdır.	

Bugün,	 çalışanlarının	 %	 60’ından	

fazlası	 yüksek	 lisans	 veya	 doktora	

sahibi	 olan	 70’i	 aşkın	mühendisi	 ve	

toplamda	110’dan	fazla	personeli	ile	

FİGES	 A.Ş.,,	 sektörünün	 yenilikçi	 ve	

lider	 kurumu	 imajına	 uygun	 olarak	

büyümesini	 sürdürmekte-

dir.Tasarım,	 analiz	 ve	 test	 konusun-

da	 uzmanlaşmış	 mühendis	 kadrosu	

ile	 FİGES	A.Ş.,,	 Türkiye’nin	büyüme-

sindeki	 anahtar	 sektörler	 olan	

Savunma	 ve	 Havacılık,	 	 Denizcilik,	

Beyaz	 Eşya,	 Otomotiv	 gibi	 Ar-Ge	

fonksiyonu	bulunan	pek	çok	sektöre	

hizmet	 vermekte	 olup	 İstanbul,	

Ankara,	 İzmir	 ve	 Bursa'da	 bulunan	

modern	tesisleri	ile	üretim	prototip-

lerinden,	 kavramsal	 tasarım	 ve	

anahtar	 teslimi	 projelerin	 tamam-

lanmasına	kadar	geniş	bir	yelpazede	

hizmetlerini	sürdürmektedir.	

FİGES	 A.Ş.,Türkiye'de	 savunma	

sanayiinde	 gerekliliğini	 her	 geçen	

gün	 artmakta	 olan	 Milli/NATO	

Gizlilik	 Dereceli	 Tesis	 Güvenlik	

Belgesine	 sahip	 olmasının	 yanı	 sıra	

kalite	 anlayışının	 bir	 yansıması	

olarak	 ISO	 9001	 sertifikasına	 da	

sahiptir:	 Bu	 sertifikaların	 yanı	 sıra,	

FİGES	TURQUALITY®	yetkilendirilmiş	

danışmanlık	 ruhsatına	 sahip	 olup,	

Savunma	 ve	 Havacılık	 Sanayii	 İma-

latçılar	 Derneği	 (SASAD),	 Taşıt	

Araçları	 Yan	 Sanayicileri	 Derneği	

(TAYSAD),	 Technology	 Network	

Alliance	 (TECHNET),	 International	

Association	 for	 the	 Engineering	

Analysis	 Community	 (NAFEMS)	 gibi	

oluşumların	da	 asli	 üyesi	 konumun-

dadır.	 	 2015	 yılı	 itibariyle,	 FİGES	

Ankara	 Ofisi	 bir	 Ar-Ge	 merkezi	

olarak	 Türkiye	 Bilim,	 Sanayi	 ve	

Teknoloji	 Bakanlığı	 tarafından	

ünvanını	almaya	hak	kazanmıştır.	

FİGES	 A.Ş.,	 çeşitli	 alanlarda	 ve	

platformlarda	 belgelendirme	 süreç-

leri,	 tasarım,	 analiz	 ve	 tasarım	

optimizasyonu	 için	 gelişmiş	mühen-

dislik	 hesaplamaları	 gerçekleştirme-

sinin	yanı	sıra,	ayrıca	mekatronik	ile	

tasarım	ve	sayısal	simülasyon	olarak	

iki	 alanda	 gelişmiş	 mühendislik	

faaliyetlerini	 yürütmekte	 ve	 bu	 iki	

alanın	 sinerjisi	 ile	 müşterilerine	

entegre	çözümler	sunmaktadır.	

FİGES	A.Ş.,	26	yıldan	beri		dünyadaki	

önde	gelen	sonlu	elemanlar	yazılımı	

ANSYS	 Multiphysics’i	 Türkiye'de	

temsil	etmektedir.		Dünyanın	motor	

üreticisi	 lideri	 olan	 Cummins	 Inc.	

(ABD)	 tarafından	 	 'Öncelikli	 Analiz	

Tedarikçisi'	 olarak	 seçilmiş	 olan	

FİGES	 A.Ş.	 	 bugüne	 kadar	 800	 ileri	

mühendislik	 projesinin	 üzerinde	

projede	 yer	 almıştır.	 	 FİGES	 AŞ.,	

ayrıca	 15	 yıldan	 beri	 Türkiye’deki	

tek	 dağıtıcısı	 ve	 temsilcisi	 olarak	

Mathworks	firmasını	temsil	etmekte	

ve	 MATLAB	 &Simulink	 yazılım	

ürünleri	 ile	 ilgili	 pazarlama,	 satış,	

eğitim	 ve	 teknik	 destek	 hizmetleri	

vermektedir.	

Çözüm	odaklı	mühendislik	yaklaşımı	

ile	 FİGES	 A.Ş.,	 Deniz	 Kuvvetleri	

MİLGEM	 projesinde	 de	 hizmet	

vererek	Ulusal	Savunma	ve	Havacılık	

Sanayi	 için	 Türkiye’ye	hizmet	etme-

ye	 devam	 etmektedir.	 	 Bu	 proje	 ile	

ileri	 mühendislik	 hesaplamaları	

yürütülen	 ve	 başarıyla	 bu	 görevi	

tamamlayan	 FİGES	 A.Ş.,	 halihazırda	

deniz,	 kara	 ve	 hava	 sistemleri	 alan-

larında	çeşitli	ulusal	savunma	proje-

lerinde	alt	 tasarımcısı	olarak	hizmet	

vermeye	devam	etmektedir.	

FİGES	 A.Ş.,	 tüm	 Ar-Ge	 ve	 Ür-Ge	

projelerinde,	 ileri	 mühendislik	

çözümleri	 için	 yenilikçi	 ve	 verimli	

yaklaşımları	 kurgulayarak	 Türki-

ye'nin	 ulusal	 sanayisine	 katkıda	

bulunarak	 ve	 bilgi	 birikimi	 düzeyini	

artırarak	 sürekli	büyüyen	bir	 yapıda	

olmayı	 amaçlamaktadır.	 	 Kalifiye	 ve	

kaliteli	 iş	 gücü,	 aynı	 anda	 hem	 bir	

girişimci	 hem	 de	 deneyimli	 bakış	

açısı	 ile	 FİGES	A.Ş.,	ulusal	 ve	ulusla-

rarası	 pazarlarda	 	 Ar-Ge	 veÜr-Ge	

çalışmalarını	destekleyerek	güçlü	bir	

ileri	mühendislik	 firması	 olma	 yolu-

na	devam	etmektedir.	

Otomotiv	 alanında	 özellikle	 Cum-

mins	 ile	 yaptığımız	motor	 projeleri-

mizde	başta	ABD	olmak	üzere	İtalya,	

İngiltere,	 Fransa	 ve	 Almanya	 gibi	

ülkelerde	motor	ve	motor	bileşenle-

ri	 termo-mekanik	 mukavemet,	

titreşim	 ve	 yorulma	 analizleri	 FİGES	

A.Ş.	tarafında	yapılmaktadır.	
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Otomotiv	 sektörü	 özelinde;	 kaza	

anında	 aracın	 darbeye	 dayanıklı	

olma	 durumu,	 arabanın	 çarpışma	

etkilerine	 dayanıklı	 olması,	 bir	

arabanın	veya	başka	bir	aracın	kaza	

veya	 çarpışma	 sonucunda	 yolcuları	

koruyabileceği	 dereceler	 ile	 ilgili	

tüm	 analizler	 yapılabilmektedir.	

Çarpışma	 ve	 güvenlik	 alanında	

UNECE	 standartlarına	 uyumluluğun	

simülasyon	 ile	 gösterimi	 çerçevesi	

altında	koltuk	çekme,	ön	darbe,	yan	

darbe	 ve	 tampon,	 çarpışma	 kutusu	

gibi	 bileşenler	 bazında	 çarpışma	

analizleri	de	yapılabilmektedir.	

.

Yine	 otomotiv	 sektörü	 özelinde	

egzoz	sistem	tasarımı,	hesaplamala-

rı	 (akustik,	 yapısal,	 akışkanlar	 ve	

termal)	 ve	 akustik	 testleri	 (empe-

dans	tüpü	ve	el	 tipi	akustik	analizör	

ölçümleri)	 FİGES	 A.Ş.	 olarak	 kabili-

yetlerimiz	 arasında	 yer	 almaktadır.	

Özellikle	 mekanik	 ve	 akustik	 tasa-

rım,	 teknik	 resim,	 imalat,	 gürültü	

kaybı,	 karşı	 basınç	 analizleri	 ve	

hesaplamaları,	 izolasyon	 amaçlı	

termal	hesaplamaları	ile	birlikte	askı	

ve	 şok	önleyici	 seçimleri	de	otomo-

tiv	 sektörü	 özelindeki	 kabiliyetleri-

mizin	bir	kısmını	oluşturmaktadır.		

CarMaker	 ve	 TruckMaker	 ile	 sanal	

test	 sürüşleri	 araç	 dinamik	 hesap-

lamaları	da	FİGES	A.Ş	olarak	otomo-

tiv	 sektörüne	 sunabildiğimiz	 çalış-

malarımızdandır.	 	 Bu	 yazılımlarımız	

ile	 birlikte	 araba,	 motosiklet	 ve	

kamyonlar	 için	model	bazlı	 tasarım,	

test	 ve	 geliştirmeleri	 FİGES	 A.Ş.	

olarak	 müşterilerimize	 sunabilmek-

teyiz.	 	 Özellikle	 otomotiv	 sektörün-

deki	 kontrol	 sistemleri	 olan	 ABS,	

ESP,	ACC,	EPB,	ARS,	AFS	gibi	sistem-

lere	 ek	 olarak	 direksiyon	 ve	 motor	

kontrol	 sistemlerindeki	 geliştirme-

lerle	birlikte	hareket	edilmektedir.			

Sonlu	 elemanlar	 analizleri	 ile	 (FEA)	

çeşitli	parça	ve	sistemlerde	(powert-

rain,	motor	 takıntıları,	 şasi,	 süspan-

siyon,	 egzoz	 sistemleri,	 v.b.)	 muka-

vemet,	 yorulma,	 titreşim,	 patlama,	

şok,	 devrilme,	 çarpışma,	 ısı	 transfe-

ri,	 hiperelastik,	 elektrostatik	 ve	

elektromanyetik,	 metal	 şekillendir-

me,	cıvata	ve	kaynak	bağlantı	analiz-

leri,	 ağırlık	 ve	 tasarım	 optimizasyo-

nu,	dövme	ve	ısıl	işlem	benzetimleri	

gibi	 konularda	 hesaplamalı	 mühen-

dislik	 hizmetleri	 de	 FİGES	 A.Ş.’nin	

kabiliyetleri	arasında	yer	almaktadır.	

FİGES	 A.Ş.’nin	 otomotiv	 sektörüne	

verilen	 mühendislik	 hizmetleri,	

sistem	 mühendisliği	 ve	 model	

tabanlı	 tasarım	 yaklaşımımız	 ile	

birlikte	 tüm	platformlarda	mekanik,	

hidrolik,	 elektronik	 ve	 mekatronik	

alt	 sistemlerinin	 modelleme	 ve	

benzetim	 çalışmaları	 ile	 bu	 sistem-

lerdeki	 tüm	 kontrolcü	 geliştirme	

alanlarında	 mühendislik	 hizmetleri-

nin	 de	 sunulmasını	 kapsamaktadır.	

Bunlara	 ek	 olarak,	 içten	 yanmalı	

motorların	 fonksiyonel	 modellerin	

kurulması,	boyutlandırılması,	benze-

timleri,	 analizleri,	 kontrolcü	 geliş-

tirme	 ve	 performans	 optimizasyon	

çalışmalarının	 yapılması	 da	 FİGES	

A.Ş.’nin	 verdiği	 hizmetler	 arasında	

yer	almaktadır.	
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FİGES	 A.Ş.,	 olarak	 platform	 ve	 araç	

entegrasyon	 çalışmalarında	 da	 aktif	

olarak	 yer	 alınmıştır.	 	 Aselsan’ın	

geliştirmiş	 olduğu	 sınır	 güvenlik	

kitinin	 30	 araca	 entegrasyonu	 ile	

ilgili	 tasarım	 çalışmaları,	 yapısal	

analizleri	 ve	 CFD	 analizleri	 ile	 tasa-

rımlarının	 doğrulanması,	 prototip	

üretimi	 ve	 montajı,	 revizyon	 ve	

iyileştirme	 çalışmaları,	 tasarımın	

nihai	 hale	 getirilmesi,	 UG	NX	 yazılı-

mı	 ile	 Team	 Center	 ortamında	

dokümantasyon	 ve	 raporlama	

çalışmalarının	tamamlanması	ve	seri	

üretimi	yapılan	ekipmanların	araçla-

ra	montajı	ve	kalifikasyon	testlerinin	

tamamı	 FİGES	A.Ş.	 tarafından	 yapıl-

mıştır.	

Özellikle	 Türkiye’deki	 otomotiv	 yan	

sanayiinin	 önünde	 atması	 gereken	

en	 önemli	 adım	 olan	 otomotiv	

tedarik	 sanayinde	mekanik	 ürünler-

den	 mekatronik	 ürünlere	 geçiş	

sürecinin	 öncelikli	 olduğuna	 inanı-

yoruz.	 	 Buna	 adımın,	 hem	 katma	

değer	olarak	hem	ülke	ekonomisine	

sağlayacağı	 fayda,	 hem	 de	 bu	 sek-

törde	 hizmet	 veren	 firmaların	 orta	

ve	 uzun	 vadede	 kuvvetlenerek	

rekabetçi	hale	gelmelerini	sağlaması	

ile	ilgili,	FİGES	A.Ş.	olarak	bu	konuda	

sunduğumuz	 danışmanlık	 hizmeti-

miz	 de	 en	 çok	 önem	 verdiğimiz	

konuların	başında	gelmektedir.	

*
tarik.ogut@figes.com.tr
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F.	Okan	Tandoğan	
Şirket	Ortağı,	Teknik	Müdür	
otandogan@novomec.com	

Genel	Bilgi	

Novomec	 mühendislik,	 test	 tabanlı	
ürün	 geliştirme	 çalışmalarında	
uzmanlaşmış;	otomotiv	ve	savunma	
ana	 sanayi	 ve	 yan	 sanayi	
kuruluşlarına	 mühendislik	 projeleri,	
teknik	 danışmanlık	 hizmeti	 ve	 test	
sistemleri	 sunan	 bir	 mühendislik	
firmasıdır.	

Novomec,	Türkiye’de	rakipsiz	olduğu	
test	 tabanlı	araç	gürültü	ve	 titreşim	
geliştirme	 hizmetlerine	 ilaveten	
Avrupa'nın	 önder	 test	
merkezlerinden	 olan	Millbrook	
Proving	 Ground'un	 Türkiye'deki	 tek	
temsilcisidir.	 Millbrook’un	
bünyesinde	 bulunan	 özel	
tasarlanmış		yol	profilleri	ve	akredite	
laboratuvarları	 ile	 Otomotiv,	
Savunma	 ve	 bunlara	 bağlı	 yan	
sanayilerin	 ve	 alt	 tedarikçilerin	
geliştirme	 faaliyetlerinde	 birçok	
farklı	 disiplinde	 test	 ve	
homologasyon	 hizmetleri	
vermektedir.		

Yukarıda	 belirtilen	 hizmetlere	
ilaveten	 Alman	 Datatel	 Telemetry	
GmbH	 firmasnın	 Türkiye	
Temsilciliği’ni	 yapan	 Novomec,	
müşterilerine	 dönen	 sistemlerden	
temassız	veri	toplama	imkanı	sunan	
telemetri	 sistemleri	 sağlamaktadır.	
Datatel	 telemetry	 sistemi	 ile	
tekerlek,	mil,	motor,	pervane	vb	gibi	
dönen	 sistemlerden	 tork,	 strain,	
sıcaklık,	 burulma	 titreşimi	 vb	 gibi	
veriler	alınabilmektedir.	

Novomec	 araç	 gürültü	 ve	 titreşim	
(NVH)	geliştirme	çalışmaları:	

14	 seneyi	 aşkın	 sektör	 içi	 NVH	
geliştirme	 tecrübesi	 bulunan	
personeliyle	 Novomec,	 araçların	
benchmark	 fazından	 satış	 sonrası	
problem	 çözümü	 safhalarına	 kadar	
geliştirmenin	her	fazında	NVH	proje	
hizmeti	vermektedir.	

Türkiye’deki	 ana	 sayani	 firmalarının	
hemen	hemen	tamamı	ve	birçok	yan	
sanayi	 firmaları	 ile	 NVH	 çalışmaları	
tamamlanmıştır	 ve	 yeni	 projeler	
devam	etmektedir.	

İlaveten	 Novomec,	 Çin	 ve	
Taiwan’daki	 yerli	 otomotiv	
üreticilerine	 de	 yerinde	 NVH	
danışmanlık	 hizmeti	 vermek	 üzere	
sık	sık	uzak	doğuda	bulunmaktadır.	

Hafif	ticari	araçlardan	ağır	kamyona,	
minibüs,	 otobüslerden	 treyler	
traktör	 ve	 iş	 makinelerine	 kadar	
birçok	 farklı	 segment	 kara	 aracının	
NVH	 geliştirme	 projelerinde	 çalışan	
Novomec’in	NVH	 geliştirme	hizmeti	
verdiği	 temel	 başlıklar	 aşağıdaki	
gibidir:	

• NVH	benchmark	testleri

• Araç	 seviyesi	 NVH	 hedeflerinin
belirlenmesi

• Çıkan	 prototip	 üzerinde	 durum
belirleme	testleri

• Komponent	 –	 araç	 entegrasyonu
geliştirme	iterasyonları

• Araç	 gürültü	 ve	 titreşim
problemlerinin	 kök	 sebeplerinin
bulunması	ve	çözülmesi

• Araç	 hava-taşınımlı	 gürültü
geliştirmesi	 için	 izolasyon
stratejilerinin	 belirlenmesi	 ve
akustik	paketinin	geliştirilmesi

• Araç	 Transfer	 Path	 analysis	 (TPA)
testleri	ve	analizleri
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İngiltere’de	 Londra’ya	 50	 km	
uzaklıkta	ve	çok	kolay	ulaşılabilen	bir	
noktada	 bulunan	Millbrook	 Proving	
Ground	 binek,	 ticari	 ve	 askeri	 araç	
testlerinde	 Avrupa’nın	 önde	 gelen	
test	tesislerindendir.	

Millbrook’un	 tesislerinde	
verdiğimiz	bazı	hizmet	başlıkları:	

• Ticari	 ve	 askeri	 araçların
hızlandırılmış	dayanım	testleri

Örnek:	 Otobüslerin	 1	 milyon
kilometrelik	hızlandırılmış	dayanım
testleri	 5.5	 -	 6	 haftada
tamamlanabilmektedir.

Sadece	 Millbrook’ta	 bulunan
rampa	bölgesi	(hill	route)	sayesinde
özellikle	 ticari	 araçlar	 için	 çok
önemli	 olan	 yokuş	 koşullarında
zorlanma	 koşulları	 test
edilebilmektedir.

• Araç	 hızlandırılmış	 korozyon
testleri	(araca	etki	eden	10-12	yıllık
bir	 korozyon	 etkisi	 20	 haftalık	 bir

test	 ile	 hızlandırılmış	 olarak	
gerçekleştirilebilmektedir.)	

• Güvenlik	laboratuvarında	tüm	araç
ve	 komponent	 (koltuk,	 direksiyon,
tampon,	 emniyet	 kemeri	 vb)
çarpışma	güvenliği	testleri
• R66	otobüs	devrilme	testleri
• Pendulum	darbe	testleri
• Sertifikasyon

• VCA	Euro	6	sertifikası	ve	ISO	17025
sertifikası	 bulunan	 araç	 emisyon
laboratuvarında	emisyon	testleri	ve
incelemeleri

• PEMS	emisyon	testleri

• Yakıt	tüketimi	ve	SORT	testleri

•Motor	 riglerinde emisyon,	
kalibrasyon	ve	dayanım	testleri

• Değişken	 sıcaklıklı	 emisyon
odasında	 emisyon	 ve	 soğutma
performansı	testleri

• Komponent	 test	 laboratuvarında
farklı	 çevresel	 şartlar	 altında
(sıcaklık,	 hem,	 solar	 yükleme,
çamurlu	 su,	 toz	 vb)	 komponent
dayanımı	testleri.

• Homolgoasyon	 ve	 sertifikasyon
çalışmaları
o Millbrook	 VCA	 Kategori	 A	 teknik
servisidir	 ve	 Millbrook	 tesisleri
içerisinde	tam	zamanlı	olarak	VCA
ofisi	hizmet	vermektedir.

o Millbrook	 ilaveten	RDW	kategori
A	 teknik	 servisi	 olarka	 hizmet
vermektedir.

• Askeri	 araçlara	 özel	 olarak
tasarlanmış	yol	profillerinde	askeri
araçların	 dayanım	 testleri
gerçekleştirilebilmektedir.

• İlaveten	 askeri	 araç	 geliştirme	 ve
entegrasyon	çalışmaları	ve	partner
firmalarla	 ortak	 olarak	 balistik
testler	yapılabilmektedir.

• Araç	 mühendisliği	 ofisinde	 araç
tasarım	çalışmaları	yapılamktadır.

100



NOVOMEC	MÜHENDİSLİK	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

Uzmanlaşma	 gerektiren	 ürün	
gruplarından	 birisi	 olan	 Telemetrik	
Ölçüm	 Sistemleri,	 dönen	
sistemlerden	 kablosuz	 ve	 temassız	
olarak	 veri	 toplamayı	 mümkün	
kılmaktadır.	 Novomec	 bu	 konuda	
dünya	 öncüsü	 firmalardan	 olan	
Alman	Datatel	 Telemetry	 firmasının	
Türkiye	 Temsilciliği’ni	 yapmakta	 ve	
müşterilerinin	 uygulamalarına	 göre	
geliştirilmiş	ürünler	sunmaktadır.	

Datatel’in	 telemetrik	 çözümleri	 ile	
her	 türlü	 araç	 ve	 rig	 üzerinde	 tork,	
strain,	 sıcaklık,	burulma	titreşimi	vb	
birçok	 farklı	 büyüklük	
ölçülebilmektedir.	 Belli	 başlı	 ölçüm	
alanları	aşağıda	sıralanmıştır.	

•Miller	üzerinden	tork	ölçümü

• Eksenel	kuvvet	ölçümü

•Motor,	 şanzuman,	kardan	mili	gibi
güç	 aktarma	 sistemleri	 üzerindeki
burulma	titreşimlerinin	ölçümü.

• Dişli basma	 yüzeylerindeki	
kuvvetlerin	ölçümü	

•Motor	 krank	 kasnağı	 üzerinden
direk	 tak	 ve	 çalıştır	 şeklinde
kullanılabilen	 burulma	 titreşimi
ölçüm	sistemi

• Lastik	 ve	 fren	 sistemi	 sıcaklık
ölçümleri

• Piston	 sıcaklıkları	 ve	 piston	 kolu
strain	ölçümleri

• Kavrama	sıcaklık	ölçümü

Turbocharger	 dinamik	 strain	
ölçümleri	

önde	 gelen	 firmalarıyla	 birçok	
tasarım,	 geliştirme,	 özel	 amaçlı	
makina	 üretimi	 ve	 problem	 çözme	
projelerine	imza	atmayı	başardı.		

Novomec	 Mühendislik’in	 belli	 başlı	
referansları	aşağıda	verilmiştir.	

Türkiye	Referansları	

Çin	Halk	Cumhuriyeti	Referansları	

101



Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

102



NOVOSİM	MÜHENDİSLİK	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

Mert	DOĞANLI
*

Genel	Bilgi	

Novosim	mühendislik,	ülkemizde	ve	

dünyamızda	 artan	 bilgi	 tabanlı	

çözüm	 ihtiyaçlarını	 karşılamak	 için	

2010	yılında	kurulmuştur.		

Uzun	 süre	 ürün	 ve	 araştırma	

geliştirme	bölümlerinde	edindiğimiz	

tecrübelerden	 de	 faydalanarak,	

ülkemizde	 ana	 ve	 yan	 sanayiinin	

ihtiyaç	 duydukları	 noktalarda	

mühendislik	 ve	 ürün	 geliştirme	

projelerinde	 yer	 almak	 üzere	

odaklandık.	 Bu	 sayede	 Novosim,	

yeni	 kurulmuş	 bir	 firma	 olmasına	

rağmen,	 kısa	 süre	 zarfında	 başta	

otomotiv	 sektörü	 olmak	 üzere	

savunma	 ve	 imalat	 sektörlerinin	

önde	 gelen	 firmalarıyla	 birçok	

tasarım,	 geliştirme,	 özel	 amaçlı	

makina	 üretimi	 ve	 problem	 çözme	

projelerine	imza	atmayı	başardı.		

Yürütülen	 projelerde,	 uzmanlık	

sahasına	 bağlı	 olarak,	 uluslarararası	

firmalarda	 görev	 almış	 tecrübeli	

mühendisler	 hizmet	 vermektedir.	

Bu	 nedenle	 ürün	 geliştirme	

sürecinin	 başından	 sonuna	 kadar	

karşılaşılabilecek	 problemler	 ve	

disiplinlerarası	 etkileşim	 gözönünde	

bulundurularak,	 tasarım,	 bilgisayar	

destekli	 mühendislik,	 test,	 sanal	

ortam	 ile	 test	 verilerinin	 bir	 arada	

kullanıldığı	 hibrit	 yöntemler	 ile	

müşterilerine	hizmet	vermektedir.	

§ 2010	 yılından	 itibaren	 faaliyet

göstermektedir.

§ Türkiye,	 Kuzey	 Amerika	 ve

Çin’de	 bir	 çok	 proje	 başarı	 ile

tamamlandı.

§ Proje	dağılımı:

- Otomotiv	ve	yan	Sanayi	

- Savunma	sanayi	

- Akustik	malzeme	üreticileri	

- Elektrik	ekipmanları	üreticileri	

- Reklam	 pano	 ve	 benzeri	 sistem	

üreticileri	

- Forklift	ve	kepçe	üreticileri	

§ Firma	 bünyesinde	 elektrikli

araç	 komponentleri

geliştirilmesi	 için	 2013

yılından	 itibaren	devam	eden

bir	 Tübitak	 1511	 projesi

devam	etmektedir.

Yetenekler	ve	Kapasite	

İşbirlikleri	
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Başarı	ile	Tamamlanan	Projeler	

“Akustik	 performanslı	 ürün	

geliştirme	 projesi	 kapsamında	

aşağıdaki	 ürünler	 için	 geliştirme	

çalışması	yapılmıştır:	

Ø Inner	Dash	

Ø Outer	Dash	

Ø Floor	Carpet	

Ø Hoodliner	

Ø Luggage	Compmnt	Floor	Carpet	

Bu	 projemiz	 kapsamında	 geliştirilen	

ürünler	 Tredin’e	 önerilmiş;	 Tredin	

Ford	 Otosan’dan	 en	 iyi	 tedarikçi	

ödülünü	almıştır„	

“3M,	 2015	 yılında	 Novosim	

Mühendislik	 ile	 çözüm	 ortaklığı	

yapmıştır.	 3M	 için	 yapılan	

çalışmalardan	bazıları	listelenmiştir:	

Ø Otomotiv	 sektörü	 için	 fikstür	

tasarımı	 ve	 fikstürlerin	 prototip	

üretimi	

Ø Reflektör	parlaklığı	ölçüm	kutusu	

tasarımı	ve	imalatı	

Ø Malzemelerin	 akustik	

performansını	 belirleyen	 test	

sistemi	tasarım	ve	imalatı„	

“Yeni	 B	 sınıfı	 araç	 geliştirme	

hedeflerinin	 belirlenmesi	 için	

transfer	 patikası	 analizlerinin	

gerçekleştirilmesi	çalışması„	

“Türkiye’de	 geliştirilen	 bir	

kamyonun	 araç	 parça	 seviyesi	

iyileştirme	ve	geliştirme	çalışmaları	

Yapı	 ve	 hava	 yayınımı	 gürültü,	

titreşim	 ve	 hedeflere	 göre	

iyileştirme	çalışmaları:	

Ø Kabin	 içi	 ˂boom>	 problemi	

tespiti	ve	iyileştirilmesi	

Ø Fren	 sistemi	 kaynaklı	 gürültü	 ve	

titreşim	 probleminin	 tespiti	 ve	

iyileştirilmesi	

Ø FEAD	 burulma	 titreşimleri	 ve	

kayma	 seviyelerinin	 tespiti	 için	

test	sistemi	kurulumu	

Ø Fren	diski	FRF	testi	ve	hedeflerle	
kıyaslanması	

Ø Akustik	Paket	iyileştirilmesi„	

“Şehir	 içinde	 kullanılması	 amacıyla	

geliştirilen	 	 bir	 hibrit	 otobüs’ün	

gürültü	 ve	 titreşim	 testleri	

çalışması„	

“Şehir	 içinde	 kullanılması	 amacıyla	

geliştirilen	 	 bir	 otobüsün	 gürültü,	

titreşim	 ve	 dayanım	 probleminin	

tespiti	ve	iyileştirilmesi	çalışması„	

“Elektirikli	Tram	Bus	gürültü	sorunu	

araştırması	ve	giderilmesi	çalışması„	

“Geliştirilmekte	olan	bir	Midibüs’ün	

gürültü	 ve	 titreşim	 problemlerinin	

belirlenmesi	 ve	 iyileştirilmesi	

çalışması„		

“Şehir	 içinde	 kullanılması	 amacıyla	

geliştirilen	 	 bir	 otobüs	 için	 akustik	

malzeme	 seçimi	 ve	 gürültü	

kaçaklarının	tespiti	çalışması„	

“Türkiye’de	 geliştirilen	 bir	

kamyonetin	 şasi	 ve	 komponent	

dayanım	analizleri	çalışması„	

“Şehir	 içinde	 kullanılması	 amacıyla	

geliştirilen		bir	otobüsün	titreşim	ve	

dayanım	analizleri	çalışması„	

“Gürültü	 ve	 titreşim	 metodlarının	

traktörlere	 uygulanması	 ve	

hedeflerin	 belirlenmesine	 yönelik	

geliştirme	çalışması„	

“Traktör	 valf	 kontrol	

mekanizmalarının	 tasarımı,	 üretimi	

ve	 testlerinin	 gerçekleştirilmesi	

çalışması„	

“Çin’de	 geliştirilmekte	 olan	 bir	 Jip	

için	 akustik	malzeme	 seçimi,	 aracın	

hava	 emiş	 ve	 egzoz	 sisteminin	

iyileştirilmesi	çalışması„	

“Çinde	 geliştirilmekte	 olan	 bir	

kamyonetin	 hava	 emiş	 ve	 egzoz	

sisteminin	iyileştirilmesi	çalışması„		
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“Çin’de	 geliştirilmekte	 olan	 ağır	 ve	

orta	 boy	 kamyonların	 aerodinamik	

optimizasyonu	 (Kuzey	 Amerika	

Cummins	 firması	 ile	 ortak)	

çalışması„		

“Çin’de	 geliştirilmekte	 olan	 bir	 	 Jip	

için	˂boom>	problemi	kaynak	tespiti	

ve	giderilmesi	çalışması„	

“Yüzer	 Tank	 Köprüsü’nün	 kabin	 içi	

˂boom>	 seviyelerine	 ilişkin	

geliştirme	çalışması„	

“Transformatörlerin	 yol	 kazıcı	

makineye	yerleştirilmesi	için	yapılan	

mühendislik	çalışması„	

“Motor	 gürültü	 yayılımı	 testlerinin	

gerçekleştirilmesi	çalışması„	

2016	Yılı	Yeni	projeleri	

Alfa	Kabin	

Novosim	Mühendislik,	 2016	 yılında,	

danışmanlığını	 yaptığı	 firmaların	

talepleri	 doğrultusunda	 küçük	

çınlanım	 odası	 tasarım	 ve	 imalatı,	

ses	 iletim	 kaybı	 odası	 tasarım	 ve	

imalatı	projelerine	başlamıştır.		

Akustik	 performanslı	 Ürün	
Geliştirme	Çalışması	

Otomotiv	 sektöründe	 kullanılması	

amacı	 ile	 Katip	 Çelebi	

Üniversitesi’nde	 geliştirilmekte	 olan	

doğal	 elyaf	 takviyeli	 termoplastik	

kompozit	 malzemelerin	 akustik	

performanslarının	 geliştirilmesi	

çalışması	yapılmaktadır.	

Sesli	Uyarı	Sistemi	

1511	 Tubitak	 yenilikçi	 araç	 projesi	

başlığı	 altında	 2012	 yılında	

başladığımız	 “ELEKTRİKLİ	

ARAÇLARIN	 AKUSTİK	 OLARAK	

ALGILANMASI	 İÇİN	 SESLİ	 GÜVENLİK	

SİSTEMİ“	 adlı	 projemiz	 2016	 yılında	

tamamlanacak	 olup,	 2016	 yılı	

başında	 cihazın	 prototip	 üretimi	

yapılmıştır.	 Üretilen	 ürün	 için	 de	

patent	 başvurusu	 işlemleri	

başlatılmıştır.	

		Altyapı	

Novosim,	 sahip	 olduğu	 “Dewesoft	

Test	 Sistemi”	 ile	 firma	 içi/dışı	

projelerini	gerçekleştirmektedir.	

Novosim	2016	yılında	kendi	prototip	

atölyesini	 kurmuştur.	 Bu	 atölye	 de	

otomotiv	 sektörü	 için	 fikstür	

prototipi	 üretimi;	 küçük	 çınlanım	

odası	 üretimi;	 Sesli	 uyarı	 sisteminin	

komponentlerinin	 üretimi	 gibi	

çalışmalarını	gerçekleştirmektedir.	

Yayınlar	ve	Makaleler	

1. F.O.	 Tandogan,	 T.	 Yapici,	 M.

Doganli,	C.	Sevginer,	“Refinement	of	

Vehicle	 Interior	Noise	by	Reduction	

of	 Driveline	 Vibrations”,	 The	

Acoustical	 Society	 of	 America	 and	

INCE	 2010,Baltimore/USA	 (Sent	 to	

Noise	 Control	 Engineering	 Journal	

for	publication).		

2. F.O.	Tandogan,	A.	Guney	“Vehicle

Interior	 Noise	 Source	 Contribution	

and	 Transfer	 Path	 Analysis”,	

Technical	 Paper,	 International	

Journal	 of	 Vehicle	 Design	 (IJVD),	

2010.	

3. M.Doganli,	 C.Sevginer	 et.al.,

“Engine	sound	power	determination	

in	 engine	 cell”	 ,	 Otekon,	 Bursa,	

Turkey,	June	6-8,	2010.	

4. M.	 Dal,	 M.	 Doganli	 et	 al.,

“Exterior	 Mirror	 Arm	 Design	

Optimization	 to	 Improve	 Vibration	

Performance”,	 Internoise,	 Ottawa,	

Canada,	August	23-26,	2009.		

5. M.Doganli	 et	 al.,	 “Driveline

System	 Development	 to	 Overcome	

Prop-Shaft	 Roughness	 Phenomena”	

Internoise,	 Istanbul,	 Turkey,	 August	

28-31,	2009.	
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6. Tandogan,	 F.	 O.,	 Guney	 A.,

“Vehicle	 Interior	 Noise	 Source	

Contribution	 and	 TransferPath	

Analysis”,	 Technical	 Paper,	

International	 Journal	 of	 Vehicle	

Design	(IJVD),	2008.	

7. M.Doganli,	 “Roof	 Canning	 Sound

under	 Transient	 Loading”.	 MSC	

Software	 /	 BIAS	User’s	 Conference,	

Istanbul,	Turkey,	2006.	

8. M.Doganli,	 “Effect	 of	 Engine

Mount	 Locations	 on	 Vehicle	 NVH	

Performance.”	 Otekon,	 Bursa,	

Turkey,	June	26-28,	2006.	

9. O.Tandogan,	 A.Tuncer,	 O.Arslan,

“Kamyon	 Şasisi	 Titreşim	 Analizi”.	

Otekon,	Bursa,	Turkiye,	2004	

10. M.	Doganli,	A.	Ertas,	A.	Yildirim,

“A	 Vibration	 Monitoring	 Method	

using	Infrared	Diodes”,	The	Seventh	

World	 Conference	 on	 Integrated	

Design	 &	 Process	 Technology	

Conference	 Proceedings,	 pp.	 855-

860,	IDPT-2003.	

11. B.	Gumus,	A.	Ertas,	K.B.	Unuvar,

and	 M.	 Doganli	 “Requirements	

Traceability	 (RT)	 Throughout	 the	

System	 Development	 Lifecycle	

Using	 Axiomatic	 Design	 (AD)	

Approach,”Proceedings	 of	 the	 Sixth	

Biennial	 World	 Conference	 on	

Integrated	 Design	 and	 Process	

Technology,	 SDPS,	 Pasadena,	

California,	June	23-28,	2002.	

12. M.	 Doganli,	 A.	 Ertas,	 and	 T.

Samir,	 “Sound	 Power	 Radiation	

From	 Clamped-Clamped	 Annular	

Plates,”Proceedings	 of	 the	 Sixth	

Biennial	 World	 Conference	 on	

Integrated	 Design	 and	 Process	

Technology,	 SDPS,	 Pasadena,	

California,	June	23-28,	2002.	

13. T.	 Samir,	 A.	 Ertas,	 and	 M.

Doganli,	 “Sound	 Power	 Radiation	

From	Simply	Supported	Rectangular	

Plates	 with	 Rectangular	 Concentric	

Cutouts,”Proceedings	 of	 the	 Sixth	

Biennial	 World	 Conference	 on	

Integrated	 Design	 and	 Process	

Technology,	 SDPS,	 Pasadena,	

California,	June	23-28,	2002.		

Firma	İçi	Yayınlar	

Firma	 içi	 yayınlarımıza	 web	

sitemizinden	ulaşabilirsiniz.	Firma	 iç	

yayınlarımızın	bazıları	listelenmiştir:	

Rapor	 No.1	 -	 Rüzgar	 Türbini	

Gürültüsü,	 Sağlık	 Etkileri	 ve	

Düzenleme	Önerileri	

Rapor	No.2	-	Motor	FEAD	(Front	End	

Accessory	 Drive)	 Karakterizasyon	

Testleri	

Rapor	 No.3	 -	 Malzemelerin	 Akustik	

Performans	Testleri	

Rapor	 No.4-	 Elektrikli	 Araçlarda	

Yaya	Güvenliği	için	Çalışmalar	

Rapor	 No.5-	 Elektrikli	 Araçlarda	

Yaya	Güvenliği	için	Çalışmalar	Faz	2	

Referanslar	

İletişim	Bilgileri	

mertdoganli@gmail.com	
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Dr.	Müh.	Mustafa	UYSAL*

Genel	Müdür	

Teknoloji	ve	Tasarım	dünyayı	değiş-
tiren	 iki	 kavramdır.	 Tekno	 Tasarım	
bu	 değişimin	 farkında	 olarak	 1997	
yılında	 ülkemizdeki	 katma	 değeri	
artırmak,	 Teknoloji'yi	 tasarım	 ile	
birleştirerek	 en	 güncel	 teknolojiyi	
üretmek,	 ana	 sanayi	 ve	 Kobi	 firma-
larına	 bilgisayar	 destekli	 mühendis-
lik	 alanlarında	 profesyonel	 hizmet	
üretebilmek	 üzere	 Bursa	 merkezli	
olarak	kurulmuştur.	

Kurulduğundan	 itibaren	 Dünya'nın	
önemli	 teknoloji	 geliştirme	merkez-
leri	 ile	 işbirliğine	 giderek	 ülkemizde	
önemli	teknoloji	transferleri	gerçek-
leştirmiştir.	 Sanal	 simülasyon,	 veri	
toplama	 sistemleri,	 ileri	 test	 tekno-
lojileri	 gibi	 alanlarda	 halen	 yürüttü-
ğü	temsilcilikleri	ile	en	güncel	tekno-
lojiyi	 takip	 ederek	ülkesine	 ve	müş-
terilerine	 yüksek	 kalitede	 hizmet	
sunmaktadır.	

Tekno	 Tasarım,	 Yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışı	
ortakları	 ile	 mühendislik	 temelli	
projeler	 üretmektedir.	 En	 uygun	
kaynak	kullanımı	ile	en	yüksek	verim	

elde	 edilmesini	 sağlayarak,	 ihtiyaç-
ları	 yerinde	 tespit	edip	uygun	alter-
natifler	 oluşturmayı	 ve	 yerli	 kaynak	
kullanımını	 arttırarak	 ülkemize	 ve	
müşterimize	 yüksek	 katma	 değer	
girdisi	sağlamayı	misyon	edinmiştir.	

Firmamız,	2005	yılından	beri	sürdür-
düğü	 kalite	 sistem	 yönetimini,	 en	
son	 2009	 yılında	 IS09001:2008	
sürümü	‘nü	alarak	pekiştirmiştir.	

Konusunda	 uzman	 ve	 deneyimli	
kadrosu	ile	Tekno	Tasarım,	esnek	bir	
organizasyon	 yapısına	 sahiptir.	 Geri	
planda	benzer	mühendislik	teknolo-
jilerini	kullanmasına	karşılık,	Otomo-
tiv,	 Savunma/Havacılık	 Sanayii,	
Tasarım/	 İmalat	 ve	 Yenilenebilir	
Enerji	 Kaynakları	 konularına	 doğru-
dan	 cevap	 verecek	 yapılanma	 içeri-
sindedir.	 Çalışmalarına	 paralel	
olarak	 alt	 kuruluşları	 ve	 çözüm	
ortakları	 ile	 işbirlikleri	 yaparak	
ulusal	 ve	 uluslararası	 alanda	 geniş	
bir	çalışma	sahası	bulmaktadır.	

Mühendislik	 hizmetlerinde	 öncelikli	
olarak	 kendi	 kaynaklarını	 değerlen-
dirmektedir.	 Ardından	 ülkemizdeki	
Ar-	 Ge	 kuruluşları	 ve	Üniversiteleri-
mizin	yeteneklerini	değerlendirmek-
te	ve	yetersiz	kaldığı	durumlarda	da	
uluslar	 arası	 bilgi	 ağlarından	 destek	
almaktadır.	

Sunmuş	 olduğu	 "Ful!	 Service	 Supp-
lier”	 desteği	 ile	 pek	 çok	 otomotiv	
yan	 sanayi	 kuruluşumuzu,	 ana	
sanayinin	 istekleri	 doğrultusunda	
eğiterek	 ortak	 tasarım	 yapabilme	
yeteneklerini	kazandırmış,	bu	yönde	
daha	 araç	 tasarımının	 ilk	 aşamala-
rından	 itibaren	 müşterilerimizin	
katma	 değerli	 ürün	 sunabilme	
yeteneklerini	artırmıştır.	

Son	 yıllarda	 kendine	 ait	 ürün	 geliş-
tirmeyi	 de	 ön	 planda	 tutan	 firma-
mız,	 elektrikli	 taşıma	 aracı,	 aerodi-
namik	hesaplama	yazılımı,	mikro	ve	
mini	 elektrik	 türbinleri	 ve	 koltuk	
geliştirme	 üzerine	 TÜBİTAK	 destekli	
geliştirmeler	yapmıştır.	

Bugüne	 kadar	 ülkemizdeki	 önemli	
ana	 ve	 yan	 sanayi	 kuruluşlarından;	

FORD	 OTOSAN,	 TO	 FAŞ/FİAT,	MER-
CEDES	 BENZ,	 OTOKAR,	 OTOYOL,	
MANAŞ,	 R.BOSCH	 ENJEKSİYON,	
MAKO,	 BEYÇE-	 LİK,	 COŞKU	 NÖZ,	
BAYRAKTARLAR	,	T	Al	/	TU	S	AŞ,	TEI	
/	 TUSAŞ,	 SSM,	 HAVA	 İKMAL	 Bakım	
Merkezleri,	 ANA	 TAMİR	 FABRİKA-
LARI,	 Tersaneler,	 ASELSAN,	 ROKET-
SAN,	 FNSS	 ve	 THY	 gibi	 kuruluşlara	
çözüm	üretilmiştir.	

Sektörler	
Savunma:	 Geniş	 birikimleri	 olan	
uluslararası	 kuruluşlar	 ile	 işbirliği	
halinde	 ürünlerin	 sanal	 ortamda	
davranışlarının	 incelenmesi,	 yapısal	
ve	 aerodinamik	 davranışlarının	
incelenmesi	 ve	bu	doğrultuda	geliş-
tirmeler	 yapılması	 projeleri	 ele	
alınmaktadır.	 Projelere	 dış	 destek	
sağlanmakta	 veya	 mevcut	 ekip	 ile	
destek	olunabilmektedir.	

Otomotiv:	 Otomotiv	 sanayi,	 tüm	
dünyada	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	 de	
lokomotif	 sektörlerdendir.	 Ülkemi-
zin	 Otomotiv	merkezi	 olarak	 adlan-
dırılan	 Bursa	 merkezli	 olan	 kurulu-
şumuz	 bünyesindeki	 otomotiv	
endüstrisi	birikimini	sektörün	önem-
li	 kuruluşları	 ile	 paylaşmaktadır.	
Performans,	 verimlilik,	 ağırlık,	
titreşim,	 ömür	 ve	 gürültü	 problem-
leri,	 ileri	 mühendislik	 teknikleri	 ve	
problem	 çözme	 yaklaşımları	 ile	
müşteri	hizmetine	sunulur.	

• Proje	Yönetimi

• Parça	Modelleme

• Enerji	ve	Güç	sistemleri

• Taşıt	Performans	sistemleri

• Yapısal	Geliştirme

• Ağırlık	Geliştirme

• Dış	görünüm.

Firmamız,	çok	disiplinli	bir	araştırma	
ve	 geliştirme	 organizasyonu	 olarak,	
otomotiv	 üreticilerine	 ve	 onların	
tedarikçilerine,	 dünya	 sınıfı	 araç	
üretiminde	 en	 üst	 düzeyde	 destek	
sağlamaktadır.	 Kullanmış	 olduğu	
proje	 yönetim	 teknikleri	 ile	 bugüne	
kadar	 dünyadaki	 önde	 gelen	 ana	
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sanayi	kuruluşlarına	tam	zamanında	
ve	en	güncel	çözüm	üretmiştir.	

Makine	 İmalat:	 Tekno	 Tasarım,	
makine	 imalat	 sanayinin	 bir	 çok	
kollarına	aşağıdaki	alanlarda	üretimi	
destekleyici	hizmet	sunmaktadır;	

• Yeni	ürün	tasarımı/imali,

• Özel	amaçlı	makine	tasarımı/imali,

• Prototip	üretimleri

• Sonlu	Elemanlar	analizi,

Bu	 çalışmalarımız	 yapılırken	 en	
güncel	 teknoloji	 ile	 en	 uygun	 mali-
yette,	 müşteri	 taleplerine	 uygun	
çözümü	 sunmak	 temel	 prensibimiz-
dir.		

Enerji:	 Yenilebilir	 enerji	 kaynakları	
(Hidroelektrik,	 Güneş,	 Rüzgâr,	
Hidrojen,	 Biyogaz,	 Biyokütle)	 konu-
larında	 çalışmalarımız	 devam	 et-
mektedir.	 MikroHes	 projemiz	 kap-
samında	 boru	 tipi	 mikrohes	 türbin	
geliştirilmesi	 yapılmış,	 test	 çalışma-
ları	devam	etmektedir.		İlk	etapta	0-	
500	Kw	aralığında	türbin	geliştirme-
lerini	 hedef	 alan	 firmamız	 ileride	
MW	 gücündeki	 türbinlerin	 geliştir-
mesini	de	hedeflemektedir.		

Uygulamalar	
Hibrit	Taşıt	Tasarımı	ve	Geliştirilmesi:	
Otomotiv	üreticileri,	 yakıt	ekonomi-
si	geliştirilmesi	ve	emisyon	değerleri	
azaltılmış	 araçlar	 için	 yoğun	 çaba	
içerisindedirler.	 Hibrit	 taşıtlar	 bu	
gereksinimleri	 karşılamak	 için	 en	 iyi	
fırsatı	 sunmaktadır.	 Firmamız,	 bu	
konuda	değişik	enstitü	ve	araştırma	
kurumları	 ile,	enerji	dönüşümünden	
depolama	 sistemlerine,	 yanma	
kalitesinden,	 uygun	 prototip	 üreti-
mine,	 emisyona	 kontrolünden	
sistem	 entegrasyona	 kadar	 çeşitli	
alanlarda	 kazandığı	 uzmanlıklar	 ile	
çözümler	 üretmektedir.	 Bir	 hibrit	
taşıtın	 en	 önemli	 bileşeni	 elektrik	
enerjisi	 kullanım	 yönüdür.	 Elektrik	
taşıtının	 tasarımında	 ve	 geliştirme-
sinde,	 firmamız	 birçok	 değişiklik	
görevlerini	yerine	getirmektedir;	

• Taşıt	ve	parça	simülasyonu

• Kontrol	algoritması	gelişimi

• Değişik	 fazlarda	 dönüşüm	 iyileş-
tirmesi

• Elektrik	 parçalarının	 boyutlandı-
rılması

• Enerji	 depolanmasının	 belirlenme-
si

• Güç	hücresi	ve	parçaların	gelişimi

Direksiyon	 Traversinin	Mühendislik	
Hesaplamaları,	Testleri	ve	Simülas-
yonları:	

Direksiyon	
traversinin	
mühendislik	
hesaplamala-
rı,	 testleri	 ve	
simülasyon	

yapılarak	 mühendisler	 tarafından	
kritik	 görülen	 problemler	 öncelikli	
olarak	 değerlendirilip	 bu	 yönde	
analizler	yapılmaktadır.		

Süspansiyon	Takozu			
Süspansiyon	 takozları,	 zorlanma	
altında	lineer	olmayan	özellik	göste-
ren	 stress-strain	 eğrisine	 sahip	
malzemelerden	imal	edilmektedir.		

Malzeme	 ve	 geometri	 özellikleri	
süspansiyon	 takozunun	 davranışını	
belirleyen	elemanlardır.	Bu	iki	temel	
parametrenin	 etkilendiği	 süspansi-
yon	 takozu	 geliştirilmesi	 (tasarım,	
simülasyon)	 çalışmalarını	 firmamız	
gerçekleştirebilmektedir.	

Cam	 Silecek	 Mekanizma	 Simülas-
yonları		
Cam	 silecek	mekanizmalarında	 araç	
tipleri	 değiştikçe	 yörünge	 tayini	 ve	
istenilen	 yörünge	 taramasını	 sağla-
yacak	motor	 ve	 redüktör	 seçimi	 üç	
önemli	problemdir.	Bu	problemlerin	
hepsinin	 bir	 arada	 çözümü	 müm-
kündür.	 Yapılan	 mekanizma	 simü-
lasyonları	 ile	 istenilen	 yörüngeyi	
verecek	 mekanizma	 tayini	 ve	 bu	
mekanizmanın	 aktarma	 oranları	 ile	
güç	 gereksinimi	 aynı	 anda	 yapıla-
bilmektedir.	 Benzer	 uygulamalar	
kapı	 mekanizmalarında	 da	 denen-
miştir.	

Kardan	Mili	Simülasyonları	
Kardan	 milinin	 dinamik	 davranışla-
rının	analizi	gerçek	bilgileri	kullanıla-
rak	 yapılmıştır.	 Yapılan	 çalışma	
sonucunda	 giriş	 mili	 ile	 çıkış	 mili	
arasındaki	 hareket	 iletim	 perfor-
mansları	 incelenerek,	 transmisyon	
sisteminin	verimliliği	irdelenmişti.	

Otobüs	 Gövdeleri	 daha	 hafif	 yapı-
labilir	mi?		
Araçların	 yoldaki	 davranışları	 ve	
müşteri	 profilleri	 belirlenerek	 araç	
gövdeleri	 önemli	 oranda	 hafifletile-
bilmektedir.	 Yaptığımız	 çalışmada	
araç	 gövdelerinde	 klasik	 tasarımlar-
da	 %20-35	 oranında	 fazla	malzeme	
kullanılabildiği,	 Sonlu	 elemanlar	
yöntemi	ile	yapılan	analizler	ile	araç	
gövde	 ağırlıklarının	 yukarıda	 verilen	
oranlarda	 indirilebildiği	 görülmüş-
tür.		
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Montaj	Fikstürleri		
Üretim	 süreçlerinin	 vazgeçilmez	
elemanları	 olan	 montaj	 fikstürleri,	

firmamız	 tara-
fından	 tasar-
lanıp	 imalat	
resimleri	 ha-
zırlanmakta,	
böylelikle	

daha	kısa	zamanda	en	uygun	çözüm	
sağlanabilmektedir	

Traktör	Kaporta	Tasarımları		
Yerel	otomotiv	sanayiinin	deneyimli	
kuruluşları,	 yurtdışı	 bağımlılığı	
azaltmak	üzere	firmamız	imkânlarını	
kullanarak	 dış	 gövde	 tasarımını,	
müşteri	 beklentileri	 doğrultusunda	
gerçekleştirmektedir.	Yapılan	anket-
ler	ile	ortaya	çıkan	dış	hatlar,	üretim	
yöntemleri	de	göz	önünde	bulundu-
rularak	en	iyileşmekte	ve	müşterile-
rinin	beğenisine	sunulmaktadır.	

Yerel	 Sanayi,	 Otobüs	 Tasarımında	
yeni	teknolojileri	kullanmaktadır	

Yerel	 Karoseri	 sanayii,	 klasik	 ustalık	
ile	 elde	 ettiği	 birikimleri	 firmamızın	
tasarım	 yetenekleri	 ile	 birleştirip	
global	pazarda	yer	almaya	çalışmak-
tadır.	 Üretim	 yöntemlerine	 uygun-
luk	 ve	 dünyadaki	 güncel	 gelişmeler	
göz	 önünde	 bulundurularak	 yapılan	
tasarımlar	 öncelikle	 sanal	 ortamda	

görülmekte	 ve	 ardından	en	az	hata	
ile	üretime	geçirilmektedir.	

Araç	 Üstü	 Ekipmanların	 Taşıt	 Di-
namiğine	Etkisi		
Araç	 üstüne	 yerleştirilen	 çeşitli	
ekipmanlar	 aracın	 atalet	 yapısını	
değiştirebilir.	 Bu	 durumda	 araç	 ile	
ilgili	 simülasyonlar	 yapılarak	 devril-
me	ve	viraj	alma	kapasiteleri	 tekrar	
incelenmektedir.	

Araç	Taşıt	Dinamiği	Analizleri		
Aracın	 gövde	 ve	 şase	 üzerinde	
süspansiyonun	 entegrasyonu	 ile	
ortaya	 çıkan	 dinamik	 davranışlar	
simülasyonlar	ile	gösterilmiştir.	

Araç	 süspansiyon	 modellemesi	
yapılarak	elde	edile	

Süspansiyon	Simülasyonları		
Araç	 süspansiyon	 modellemesi	
yapılarak	elde	edilen	simülasyonlar-
dan	 sürüş	 performansları	 ve	 süs-
pansiyon	 karakteristikleri	 çıkarıl-
maktadır.	

Kaput	Derin	Çekme	Simülasyonu	

Yaprak	Yay	Analizleri	
Yaprak	 yay	 üzerinde	 yapılan	 farklı	
çalışmalar	 ile	 mukavemet	 ve	 yorul-
ma	davranışları	incelenmiştir.	Çeşitli	
yüklere	 karşı	 kesit	 değişiminin	
performansa	 etkisi	 ve	 burçların	
çalışması	 ile	 çalışma	 performansı	
irdelenmiştir.	

Jant	Analizleri	
Araçlarda	 kullanılan	 alüminyum	
veya	 çelik	 jantların	 sağlaması	 gere-
ken	 performansları	 önceden	 simü-
lasyonları	 yapılarak	 bulunmaktadır.	
Şekilde	 verilen	 çelik	 jant	 için	 yuvar-
lanma	 ve	 viraj	 simülasyonları,	 fizik-
sel	 testlere	benzer	 şekilde	 yapılmış,	
ayrıca	 yoldan	 gelen	 etkiler	 ile	 yo-
rulma	mukavemeti	incelenmiştir.	
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Ağır	 Vasıta	 Süspansiyonu	 Simülas-
yonu	
Ağır	 vasıtaların	 süspansiyon	 sistem-
lerinde	 yaprak	 yayın	 taşıdığı	 yükler	
ve	bunların	şaseye	aktarılışı	önemli-
dir.	 Bu	 model	 ile	 yol	 bilgilerinin	
hangi	 oranda	 gövdeye	 aktarıldığı	
incelenmiş	 ve	 optimum	mekanizma	
tespit	edilmiştir.	

		Bağlantı	Braketi	Analizleri	
	Araç	yol	yüklerini	üzerinde	toplayan	
kritik	 parçalardan	 biri	 bağlantı	
braketidir.	 Bağlantı	 braketinin,	
yoldan	 gelen	 etkiler	 ışığında	 nasıl	
davranış	 gösterdiği	 ve	 uzun	 yol	
koşullarında	 yorulma	 davranışları	
incelenmiştir.	 Özellikle	 kritiklik	 arz	
eden	 kaynak	 modelleri	 ayrıntılı	
olarak	 geliştirilerek	 sonuca	 etkileri	
izlenmiştir.	

Araç	 Yol	 Etkilerinin	 Simülasyonlar	
İle	Bulunması	

Araçların	 yoldan	 gelen	 etkileri	
genelde	 yapılan	 testler	 ile	 tayin	
olunur.	 Bizim	 çalışmamızda	 daha	

araç	 üretilme-
den	 yol	 bilgile-
ri,	 geliştirilen	
simülasyon	
modeline	 tat-
bik	edilip	hangi	

parçada	 ne	 kadar	 bir	 zorlanma	
olduğu	önceden	tespit	edilmektedir.	

Hibrit	Otobüs	Platformları	
Hidrojen	İçten	Yanmalı	Motorlu	Akü	
Elektrikli	 Hibrit	 Otobüs	 TEKNO	
TASARIM’	ın	tasarımını	üstlendiği	ve	
proje	 ortağı	 olduğu,	 GÜLERYÜZ	
tarafından	 Bursa’da	 imal	 edilen	
Türkiye’nin	 ilk	 hidrojenli	 hibrit	
otobüsü.	 Proje,	 ICHET	 (Uluslararası	
Hidrojen	 Teknolojileri	 Merkezi)	
tarafından	 desteklenmiş	 olup,	 İETT	
tarafından	 kullanılmak	 üzere	 üretil-
miştir.	

(SERİ)	HİBRİD	OTOBÜS	PROJESİ	
Komple	 Body	 CAD	 Tasarımı,	 Proto-
tip	Üretimi,	Sonlu	Elemanlar	Analizi,	
Güç	 Üretim	 ve	 Aktarma	 Organları	
Analizleri,	 Komponentlerin	 Enteg-
rasyonu,	 Otomasyon,	 Gözetim	
Yazılımı	 Geliştirilmesi,	 Ürün	 Doğru-
lama	Testleri.	

Teknik	Özellikler	
90	 kW	 Hidrojen	 İçten	 Yanmalı	
Motor,	 45	 kWh	 Su	 Soğutmalı	 Li-Ion	
Akü,	2	adet	85	kW	Asenkron	Motor	

Plastik	Geri	Dönüşüm	Makinaları	
Plastik	Kıyma	Makineleri	
Plastik	 malzemelerin	 hacmini	 azalt-
mak	 ve	 düzenli	 depolama	 alanı	
sağlamak	için	kullanılmaktadır.	

Plastik	 malzeme,	 otomatik	 kıyma	
sistemine	adapte	olabilmektedir.	

Farklı	plastik	malzemelerin	kıyılması	
ve	balyalaması	yapılabilmektedir.	

Otomatik	 geri	 dönüşüm	 makineleri	
ilave	olarak	kurulabilir.	

.	Tehlikeli	Madde	Kıyma	Makinesi	

.	Tıbbi	Atık	Kıyma	Makinesi	

Pet	Şişe	Kıyma	Makinesi	
Pet	şişe	kıyma	makinesi	pet	şişelerin	
daha	az	yer	kaplaması	ve	geri	dönü-
şümün	 ilk	 adımı	 olan	 hacim	 küçült-
me	 için	 geliştirilmiştir.	 1,5	 litreye	
kadar	 olan	 pet	 şişelerin	 kıyılarak	
depolanmasını	sağlar.	

1000	 adet	 şişeyi	 kısa	 sürede	 parça-
layabilecek	 keskin	 bıçaklara	 ve	
kapasiteye	sahiptir.	

Hacmi	küçültür	ve	düzenli	depolama	
imkanı	sunar.	

Otobüslerde	 yolcu	 konforunu	 etki-
lememek	 için	 gürültü	 ve	 ses	 izolas-
yonu	yapılmıştır.	
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ARAÇ	KARA	KUTU	SİSTEMİ	
Kaza	 nedenlerinin	 görülmesini,	
araçla	 ilgili	 öğrenmek	 istediğimiz	
bilgileri	 bilgisayar	 ortamında	 göre-
bilme	 imkânı	 sağlıyor.	
Kavramsal	 tasarımı,	 mekanik	 ve	
elektronik	 olarak	 gerçekleştirilen	
kara	 kutu	 için	 işlemci	 tasarımı	 ve	
geliştirmesi	 yapıldı.	 Tasarım	 için	
prototip	 üretimi	 gerçekleştirilerek,	
bu	 üretim,	 araç	 üzerinde	 çok	 kulla-
nılan	 duyargalar	 ile	 veri	 toplama	
gerçekleştiriliyor.	

Kara	kutu	içerisinde;	
-Can-Bus	sistemi	kurularak	motorun	
devir	hızı,	kilometre	sayacı,		

-Aktif	hızlarını,	

-İzlemiş	olduğu	güzergâhı,	

-Duraklama	yapılan	noktaları,	

-Yakıt	tüketimini,	

-Kamera	kayıtlarını,	

-Frene	basılıp	basılmadığını,	

-Emniyet	 kemerinin	 takılı	 olup	
olmadığını,	

-GPRS	 uyduları	 sayesinde	 7	 gün	 24	
saat	konumlarını	izleyebilir.	

ÖZEL	 AMAÇLI	 MAKİNE	 TASARIM-
LARI	
GERİ	DÖNÜŞÜM	SİSTEMLERİ	

Müşteri	 talebine	 ve	 teknolojinin	
sunduğu	 imkânlara	 bağlı	 olarak	
üretilen	 makine	 ve	 ekipmanlar	
modüler	 olarak	 dizayn	 edilir.		
TEKNO	 TASARIM	 talebe	 göre	 farklı	
çeşitlerde	Geri	Dönüşüm	Makineleri	
sunar.	Konusunda	 uzman	 persone-
limiz	 en	 ileri	 teknolojiye	 sahip	 sis-
temler	 üretmemize	 ve	 kontrol	 için	
danışmanlık	 servisi	 vermemize	
olanak	sağlamaktadır.	

•	Tek	Şaftlı	Kırıcılar

•	Çift Şaftlı	
Kırıcılar	

•	Metal	 Hurda
Makineleri	

•	RDF	Sistemleri

•	Hurda	 İşleme
Tesisleri	

•	Variller

•	Katı	atıklar

•	Boya	çamurları

•	PVC	borular

•	Kablo	ve	Elektronik	hurdalar

•	Evsel	ve	Ticari	atıklar

•	Alternatif	Yakıt	Sistemleri	(RDF)

•	Plastik	Hurdalar

•	Metal	Hurdalar

EKONOMİK	ve	GÜVENLİ	SÜRÜŞ	

	Araç	 filosuna	 sahip	 firmaların	 yakıt	
sarfiyatlarını	 düşürmekle	 birlikte	
karbon,	 salımını	 da	minimum	düze-
ye	indirmektedir.		

-%	 10'un	 üzerinde	 yakıt	 tasarrufu	
sağlamaktadır.	 Araç	 üzerine	 yerleş-
tirilen	 cihaz	 ile	 sürücü	 davranışları	
kayıt	edilmektedir.		

-Ekonomik	 sürüş	 kıstaslarına	 göre	
oluşturulan	 algoritmalar	 ile	 kullanı-
cının	 sürüş	 performansı	 derecelen-
dirilmektedir.	

-Web	 üzerinden	 takip	 imkânı	 sun-
maktadır.	
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Batarya	 Yönetim	 Sistemi	 Geliştiril-
mesi		
Elektrikli	 araçların	 en	 önemli	 geliş-
tirme	 alanı	 bataryalardır.	 Batarya	
Yönetim	 Sistemi	 sayesinde	 de	
batarya	 grubu,	 araç	 üzerinde	 kulla-
nılabilir	hale	gelir.		

Enerji	 yönetimi,	 balanslama,	 șarj-
deşarj	 ișlemleri,	 doluluk	 oranın	
takibi	 ve	 ısıtma-soğutma	 kontrolü	
gibi	 faaliyetler	 Batarya	 Yönetim	
Sistemi	 (BYS)	 ile	 yürütülür.	
Ülkemizin	 ilk	 yerli	 batarya	 yönetim	
sistemini	geliştiren	ve	elektrikli	araç	
sektöründeki	 gelişmelerin	 paralelin-
de	 seri	 üretim	 çalışmalarına	 hazır	
olan	 firmamız,	 üretici	 firmaların	
batarya	hücrelerini	etkin	bir	şekilde;	
yerli	batarya	üreticilerinin	de	deste-
ğiyle	 komple	 bir	 batarya	 grubunun	
geliştirilmesine	 de	 yatırım	 sağlaya-
bilmektedir.	 Proje	 bazında	 tasarım	
geliştirilmektedir.	

Günümüzde	 fosil	 yakıtların	 yüksek	
kullanım	maliyeti	ve	olumsuz	çevre-
sel	 etkilerinin	 yanı	 sıra	 fosil	 yakıt	
rezervlerinin	 tükenmekte	 olduğu	
gerçeği,	 özellikle	 otomotiv	 sektö-

ründe	 alternatif	 enerji	 arayışlarını	
kaçınılmaz	 hale	 getirmiştir.	
Kurulum	maliyetleri	 oldukça	 yüksek	
olan	 bataryaların	 ömrünü	 uzatmak	
ve	 güvenli	 bir	 şekilde	 işletilmesini	
sağlamak	 için	 Batarya	 Yönetim	
Sistemi	 sizler	 için	 en	 uygun	 kontrol	
yönetimi	 sunar.	 Batarya	 Yönetim	
Sistemi,	 farklı	 sektörlerde	kullanılan	
lilo	 tipteki	 pil	 hücrelerini	 statik	 ve	
dinamik	 olarak	 bağlama	 ve	 kontrol	
etme	özelliği	sağlar.	Pil	performansı	
ve	güvenliğini	 sağlamak	 için	neyi	ve	
neden	 kontrol	 etmek	 istediğimizi	
anlamak	 gerekir.	 Bu	 ise	 pil	 kimyası-
nı,	 pilin	performans	 karakteristiğini,	
pil	 arıza	 durumlarını	 özellikle	 de	
lityum	 pil	 arızalarını	 çok	 iyi	 bilmeyi	
gerektirir.		

Küçük	Boyutlu	Veri	Toplama	Sistemi	
Firmamızın	 Ar-Ge	 çalışması	 olarak	
geliştirdiği	 küçük	 boyutlardaki	 veri	
toplama	sistemi	MikroDAT	ulaşılma-
sı	 güç	 noktalardan	 strain	 bilgisi	
toplamaya	 yarayan	 bir	 üründür.	
Birbirine	 paralel	 olarak	 çoklu	 veri	
toplama	 imkânı	 da	 bulunmaktadır.	
Uzaktan	 kumanda	 ile	 tetiklenebilen	
veri	toplama	cihazı,	toplanan	bilgile-
ri	 daha	 sonra	 bilgisayara	 dijital	
olarak	aktarabilmektedir.	

Temsilcilikler		
Firmamız	 ayrıca	 aşağıda	 kısa	 tanı-
tımları	 da	 verilen	 ve	 alanında	Pazar	
liderli	konumunda	olan	firmalarında	
da	resmi	Türkiye	temsilcisidir.		

Labortechnik	Tasler	Gmbh	(LTT),	
Almanya'nın	 Würz-burg	 kentinde	

1996	 yılında	
kurulan,	 LTT	
firması	 PC	

tabanlı,	 yüksek	 hızlı	 ve	 gerçek	 za-
manlı	 ölçümler	 için	 özel	 veri	 topla-
ma	cihazları	üretmektedir.	

HGLDynamics	LTD	
İngiltere	 merkezli	 HGL	 firması	 özel-
likle	 toplama	 -	 görüntüleme,	 veri	
analizi	 ve	 veri	 yönetimi	 alanlarında,	
Havacılık	 ve	 Uzay	 Sanayii’nin	 yanı	
sıra,	 Otomotiv	 ve	 İmalat	 Sanayii'ne	

dünya	 standartlarında	 yüksek	 per-
formanslı	 ve	 modüler	 çözümler	
üretmektedir.	

*	

www.teknotasarim.com	
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*Doç.	Dr.	Abdülkadir	Balıkçı
Enstitü	Müdürü

TÜBİTAK	MAM	 Enerji	 Enstitüsü	 30	
yılı	 aşkın	 süredir	 enerji	 teknolojileri	
alanında	 Ar-Ge	 faaliyetleri	 yürüt-
mekte,	yürüttüğü	projeleri	başarı	ile	
tamamlamakta	ve	Türkiye’de	tekno-
lojinin	 geliştirilmesine	 ve	 uygulan-
masına	öncülük	etmektedir.	Enstitü,	
250’nin	 üzerinde	 uzman	 personeli	
ile	 enerjiye	 ait	 birçok	 alt	 başlıkta	
faaliyet	 göstermektedir.	 Ulaştırma	
teknolojileri	(hibrit	ve	elektriklli	araç	
teknolojileri,	 raylı	 taşıt	 teknolojileri,	
elektrikli	 tahrik	 sistemleri,	 akıllı	
ulaşım	 teknolojileri,	 vb.),	 hidrojen	
ve	yakıt	pilleri,	enerji	depolama	(	Li-
Ion	 batarya,	 flow	 batarya,	 vb.),	
robotik	 ve	 otomasyon	 teknolojileri,	
hibrit	 enerji	 teknolojileri,	 yakıt	
analizleri	 temiz	 kömür	 teknolojileri	
ve	 uygulamaları,	 elektrik	 üretim,	

dağıtım,	 iletim	 teknolojileri	 ve	
iyileştirme	 çalışmaları	 gibi	 birçok	
alanda	 ekipler	 kurulmuştur.	 Bu	
ekipler	hem	Enerji	Enstitüsü	tesis	ve	
laboratuvarlarında,	 hem	de	müşteri	
ve	 ortak	 kurumların	 Türkiye’nin	
çeşitli	yerlerine	dağılmış	sahalarında	
uygulamalı	 olarak	 projeler	 gerçek-
leşmekte	 ve	 mevcut	 teknolojileri	
daha	ileri	seviyeye	taşımaktadır.	

Enerji	Enstitüsü’nün	ulaşım	teknolo-
jileri	 alanında	 faaliyetleri	 büyük	
çaplı	 projelerle	 devam	 etmektedir.	
Enstitü	bünyesinde	bulunan	otomo-
tiv,	batarya,	yakıt	pili	ve	yakıt	tekno-

lojileri	 ala-
nındaki	 uz-
man	 ekipler	
ile	 otomotiv	
sektörünün	
güncel	konu-
ları	 üzerinde	
gerek	 özel	
firmalar	 ile	
gerekse	
kamu	 ku-
rumları	 ile	
birçok	 pro-
jeye	 imza	
atılmış	ve	bu	
işbirlikleri	

artarak	devam	etmiştir.	

TÜBİTAK	 MAM	 Enerji	 Enstitüsü,	
TÜBİTAK	 Gebze	 Yerleşkesi	 içinde,	
aynı	 yerleşkede	 bulunan	 Teknoloji	
Serbest	Bölgesi	(TEKSEB)	ile	Marma-
ra	 Bölgesi’nde	 bulunan	 otomotiv	
ana	sanayi	ve	yan	sanayi	üreticileri-
ne	 hem	 de	 bu	 konuda	 Ar-Ge	 çalış-
malarını	yürüten	şirketlere	yakın	bir	
durumdadır.	 Bu	 şekilde	 otomotiv	
sanayi	ile	en	etkin	ve	en	hızlı	şekilde	
iletişimde	bulunmaktadır	

Otomotiv	 Teknolojileri	 Stratejik	 İş	
Birimi:	
TÜBİTAK	 MAM	 Enerji	 Enstitüsü	
Otomotiv	 Teknolojileri	 Stratejik	 İş	
Birimi,	 otomotiv	 teknolojileri	 ala-
nında	 Ar-Ge	 ve	 test	 faaliyetleri	 ile	
otomotiv	 sektöründe	 teknolojinin	
geliştirilmesine	öncülük	 etmektedir.	
Özellikle	 hibrit	 ve	 elektrikli	 araç	

teknolojileri,	elektrikli	tahrik	sistem-
leri,	 akıllı	 ulaşım	 teknolojileri	 ve	
içten	 yanmalı	 motor	 teknolojileri	
alanında	 çalışmalarını	 sürdürmekte-
dir.	

Hibrit	ve	Elektrikli	Araç	Mükemmeli-

yet	Merkezi	

Tahrik	Sistemi	Bileşenleri	

Birim	bünyesinde,	hibrit	ve	elektrikli	
araç	 geliştirme	 (Fiat	 Doblo	 HEV,	
Ford	Transit	HEV,	Otokar	EV	Otobüs,	
vb.),	 hibrit	 ve	 elektrikli	 araçlar	 için	
elektrikli	tahrik	sistemi	ve	alt	sistem	
geliştirme	 (elektrik	 motoru	 ve	
sürücüsü,	 batarya	 sistemi,	 araç	
kontrol	 sistemleri,	 vb.)	 konularında	
birçok	 başarılı	 projeye	 imza	 atılmış	
ve	 çeşitli	 elektrikli	 araç/alt	 sistem	
ürünleri	 ortaya	 koymuştur.	 	 2010	
yılından	beri	faaliyette	olan	Hibrit	ve	
Elektrikli	 Araç	 Mükemmeliyet	 Mer-
kezi	bünyesinde	otomotiv	sektörüne	
yönelik	 bir	 çok	 proje	 kapsamında	
Ar-Ge	 faaliyetleri	 devam	 etmekte-
dir.	
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Hibrit	ve	Elektrikli	Araç	Prototipleri	

Ulaştırma	Sektöründe	Sera	Gazı	

Azaltılması	Projesi	Kapsamında	

Gerçekleştirilen	Hibrit	Midibüs	

ELİT	–	1	Projesi	Kapsamında	Gelişti-

rilen		Hibrit	Elektrikli	Araç	

FOHEV	2	Projesi	Kapsamında	Gelişti-

rilen	Hibrit	Araç	

1000	Tip	Elektrikli	Lokomotif	Gelişti-

rilmesi	 Projesi	 Kapsamında	 geliştiri-

len,	 modern	 bir	 sürüş	 sistemine	

sahip	1	mw	gücünde	elektrikli	 loko-

motif	

Menzil	uzatıcılı	elektrikli	ve	tümüyle	
elektrikli	 tahrik	 sistemlerine	 sahip	
yerli	 elektrikli	 geliştirme	 çalışmaları	
TÜBİTAK	 MAM	 Enerji	 Enstisü’nün	
koordinasyonunda	 devam	 etmekte-
dir	 ve	 2019	 yılında	 yerli	 araçların	
seri	 üretimi	 hedeflenmektedir.	 Yerli	
elektrikli	araç	geliştirme	faaliyetleri-
ne	 hizmet	 edecek	 ve	 bünyesinde	
Otomotiv	 Mükemmeliyet	 Merkezi,	
mevcut	 Hibrit	 ve	 Elektrikli	 Araç	
Mükemmeliyet	 Merkezi	 daha	 da	
geliştirilerek	 TÜBİTAK	MAM	 bünye-
sinde	kurulmaktadır.	

Bunun	 yanında	 ülkemizde	 değişik	
sektörlere	 hizmet	 edecek	 ve	 içten	
yanmalı	 motorların	 geliştirilmesi	 ve	
test	 edilmesi	 amacıyla	Bilim,	 Sanayi	
ve	 Teknoloji	 Bakanlığı	 koordinasyo-
nunda	 başlatılmış	 ve	 sektörden	 18	
firmanın	 mutabakatı	 ile	 Motor	
Mükemmeliyet	 Merkezi	 TÜBİTAK	
MAM	 Enerji	 Enstitüsü	 bünyesinde	
kurulmaktadır.		

Batarya	Teknolojileri	Grubu	
TÜBİTAK	 MAM	 Enerji	
Enstitüsü	 bünyesinde	
bulunan	 Batarya	 Tek-
nolojileri	 grubu;	 Tür-
kiye’nin	 gereksinimle-
ri,	 müşteri	 kurum	 ve	
kuruluş	 talepleri	 doğ-
rultusunda	 prototip	
seviyesine	 kadar	 ürün	
geliştirmek	 ve	 ulusal	

batarya	 sanayisinin	 uluslararası	
pazarda	 rekabet	 gücünü	 arttırmak	
için	 Ar-Ge	 desteği	 sağlamaktadır.	
Grup,	 hibrit	 ve	 elektrikli	 araçların	
kritik	 bileşenlerinden	 biri	 olan	
batarya	 sistemi	 için,	 	 özellikle	 NMC	
ve	 NCA	 kimyasında	 lityum	 pil	 geliş-
tirme	ve	prototip	üretim	çalışmaları	
devam	etmektedir.	Halihazırda	5	ve	

10	 Ah	 lik	 kalıplarla	 tabaka	 (pouch)	
Li-iyon	 pillerin	 üretilebildiği	 üretim	
hattı	 daha	 da	 geliştirilerek	 30Ah	 ve	
50Ah	 kapasitede	 hücrelerin	 üreti-
minin	yapılacağı	yıllık	4MWh	kapasi-
teli	prizmatik	ve	pouch	hücre	üretim	
hattı	 2016	 yılı	 içerisinde	 faaliyete	
geçecektir.	

Pouch	hücre	örnekleri	

Yakıt	Pili	Teknolojileri	Grubu	
TÜBİTAK	 MAM	 Enerji	 Enstitüsü	
bünyesinde	 bulunan	 Yakıt	 Pili	 Tek-
nolojileri	 Grubu	 yakıt	 pili	 modül	
bileşenleri	 ve	 sistem	 alt	 bileşenleri-
nin	 geliştirilmesi	 ve	 üretimi,	 yakıt	
pili	 uygulamalarında	 sistem	 enteg-
rasyonu,	güç	koşullandırma	ve	yakıt	
pili	 sistem	 testleri	 konularında	
çalışmalar	 yürütmektedir.	 Polimer	
elektrolit	 membranlı	 yakıt	 pili	
(PEMYP),	doğrudan	sodyum	borhid-
rürlü	 yakıt	 pili	 (DSBHYP)	 ve	 doğru-
dan	 metanol	 yakıt	 pili	 (DMYP)	
türlerinde	 çalışmalarını	 devam	
ettirmektedir.			

Sodyum	Borhidrür	Yakıt	Pilli	Araç	
(BORMOBİL)	

Yakıt	Teknolojileri	Grubu	

TÜBİTAK	MAM	Enerji	Enstitüsü	Yakıt	
Analiz	 Laboratuvarı’nda,	 ulusal	 ve	
uluslararası	 standartlara	 uygun	
olarak	 benzin,	 motorin,	 kalorifer	
yakıtı,	 fuel	 oil,	 gazyağı,	 jet	 yakıtı,	
denizcilik	 yakıtları,	 biyodizel	 ve	
kömür	 numunelerinde	 kamu	 kuru-
luşlarının	 ve	 sanayinin	 talep	 ettiği	
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analizler	 yapılmaktadır.	 TÜBİTAK	
MAM	 EE	 Yakıt	 Analiz	 Laboratuarı,	
yakıt	 analizleri	 konusunda	 ISO/IEC	
17025’e	 göre	 akredite	 edilmiş	 olup	
kapsamlı	 analiz	 hizmeti	 sunmak-
tadır.	

Yakıt	Analiz	Laboratuvarları	

*Abdulkadir.Balikci@tubitak.gov.tr
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Arif	ÖZER*	

Ar-Ge	Yöneticisi	

Anadolu	 Isuzu	 Otomotiv	 Sanayi	 ve	
Ticaret	 A.Ş.	 (AIOS);	 Anadolu	Grubu,	
Isuzu	Motors	 Ltd.	ve	 Itochu	 ortaklı-
ğında	halka	açık	bir	anonim	şirkettir.	
Ana	 faaliyet	 alanı	 orta	 ve	 hafif	 seg-
ment	 kamyon,	 kamyonet,	 küçük	
otobüs,	 otobüs	 ve	 pick-
up	sınıfındaki	 ticari	 araçların	 tasarı-
mı,	üretimi	ve	pazarlanmasıdır.			

Anadolu	 Isuzu'nun	 deneyimi	 ve	
birikimi,	 1965	 yılında	 kamyonet	 ve	
motosiklet	üretimine	başlayan	Çelik	
Montaj'a	 dayanmaktadır.	 1986	
yılına	 dek	 Skoda	 pick-up	 üretimini	
sürdüren	 şirket,	 1983'de	 Isuzu	 ile	
lisans	 anlaşması	 imzalayarak,	 1984	
yılında	 İstanbul	 Kartal'daki	 fabrika-
sında,	 Isuzu	hafif	kamyon	üretimine	
başlamıştır.	 Anadolu	 Isuzu’nun	
otobüs	 üretimi,	 1987	 yılında	 başla-
mıştır.	 Anadolu	 ISUZU,	 otomotiv	
sektöründe	 Türkiyenin	 ilk	 Japon	
ortaklı	 şirketidir.	 Bu	 ortaklık	 ve	
işbirliği,	 1984	 yılından	 günümüze	
devam	etmektedir.		

Anadolu	 Isuzu,	 Temmuz	 1999'da	
Gebze	 Şekerpınar'da,	 230.000	 m2	
açık,	 78.500	m2	 kapalı	 alan	 üzerine	
inşa	 edilmiş	 olan,	 yeni	 ve	 modern	
fabrikasına	 taşınmış,	 Ağustos	
1999'dan	 itibaren	 kamyon	 ve	 oto-

büs	 üretimini	 yeni	 fabrikasında	
gerçekleştirmeye	başlamıştır.		

Anadolu	 Grubu	 bünyesinde,	 1984	
yılından	beri	 Isuzu/Japonya	ortaklığı	
ile	kamyon	ve	otobüs	segmentlerin-
de	 ticari	 araçlar	 üreten,	 Anadolu	
Isuzu	olarak	 biz,	 insanları	 ihtiyaçları	
ile	 buluşturan,	 güvenilir	 araç	 ve	
hizmetleri,	 hızlı	 ve	 sürdürülebilir	
şekilde	sunmak	için	varız.	

1994	 yılından	 günümüze,	 50	ülkeye	
10.000’den	 fazla	 küçük	 otobüs	
ihracatı	 gerçekleştiren	 Anadolu	
Isuzu,	 Türkiye’nin	 küçük	 otobüs	
ihracatında	 her	 yıl	 açık	 ara	 lider	
olmaktadır.	 İhraç	edilen	otobüslerin	
tamamı	 Anadolu	 Isuzu	 Ar-Ge	 mer-
kezinde	 geliştirilmekte,	 Şekerpınar	
fabrikasında	 üretilmekte	 ve	 Isuzu	
markasıyla	satılmaktadır.		

Tüm	 bu	 çalışmalar	 sonucunda	 Ana-
dolu	Isuzu	Otomotiv	A.Ş.	2015	yılın-
da	Brand	Finance	Türkiye’nin	düzen-
lediği	Türkiye’nin	En	Değerli	Marka-
ları	 araştırmasında	 ilk	 100	 şirket	
arasında	yer	almıştır.	

Ar-Ge	 faaliyetlerine	 artan	 hızda	
devam	 eden	 Anadolu	 Isuzu,	 2015	
yılındaki	yatırımı	 ile	yeni	ve	modern	
Ar-Ge	 Merkezi	 binasına	 geçiş	 yap-
mıştır.	 Bu	 sayede	 yeni	 test	merkez-
leri,	 prototip	 atölye	 ve	 ofis	 alanları	
ile	 toplamda	6220	metrekare	kapalı	
alanda	 Ar-Ge	 faaliyetlerine	 devam	
etmektedir.	

Anadolu	 Isuzu’nun	 günümüzdeki	
çevre	 stratejisi,	 kendi	 sınıfında	 çev-
reci	ürünler	üretmektir.	Buna	örnek	
olarak,	 ürettiği	 araçlarda	 kullanılan	
her	türlü	malzeme	verisinden	gidile-
rek	 araç	 geri	 dönüşüm	 oranlarının	
hesaplanması	Ar-Ge	Merkezi	bünye-
sinde	 yürütülmektedir.	 Üretim	
faaliyetlerinde	 de	 benzer	 yaklaşımı	
benimseyen	 firma	 2015	 yılında	
Kocaeli	 Sanayi	 Odası	 tarafından	
düzenlenen	Şahabettin	Bilgisu	Çevre	
Ödülüne	 otomotiv	 dalında	 sahip	
olmuştur.		

Kusursuz	 üretim	modeli	 hedefleyen	
Anadolu	 Isuzu,	 uluslararası	 Isuzu	
Üretim	 Yönetimi	 Sisteminin	 zorlu	
basamaklarını	 başarıyla	 çıkarak,	
Isuzu/Japonya	auditorleri	tarafından	
yapılan	 denetimler	 sonucunda,	
2009	 yılında	 Isuzu	 Üretim	 Yönetimi	
(IMM:Isuzu	 Manufacturing	 Mana-
gement)	 ödülünü	 almaya	 hak	 ka-
zanmış,	2015	yılında	da	bu	sertifika-
yı	D-Max	hatları	 için	de	almaya	hak	
kazanarak	 dünyadaki	 sayılı	 Isuzu	
üretim	 tesisleri	 arasına	 girmiştir.	
“Global	Kalite	Güvencesi”	sağlamayı	
hedefleyen	 bu	 sistem	 sayesinde;	
kalite,	 güvenlik,	 maliyet,	 verimlilik,	
teslimat	 konularında	 en	 üst	 seviye-
lerde	 esnek	 üretim	 yapısı	 oluştu-
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rulmuş	 ve	 maksimum	 müşteri	
memnuniyeti	 sağlanması	 hedeflen-
miştir.		

Anadolu	 Isuzu’nun	 ürettiği	 yerli	 D-
Max	 ise	 2015	 yılında	 katıldığı	 Tran-
sanatolia	 offroad	 yarışında	 genel	
klasmanda	 üçüncü,	 dizel	 araçlar	
klasmanında	da	birinci	olmuştur.	D-
Max,	 başarısını	 İngiltere’de	 düzen-
lenen	Vans	A2Z	Awards	yarışmasın-
da	 büyük	 ödülü	 üçüncü	 kez	 alarak	
da	göstermiştir.	

Otobüs	 alanındaki	 iddasını	 geniş	
ürün	 gamı	 ile	 müşterisine	 sunan	
Anadolu	 Isuzu,	 2015	 yılında	 başarı-
sını	 Busworld	 Kortrijk	 2015’de	 Citi-
port	aracı	 ile	ECW	(European	Coach	
Week)	yarışmasında	“En	Konforlu	ve	
Ergonomik	 Otobüs”	 ödülünü	 alarak	
devam	ettirmiştir.	

Kamyon	 segmentinde	 ise	 Anadolu	
Isuzu,	 geniş	 ürün	 segmenti	 ile	 pa-
zarda	yer	almaktadır.	

AR-GE	MERKEZİ	FAALİYETLERİ	
2009	 yılına	 kadar	 tasarım	 ve	 ürün	
geliştirme	 konularındaki	 çalışmala-

rını	 Mühendislik	 Müdürlüğü	 çatısı	
altında	 sürdüren	 Anadolu	 Isuzu,	
5746	 sayılı	 Araştırma	 ve	 Geliştirme	
Faaliyetlerinin	 Desteklenmesi	 Hak-
kında	 Kanun	 kapsamında	 Ar-Ge	
Merkezi	 olmak	 için	 Nisan	 2009’da	
T.C.	 Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Ba-
kanlığı’na	 başvuruda	 bulunmuş,	
yapılan	 inceleme	ve	değerlendirme-
ler	 sonucu	 3	 Haziran	 2009	 tarihin-
den	geçerli	olmak	üzere	Ar-Ge	Mer-
kezi	belgesi	almaya	hak	kazanmıştır		

Anadolu	 Isuzu	 Ar-Ge	 Merkezi,	 ino-
vasyonu	 daima	 önde	 tutarak	 genç,	
dinamik	 ve	 yenilikçi	 ekibi	 ile,	 tasar-
ladığı	 ürünlerde	 müşterilerine	 en	
yüksek	 değeri	 sağlayan,	 doğaya	
saygılı	 ve	 uluslararası	 arenada	 ül-
kemizi	en	 iyi	 şekilde	 temsil	eden	ve	
geleceğe	 yön	 veren	ürünler	 sunma-
ya	devam	etmektedir.		

2012	 yılında	 gerçekleştirilen	 “Gele-
ceğin	 Toplu	 Taşıması	 ve	 20	 yıl	 son-
rasının	 konseptleri”	 çalışmasında	
İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Endüstri	
Ürünleri	Tasarımı	bölümü	ile	gerçek-
leştirilen	 çalışmada	 sektöre	 yeni	 ve	
alışılmadık	taraftan	yaklaşılmıştır.	

2013	yılında	projelendirilen	ve	2014	
yılında	 satışa	 sunulan	 Anadolu	 Isu-
zu’nun	 ilk	 12	 metre	 toplu	 taşıma	
aracı	Citiport,	kullanıcılarından	aldığı	
olumlu	 geri	 bildirimlerin	 yanısıra,	
2015	 yılında	 Busworld	 Kortrijk’de	
aldığı	 “En	 Konforlu	 ve	 Ergonomik	
Toplu	 Taşıma	 Aracı”	 ödülü	 ile	 de	
küresel	 bazda	 firmanın	 başarısını	
tescillemiştir.	

2013	 yılında	 açılan	 KAMAG	 1007	
çağrısına	 başvuruda	 bulunan	 ulusal	
birçok	 firma	 arasında	 birinci	 olan	
Anadolu	 Isuzu,	 kurmuş	 olduğu	 kon-
sorsiyum	ve	 tasarım	 ile	 beğeni	 top-
lamıştır.	Özgün	7-12	metre	modüler	
tasarım	 konseptininin	 ilk	 defa	 orta-
ya	 konulduğu	 proje,	 değerlendirme	
komitesi	 tarafından	 projelendiril-
meye	değer	 tek	proje	olma	ünvanı-
na	 sahip	 olmuştur.	 Proje,	 özgün	 ve	
tam	 elektrikli	 yerli	 üretim	 toplu	
taşıma	 araç	 projesi	 olma	 özelliğine	
de	sahiptir.	

2014	 yılında	 devreye	 alınan	 F-Serisi	
Kamyon	 Projesi	 (TORA),	 Anadolu	
Isuzu’nun	 15-21	 ton	 orta	 segment	
kamyon	 pazarında	 yerli	 üretim	 ilk	
ürün	ailesi	olarak	devreye	alınmıştır.	

2015	yılında	ODTÜ	Endüstri	Ürünleri	
Tasarımı	bölümü	 ile	yapılan	çalışma	
ile	de	Marka,	Tasarım	ilişkisi	üzerin-
de	 durulmuştur.	 Proje	 kapsamında	
yerli	üretim	tek	pick-up	olma	özelli-
ğine	 sahip	 D-Max	 üzerinde	 birçok	
alternatif	 alt	 model	 üzerinde	 çalı-
şılmıştır.	
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Bu	 çalışmaların	 arkasında	 değerli	
mühendislik	 faaliyetleri	 yatmakta-
dır.	Anadolu	Isuzu	Ar-Ge	ekibi,	bün-
yesinde	 gerçekleştirdiği	 endüstriyel	
tasarım,	mühendislik	tasarım,	metot	
tasarım,	 test	 ve	 homologasyon	
ekipleri	 ile	 çalışmalarına	 devam	
etmektedir.	 Bilim	 Sanayi	 ve	 Tekno-
loji	 Bakanlığının	 2012	 ve	2013	 yılla-
rında	yapmış	olduğu	Ar-Ge	merkez-
leri	 performans	 değerlendirmele-
rinde	2.	ve	3.	Sırada,	2015	yılı	içinde	
de	 en	 çok	 patent	 alan	 ilk	 30	 firma	
içinde	yer	almıştır.		

Geçtimiz	 yıllar	 içinde	 Ar-Ge	 istihda-
mının	arttırılmasına	yönelik	çalışma-
lar	 hızlandırılmıştır,	mevcut	 çalışan-
ların	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 eği-
timlerini	 sürdürmeye	 yönelik	 teşvik	
mekanizmaları	 devreye	 alınmıştır.	
Patent	 başvuruları	 hızlandırılmış	 ve	
fikri	 sinai	hak	bilinci	arttırmak	ama-
cıyla	eğitimler	düzenlenmiştir.	Proje	
yönetim	 sistemi	 devreye	 alınmış,	
projeleri	 fizibiliteden	 başlayarak	
aşama	aşama	takip	edebilme	yetkin-
liği	 hem	 firmamıza	 hem	 de	 Ar-ge	
merkezimize	 kazandırılmıştır.	 Üni-
versitelerle	 olan	 işbirlikler	 kuvvet-
lendirilmiş	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
patent	 başvuruları	 ve	 yazılı/sözlü	
yayınlar	ortaya	çıkmıştır.		

BİLİM,	 SANAYİ	 ve	 TEKNOLOJİ	 BA-
KANLIĞI	 VE	 AVRUPA	 FONU	 DES-
TEKLİ	PROJELER	
Anadolu	Isuzu	son	yıllardaki	yenilikçi	
projelerinde	TÜBİTAK	TEYDEB	Sana-
yi	 AR-GE	 Destekleme	 Programların-
dan	 yararlanmış	 bu	 sayede	 kendi	
AR-GE	 birikimini	 arttırırken,	 yaptığı	
işbirlikleri	 ile	 ülke	 otomotiv	 Ar-
Ge’sine	de	katkı	sağlamıştır.	

Aşağıda	 belirtilen	 önceki	 yıllarda	
TEYDEB	 tarafından	 desteklenmiş	
olan	 Ar-Ge	 projeleri	 başarı	 ile	 ta-
mamlanmış	ve	seri	üretime	geçmiş-

tir.	 Yeni	 3	 projemiz	 ise	 devam	 et-
mektedir.	

Tamamlanan	TEYDEB	Projeleri:	

• Royal	 Modeli	 Araçlarda	 Yeni
Tasarım	 Geliştirilmesi	 ve	 Uygu-
laması

• Turkuaz	Modeli	Otobüslerde	Yeni
Tasarım	Geliştirme	ve	Uygulama-
sı

• Citimark	 Otobüs	 Geliştirme
Projesi

• Novo	 Seyahat	 Otobüsleri	 Geliş-
tirme	Projesi

• Örme	 Şasili	 Belediye	 Ve	 Seyahat
Otobüsü	Geliştirilmesi

• Araç	 Tasarım	 Süreçlerinde	 Daya-
nım	Validasyon	Adımlarının	Belir-
lenmesi

• Çok	 Amaçlı	 Optimizasyon	 Uygu-
lamasıyla	 Yeni	 Otobüs	 Tasarım
Süreci

Bunlara	 ek	 olarak	 yeni	 1501,	 1511	
ve	 Ufuk	 2020	 proje	 başvuruları	
gerçekleştirilmiş	 ve	 sonuçları	 bek-
lenmektedir.	

YENİ	AR-GE	MERKEZİ	TEST	MERKEZİ	

2016	 yılı	 itibari	 ile	 Ar-Ge	 Merkezi-
mizdeki	test	imkânlarını	farklı	sektör	
ve	 firmaların	 da	 hizmetine	 sunaca-
ğız.	Bu	 test	merkezi	 kapsamında	20	
metrelik	 İklimlendirme	 test	 odası	
(Klima	 testi,	Kalorifer	Testi),	Pendu-
lum	testi,	18	m’lik	araç	için	Stabilite	
testi,	 Tek	 Eksenli	 Hidrolik	 Kompo-
nent	 Yorulma	 Test	 sistemi,	 SORT	
(Standartlaştırılmış	 Yakıt	 Tüketim	
Testi),			 tüm	 sektörün	 hizmetine	
sunulacaktır.	Buna	ek	olarak	akredi-
te	olarak;	CAE	ile	Devrilme	ECE	R	66	

hizmeti	 ve	 aynı	 zamanda	 CAE	 ile	
RUP	 (arka	 koruma	 tampon	 çarpma	
testi)-	 ECE	 R	 58	 hizmeti	 verebilece-
ğiz.	

AR-GE	MERKEZİ	ORGANİZASYONU		
Genel	 Müdüre	 bağlı	 olarak	 faaliyet	
gösteren	Anadolu	 Isuzu	Ar-Ge	Mer-
kezi	 Direktörlüğü	 organizasyon	
yapısı	 olarak	 Tasarım	 Ofisi,	Altyapı	
Grubu,	 Üstyapı	 Grubu,	 Döküman-
tasyon	 Grubu,	 Validasyon	 Grubu,	
Homologasyon	 Grubu,	 Ür-Ge	 Gru-
bu,	 Metod	 Grubu	 ve	 Özel	 Araçlar	
grubu	 olmak	 üzere	 ana	 gruplardan	
oluşur.	 100’ün	 üzerinde	 kadroya	
sahip	 Ar-Ge	 Merkezi	 bünyesinde	
ayrıca	Prototip	Atölye	ve	Test	Mer-
kezi	 bulunmaktadır.	 Bu	 sayede	
uzmanlık	 alanlarına	 odaklanmış	
bölümler,	 kendi	 dallarında	 derinle-
şen	 bilgiler	 ile	 Ar-Ge	 faaliyetlerine	
devam	etmektedirler.	

Proje	Yönetimi,	Teşvikler	ve	Patent	
Takip	Ekibi	
Proje	 yönetim	 ekibi,	 potansiyel	
marketlerden	 gelen	 taleplerin	 de-
ğerlendirmesinden	 sonra	 başlayan	
süreçte,	 gereksinimleri,	 kapsamı	 ve	
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kapsamda	 yapılacak	 çalışmaları	
tanımlayıp,	projeleri	planlar	ve	takip	
eder.	

Anadolu	Isuzu’da	Kasım,	2013	tarihi	
itibariyle	proje	yönetim	ekibi	oluştu-
rulmuştur	 ve	 çalışmalarına	 yılda	
yaklaşık	 40	 projenin	 koordinasyon	
ve	takibiyle	devam	etmektedir.	

Patentler	 Ulusal	 ve	 Uluslararsı	 teş-
vikler	 takip	 edilmekte	 ve	 Ar-Ge	
projeleri	 ile	 uyumlu	 olan	 çağrılara	
başvurular	 yapılmaktadır.	 Patent	
başvuruları	 gerçekleştirilerek	 Ar-Ge	
çıktılarının	 fikri	 sinai	 hakka	 dönüş-
meleri	sağlanmaktadır.	

Tasarım	Ofisi	Ekibi	
Tasarım	Ofisi,	tüm	araçların	iç	ve	dış	
endüstriyel	 tasarımları,	 renk	 ve	
doku	 seçimleri,	 şoför	 ergonomisi,	
yolcu	 araç	 etkileşimleri	 gibi	 konu-
larda	 çalışmakta	 ve	 konsept	 tasa-
rımlar	 ile	AIOS’un	ürün	ailesine	yön	
vermektedirler.	 Tasarım	 Ofisi,	 mü-
hendislik	 ekipleri	 ile	 koordineli	 bir	
şekilde,	 yeni	 sorunlara	 ve	 ihtiyaçla-
ra,	 özgün	 ve	 değer	 yaratan	 yanıtlar	
oluşturmaya	çalışmaktadır.	

Üst	Yapı	Mühendislik	Tasarım	Ekibi	
Karoseri	Grubu,	aracın	karoserisi	ve	
üzerindeki	tüm	ekipmanların	monte	
edilebilirliğinden	sorumludur.	Proje-
lerde	 özellikle	 FEM	 analizlerinden	
destek	 alan	 grup,	 en	 sağlamı	 en	
hafif	 tasarım	 ile	 elde	 etme	 adına	
çalışmalarını	sürdürmektedir.	Bunun	
yanında	 grup,	 kaynak	 teknolojileri,	
alternatif	malzemeler	gibi	konularda	
projeler	yürütmektedir.	

Trim	 Grubu:	 Kendi	 içerisinde	 HVAC	
(Heating	Vantilating	&	Air	Conditio-

ning:	 Isıt-
ma/soğutma/Havalandırma)	 ekibi,	
mekanizmalar	 ekibi	 ve	 iç/dış	 trim	
ekibi	olarak	bölünmektedir.	Endüst-
riyel	 Tasarım	 Ekibi	 ile	 koordineli	
çalışan	grup,	aracın	 iç	 ve	dış	görün-
tüsüne	 yön	 vermekte,	 ısıtma,	 so-
ğutma	 performansını	 belirleyerek	
gerekli	testlerin	yapılmasına	katkıda	
bulunmaktadır.	

Alt	Yapı	Tasarım	Ekibi	
Güç	 Aktarma	 Sistemleri	 Grubu:	
Otobüs	 ve	 kamyon	 modellerinde	
güç	 paketi	 seçiminden	 araç	 üzerin-
deki	 yerleşiminin	 yanı	 sıra	 çevre	
bileşenlerin	 tasarımından	 sorumlu	
olan	 grup,	 farklı	 pazarların	 ihtiyacı	
olan	 emisyon	 seviyelerine	 uygun	
araç	 projelerinde	 yoğun	 olarak	
çalışmaktadır.		

Yürür	 Aksam	 Grubu:	 	 Aktarma	
organları	 bölümü	 Otobüs	 ve	 Kam-
yon	 uygulamalarına	 ait	 aşağıdaki	
sistemler	 ile	 ilgili	 tasarım	 ve	 geliş-
tirme	faaliyetlerinde	bulunur.	

Şasi	 Sistemi	 tasarımı:	 Şasi	 sistemi	
kamyon	 ve	 midibüslerde	 kullandı-
ğımız	 ve	 aracın	 motor,	 şanzıman,	
radyatör,	aks,	makas	gibi	tüm	parça-
larının	 bağlandığı	 taşıyıcı	 sisteme	
verilen	 isimdir.	Tasarlanan	ve	yerle-
şimi	yapılan	parçalar	 ile	birlikte	şasi	
sistemi	tasarımı	da	yapılır.	

Direksiyon	 sistemi	 tasarımı:	Direksi-
yon	sistemi	tasarımında	tüm	sistem-
lerin	 seçilmesi,	 hesaplanması	 ve	
yerleşimi	yapılmaktadır.	

Aks	tasarımı:	Aks	tasarımı	ve	seçim-
leri	 aracın	 hangi	 yüklerde	 kullanıla-
cağı,	 hangi	 koşullarda	 kullanılacağı-
na	 göre	 yapılır.	 Aksa	 uygun	 olarak	
lastikler	ve	jantların	seçimi	yapılır.		

Süspansiyon	 Sistemi:	 Araçların	 süs-
pansiyon	 sistemleri	 konfor,	 perfor-
mans	 unsurları	 göz	 önüne	 alınarak,	
hesaplanarak	 tasarlanır.	 Hesaplar	
sonrası	 araç	 dinamiği	 değerlendir-
mesi	yapılır.	

Fren	ve	Aktif	Güvenlik	Sistemi	 tasa-
rımı:	Öncelikle	araç	tipine,	ağırlığına,	
ülkenin	 regülasyonlarına	 göre	 fren	
sistemi	tipi	seçilir.	Bu	fren	sistemine	
göre	 hesaplar	 yapılır	 kullanılacak	
komponentler	belirlenir.		

Elektrik	ve	Elektronik	Tasarım	Ekibi	
Elektrik-elektronik:	Otobüs	ve	kam-
yon	 modellerine	 ait	 tesisatların	
tasarlanmasından	 ve	 güncel	 tekno-
lojinin	 araçlara	 uyarlanmasından	
sorumlu	olan	grup,	sorunsuz	araç	ve	
elektrik/elektronik	 ekipman	 kontro-
lü	 için	 yerli	 ve	 yabancı	 tedarikçiler	
ile	 Co-Engineering	 çalışmaları	 yapa-
rak	özgün	elektronik	 kontrol	modü-
lü	geliştirmelerine	katılmaktadır.	

Altyapı	–	Kamyon/Pickup	Ekibi	
ISUZU	 orijinal	 tasarımı	 araçlar	 ile	
Anadolu	 ISUZU	 kamyon	 ve	 pickup	
araçların	 powertrain	 elemanlarının,	
şasi	 üzerine	 yerleşimi;	 mekaniksel	
komponentlerin	 müşteri	 ve	 üstyapı	
isteklerine	göre	yerleşim	çalışmaları	
yapılır.	
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Japonya’dan	temin	edilen	parçaların	
yerlileştirilmesi	 ile	firma	içi	ve	teda-
rikçiler	 olarak	 know-how	 kazanımı	
sağlanmaktadır.	 Araç	 sistemleri,	
Japonya	ve	Anadolu	 ISUZU	 tasarım-
ları	 esas	 alınarak	 yerlileştirilir.	 Bu	
anlamda;	 motor,	 egsoz,	 radyatör,	
diferansiyel,	silecek	motoru,	torpido	
aksamları	 gibi	 parçalarda	 uzmanlık-
ların	 oluşturulması	 konularında	
çalışılır.	 Motor	 kontrol	 sistemleri,	
data	kaydediciler,	şerit	takip	sistem-
leri,	elektronik	fren	sistemleri,	EVSC	
(elektronik	 stabilite	 kontrol	 prog-
ramları),	 filo	 takip	 sistemleri,	 dozaj	
kontrol	üniteleri	yazılımlarının	uygu-
lamalar	 ile	 adaptasyonları	 sağlan-
maktadır.	

Çöp	araçları	

Üstyapı	firmaları	ile	ortak	çalışmalar	
yürütülerek,	 gereksinimler	 karşıla-
nır.	 Çöp	 araçları,	 ADR’li	 akaryakıt	
tanker	araçları	ve	sepetli	araçlar	gibi	
belli	 başlı	 üstyapılar	 ile	 proje	 çalış-
maları	yürütülmektedir.	

ADR’li	–	akaryakıt	taşıma	araçları	

Sepetli	araçlar	

Özel	Projeler/Araçlar	Tasarım	Ekibi	
Anadolu	Isuzu	Ar-Ge	Merkezi,	pazar	
trendlerine	uygun	olarak	yeni	versi-
yon	 modellerin	 tasarımını	 çok	 hızlı	
bir	 şekilde	 tamamlayıp	 seri	 üretime	
geçirebilme	 kabiliyetine	 sahiptir.	
Şirket,	müşteriden	gelen	özel	 isteğe	

göre	ürettiği,	farklı	ürünler	ile	Ar-Ge	
yeteneklerini	 sürekli	 geliştirmekte-
dir.	

Anadolu	 Isuzu	 Ar-Ge	 Merkezi	 bün-
yesinde	 oluşturulan	 Özel	 Araç	 Gru-
bu	 otobüs	 segmentindeki	 farklı	
müşterilerin	 farklı	 taleplerini	 yerine	
getirmek	adına	projeler	geliştirmek-
tedir.	Bu	sayede	seri	üretim	tarzı	 ile	
terzi	 işi	üretim	yöntemini	harmanla-
yan	 grup,	 ürün	 çeşitliliğini	 arttır-
makta,	 her	 türlü	 müşteriye	 hitap	
edebilme	yeteneğini	 	yükseltmekte-
dir.		

NovoCiti	Apron	

Ekip,	en	son	geliştirdiği	modeller	 ile	
yurtdışında	 önemli	 başarılara	 imza	
atmış,	 yeni	 pazarlar	 yaratmıştır.	
Grup,	 1986	 yılından	 bu	 yana	 MD,	
Novo,	 Turkuaz,	 Visigo,	 Citibus,	 Citi-
port	 ana	 modelleri	 üzerinden	
1000’den	fazla	özel	araç	türetmiştir.	
Bu	 çalışmalar	 sürekli	 olarak	 devam	
etmekte	 olup,	 üretilen	 araçların	
yarısından	 fazlası	 özel	 araç	 statü-
sünde	 üretim	 hatlarından	 geçmek-
tedir.	

2014	 yılında	 İnci	 Vakfı	 (Cevdet	 İnci	
Eğitim	Vakfı)	 ile	ortak	hayata	geçiri-
len	 gezici	 kütüphane	 projesi	 ile	
binlerce	 veli	 ve	 öğrenciye	 ulaşılmış,	
eğitimler	 verilerek	 kitap	 sevgisi	
kazanmaları	sağlanmıştır	

(https://www.facebook.com/incivak/?fref=ts)		

Homologasyon	Ekibi	
Homologasyon	 grubu:	 Komple	 araç	
tip	onayları	ve	sistem	tip	onaylarının	
elde	edilmesi	homologasyon	grubu-
nun	sorumluluğu	altındadır.		

Önemli	 belgelendirme	 testlerinden	
biri	 olan	 fren	 sistemleri	 ile	 ilgili	
olarak	 ABS/ESC/AEBS	 fren	 sistemi	
testleri	 dışında	 kalan	 fren	 testleri	
Anadolu	 Isuzu’nun	 test	 pistinde	
yapılabilmektedir.		

Belgelendirme	 testleri	 için	 uluslara-
rası	 bir	 kuruluş	 olan	 TÜV-
SÜD/VCA/SGS	 ve	 yerli	 kuruluş	 ola-
rak	TSE	ile	çalışılmaktadır.	

Yine	 önemli	 belgelendirme	 testle-
rinden	 biri	 olan	 Elektro	 Manyetik	
Uyumluluk	 (EMC)	 testi	 sertifikasyo-
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nu	 için	 teknik	 servis	 olarak	 yine	
TÜV-SÜD/VCA/SGS	 ve	 yerli	 kuruluş	
olarak	TSE	ile	çalışılmaktadır.	

2009	 yılından	 itibaren	 yayınlanan	
yeni	 regülasyonlar	 uygun	 olarak,	
NOVO,	 TURKUAZ,	 CITIBUS,	 VISIGO	
ve	 CITIPORT	 araçlarının	 tüm	 Avru-
pa’da	 geçerliliği	 olan	 Komple	 Araç	
Tip	Onayları	 (WVTA-	Whole	Vehicle	
Type	Approval)	Almanya	onay	kuru-
luşu	 olan	 KBA	 ve	 VCA	 üzerinden	
alınmış	bulunmaktadır.	

Validasyon	Ekibi	

Ar-Ge	 merkezi	 bünyesinde	 tasarla-
nan	araçların	ürün	geliştirme	 süreci	
kapsamında	 sanal	 validasyonları	 ve	
test	doğrulamaları	yapılmaktadır.	Bu	
kapsamda	 yapılan	 çalışmalar	 aşağı-
daki	şekilde	özetlenebilir	:		

• Sanal	prototipleme	ve	kıyaslama

• Araç	dayanım	çalışmaları

• Yol	 datası	 toplama	 ve	 toplanan
dataların	işlenmesi

• Müşteri	 yol	 profili	 belirleme	 ve
korelasyonu

• Dayanım	analizleri

• NVH	 (Gürültü	 ve	 titreşim)	 çalış-
maları

• TASE	 (Termal	 ve	 aerodinamik)
çalışmaları

• Çarpışma	 ve	 devrilme	 güvenliği
çalışmaları

• Araç	dinamiği	çalışmaları

• Komponent	analizleri

Bu	 çalışmalara	 ek	 olarak	 homolo-
gasyon	 (belgelendirme)	 çalışmala-
rında	da	Ar-Ge	merkezi	bünyesinde-
ki	 simülasyon	 kabiliyetleri	 kullanıla-
rak	 tip	 onayı	 kapsamındaki	 teknik	
servisler	tarafından		

• Devrilme	analizi

• FUP	(Ön	koruma)	analizleri

• RUP	(Arka	koruma)	analizleri

konularında	akredite	olunmuştur.	

Gerek	 tasarım,	 gerek	 sanal	 validas-
yon	 analiz	 ve	 simülasyonları	 için	
tüm	 dünyada	 otomotiv	 sektöründe	
etkin	 olarak	 kullanılan	 yazılımlar	
kullanılmakta	ve	sonuçlar	da	fiziksel	
testler	 ile	 doğrulanmaktadır.	 Yeni	
kurulan	 müstakil	 Ar-Ge	 merkezi	
binası	 ve	 test	 laboratuarları	 (stabili-
te	 test	 odası,	 önden	 çarp-
ma/pendulum/komponent	 	 test	
odası,	 klimatik	 oda	 )	 ile	 test	 yete-
nekleri	daha	da	geliştirilmiştir.				

Bu	yetenekler	;	

• Prototip	 oluşturme	 ve	 kıyaslama
testleri

• Araç	 NVH	 (Gürültü	 ve	 titreşim)
testleri

• Araç	 TASE	 (Termal	 ve	 aerodina-
mik)	testleri

• Araç	dinamiği	testleri

• Komponent	dayanım	testleri

• İklimlendirme	test	laboratuarı

• Pendulum	test	sistemi

• SORT	(Yakıt	tüketimi)	testleri

• Araç	stabilite	test	sistemi

• Araç	yol	testleri

• Araç	fren	testleri

• Araç	performans	testleri

• Tasarım	doğrulama	testleri

şeklinde	sıralanabilir.	

Metot	ve	Dokümantasyon	Ekibi	
Dokümantasyon	Ekibi	
Grup	 kendi	 içinde	 SAP,	 CATIA,	
SMARTEAM	 uzmanlarından	 oluş-
maktadır.	 Ar-Ge	 çalışmalarının	 SAP	
ERP	 sistemine	 ürün	 ağaçları	 ile	
aktarımı,	 EPL	 ve	 operasyon	 planları	
ile	 seri	 üretim	 hazırlıkları,	 yedek	
parça	 katalogları,	 araç	 kullanım	
kılavuzu	 hazırlanması,	 AIOS	 yerleş-
kesi	 dışındaki	 üretimler	 için	 KD	
Manual	 hazırlanması	 gibi	 konularda	
çalışmaktadır.	 Ar-Ge	 bünyesinde	
2007	yılından	 itibaren	kullanılmakta	
olan	 Smarteam	 PDM	 (Product	 Data	
Management)	 sisteminin	 kontrolü	
Dokümantasyon	 Grubu’nun	 sorum-
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luluğundadır.	 Smarteam	 ile	 Ar-Ge	
Merkezi,	 tasarımlarının	 izlenebilirli-
ğini	 arttırmış,	 eş	 zamanlı	 tasarım	
yeteneğini	kazanmıştır.		

Grup,	 kendi	 içerisinde	 yürüttüğü	
projeler	 ile	 Anadolu	 Isuzu	 Ar-Ge	
Merkezinin	süreç	gelişiminde	önem-
li	katkı	sağlamaktadır.	Veri	yönetimi,	
değişiklik	 yönetimi,	 proje	 yönetimi,	
ISO	 denetimleri,	 konu	 başlıklarında	
projeler	 yürüten	 ekip,	 kurulumunu	
sağladığı	 SMARTEAM	 programının	
CATIA	 entegrasyonu	 ile	 modellere	
ait	 tüm	 revizyonların	 izlenebilirliğini	
ve	 daima	 güncel	 model	 takibini	
sağlamıştır.	Grup	hali	 hazırda	Kağıt-
sız	 Ortam	 Projesi	 ile	 şirket	 içinde	
kullanılan	 kağıt	 miktarını	 en	 aza	
indirme	 ve	 çevreyi	 koruma,	 Yeni	
Değişiklik	 Yönetim	 Sistemi	 ile	 daha	
verimli	 çalışan	bir	departmanlarara-
sı	 süreç,	Enovia	PDM	(Product	Data	
Management)	 ile	 yan	 sanayi	 ile	
koordineli	 proje	 geliştirme,	 	Özel	
Projeler/Araçlar	 Tasarım	 Ekibi	 ile	
koordineli	 çalışarak	özel	 araç	proje-
leri	gibi	projeleri	yürütmektedir.	

Metod	Ekibi	
Bu	 çalışma	 grubunun	 görev	 ve	 so-
rumlulukların	 başında	 yeni	 araç	
(Otobüs,	Kamyon,	Pickup	v.b)	Proje-
leri’nde,	 üretim	 hatlarının	 ihtiyacı	
olan	her	türlü	ekipman	(vinç	–	kreyn	
sistemleri,	 ceraskal,	 çelik	 konstrük-
siyon	hat	yapıları,	özel	hidrolik	yada	
pnömatik	 üniteler-liftler,	 özel	 el	
aletleri)	 ,	 fixtür,	 kalite	 kontrol	 ve	
üretim	 aparatlarının	 tasarımını	
yaparak,	 ilgili	 araç	 projesinin,	 Pilot	
Üretim’i	 öncesi	 temin	 edilmesini	
sağlamaktır.	

Yeni	 araç	 projeleri	 için	 gerekli	 olan,	
üretim	 hatları	 ve	 fabrika	 tesis	 yatı-
rım	ihtiyaçlarının	belirlenerek	proje-
lendirilmesi	 ve	 üst	 yönetim	 tarafın-

dan	 onaylanan	 projelere	 uygun	
olarak	 yatırım	 bütçesinin	 oluşturul-
masını	 sağlamak,	 fabrika	 tesis	 alanı	
içerisinde	yeni	bir	tesis	yada	yatırım	
projesini	 oluşturmak	 ve	 zaman	
planlarını	 hazırlayarak,	 bütçe	 takibi	
ve	 periyodik	 toplantılar	 gerçekleşti-
rerek	proje	yönetimini	yapmak	veya	
destek	 olarak	 devreye	 almak	 ve	 bu	
konular	 ile	 ilgili	 olan	 tüm	 teknik	
şartname	 ve	 standartların	 hazırlan-
ması	 ekibin	 diğer	 çalışma	 alanların-
dandır.	

Fabrika	 tesis	Alanı	 içerisinde	gerekli	
olan	 her	 türlü	 Lay-Out	 çalışmalarını	
yaparak	 üretim	 süreçlerini	 geliştir-
me	 ve	 iyileştirme	 çalışmaları	 yap-
mak	 yada	 ISG	 ,	 İdari	 İşler	 Birimleri-
nin	 talepleri	 doğrultusunda	 Lay-
Outlar	 hazırlamak,	 ergonomi	
ve/veya	 proses	 süreç	 iyileştirme	
projeleri	 gerçekleştirmek,	 Proses	 İş	
Akış	 Şemalarının	 hazırlanarak,	 gün-
celliğinin	 sağlanması,	 Ar-Ge	 Direk-
törlüğü	bünyesinde	patent	ve	fayda-
lı	 model	 çalışmaları	 yaparak	 sürekli	
gelişim	 sürecine	 katkıda	 bulunmak,	
IMM	 (Isuzu	Manufacturing	 System)	
sisteminin	 Anadolu	 Isuzu	 Tesisleri	
içerisinde	faaliyete	geçirilmesi	husu-
sunda	projeler	üretmek	yada	proje-
lere	 destek	 sağlamak,	 ISG	 Ekibinde	
görev	 alarak,	 gerekli	 çalışmaları	
yürütmek	yada	destek	olmaktır.	

AR-GE	 İŞBİRLİKLERİ,	 ORTAKLIK	 ve	
ÜYELİKLER	
• Uludağ	 Üniversitesi,	 İstanbul

Teknik	 Üniversitesi,	 Medeniyet
Üniversitesi	ve	Boğaziçi	Üniversi-
tesi	 Makina	 Mühendisliği	 Bölü-
mü’nden	akademisyenlerle	ortak
çalışmalar	yürütülmektedir.

• Araç	 tip	 onayı	 çeşitli	 belgelen-
dirme	 testlerinde	 İTÜ	 önemli	 bir
rol	 oynamıştır.	 İTÜ	 -	 OTAM
(Otomotiv	 Teknolojileri	 Araştır-

ma	 Merkezi)	 ile	 ortak	 proje	 ça-
lışması	 yapılmış	 Citimark	 araç	
projesi	 için	 araç	 şasisinin	 yol	 da-
tası	 toplanarak	 hızlandırılmış	
ömür	testi	İTÜ	OTAM	bünyesinde	
yapılmıştır.	

• TOBB	 Üniversitesi	 ile	 Önden
Çarpma-Pendulum	 Testi	 konula-
rında,
İTÜ	ile	Devrilme	Testi	konusunda,
YILDIZ	 TEKNİK	 ÜNİVERSİTESİ	 ile
Elektrikli	 otobüs	 batarya	 AR-GE
çalışmaları
BOĞAZİÇİ	 ÜNİVERSİTESİ	 ile	 Araç
Dinamiği	 Kavramsal	 Tasarım,
Araç	 Kontrol	 Sistemi,	 Araç	 Elekt-
rik	 Elektronik	 kontrolü
İSTANBUL	 TEKNİK	 ÜNİVERSİTESİ
ile	Endüstriyel	tasarım	çalışmaları
İTÜ-OTAM	 ile	 uygulanacak	 mü-
hendislik	ve	tasarım	çalışmaları

• TÜV,	 KBA	 kurumları	 ile	 regülas-
yon,	 şartname	 uyumluluk	 kont-
rolleri	 ve	 sertifikasyon	 çalışmala-
rı,

• TEKNİK	 FREN	 ile	 Türkiye	 yol
koşullarında	durabilite	testi,

• DTA	firması	ile	hava	emiş	sistemi
bilgisayar	 ortamındaki	 ilgili	 ana-
lizler,

• ANOVA	 ile	 dış	 kabuk	 ve	 motor
bölgesi	CFD	analizleri,

• SAFKAR	ile	klima	testleri,

• MAYSAN	MANDO	 ile	 ön	 ve	 arka
amortisör	testleri,

• WOCO	 Polymer	 Systems	 San	 ve
Tic.	A.Ş.	 ile	motor	 -	şanzıman	ta-
kozu	tasarımı,

• Sentez	 Termal	Görüntülüme	 Ltd.
Şti.	ile	sıcaklık	analizleri,

• Novosim	Müh.	Hiz.	 San.	 Tic.	 Ltd.
Şti	ile	güç	aktarım	ekipmanlarının
iç	 gürültüye	 etkilerinin	 belirlen-
mesi,

• DİTAŞ	 ile	 kısa	 rot	 kolu	 perfor-
mans	ve	ömür	testleri
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• Exen	 Mühendislik	 ile	 eğitim
faaliyetleri

• Bias	 Yoldan	 ivme	 sinyallerinin
toplanması	 ve	 dayanım	 simülas-
yonları	için	işlenmesi	eğitimi

• Hendrickson	 firması	 ile	 arka
süspansiyon	tasarımı	aplikasyonu
ve	ilgili	test	uygulamaları,

• ATP	 (Automotive	 Testing	 Of
Papenburg,	 Almanya)	 ve	 Teknik
Fren	 ile	 prototip	 araç	 hızlandırıl-
mış	ömür	ve	durabilite	testi,

• VOITH	 firması	 ile		 ön	 ve	 arka
süspansiyon	sistemleri		testi,

• IDIADA	ile	prototip	aracın	hızlan-
dırılmış	durabilite	testi,

• Altair	 Germany	 ile	 sanal	 test	 ve
validasyon	çalışmaları,

• MSC	 Eng.	 ile	 sanal	 test	 ve	 vali-
dasyon	çalışmaları

BİLİMSEL	 DERGİLERDE	 YAYIMLAN-
MIŞ	MAKALELER	ve	PATENTLER	
2015	yılında	düzenlenen	1.Otomotiv	
ve	Otomotiv	Teknolojileri	Konferan-
sı’na,	 Brüksel’de	 düzenlenen	 Avru-
pa’da	 Elektrikli	 Araç	 Marketi	 isimli	
firmaların	 ve	 araştırma	 merkezleri-
nin	 katıldığı	 organizasyona	 katılım	
gösterilmiştir.		

Adams	&	 Easy5’in	 düzenlediği	 “Top	
10	 Simulating	 Reality	 Contest	 Win-
ners”	 isimli	 uluslararası	 yarışmaya	
Ar-ge	merkezinde	yapılan	çalışma	ile	
katılım	 sağlanmış	 ve	 dereceye	 giril-
miştir.		

11-12	 Eylül	 tarihinde	 Denizli’de	
gerçekleşen	 TOK	 2015’e	 “HİDROLİK	
DİREKSİYON	 SİSTEMİNİN	 MODEL-
LENMESİ	 SİMULASYONU	 “	 isimli	
makalenin	 sunumu	 gerçekleştiril-
miştir.		

9-13	 Eylül	 tarihinde	 Bosna’da	 ger-
çekleşen	Doğa	ve	Mühendislik	Bilim-
leri	Kongresi	(International	Congress	
on	Natural	and	Engineering	Sciences	
-	 ICNES)’de	 “THE	 EFFECT	 of	 FRONT	
and	REAR	AXLES'	RIDE	RATE	RATIOS	
TO	THE	PITCH	ANGLE	of	A	MIDIBUS”	

başlıklı	 makalenin	 sunumu	 gerçek-
leşmiştir.		

13-14	 Kasım	 tarihlerinde	 Kocaeli	
Üniversitesi’nin	 düzenlemiş	 olduğu	
Uluslararası	Mühendislik	 ve	Mimar-
lık	 Tasarım	Kongresi’ne	 “BİR	 TOPLU	
TAŞIMA	 ARACINDA	 KLİMA	 KOMP-
RESÖRÜNDEN	İLETİLEN	TİTREŞİM	VE	
GÜRÜLTÜNÜN	 TASARIM	 DEĞİŞİKLİ-
Ğİ	İLE	TİTREŞİM	KARAKTERİSTİĞİNİN	
İYİLEŞTİRİLMESİ”	 sunumu	 ile	 katılım	
sağlanmıştır.		

Ankara’da	 düzenlenen	 Ansys	 Kulla-
nıcılar	 Konferansı	 2015’e	 “TİCARİ	
ARAÇLARDA	 HAD	 METODU	 KULLA-
NILARAK	DEFROST	SİSTEMİ	OPTİMİ-
ZASYONU	 VE	 BUĞU	 ÇÖZME	 TESTİ	
İLE	 KORELASYONU”,	 isimli	 çalışma	
ile	katılım	sağlanmıştır.		

06	–	07	Ekim	2015	 tarihinde	Bursa’	
da	 gerçekleşen,	 Altair	 Hyperworks	
Teknoloji	 Konferansı’nda	 2015	
“Anadolu	 Isuzu	 Validasyon	 Uygula-
maları	 ve	 Yeni	 Ar	 Ge	 Merkezi	 Test	
Sistemleri”	 hakkında	 detaylı	 bilgi	
veren	sunum	gerçekleştirilmiştir.	

Yıl	içinde	sürekli	hale	getirilen	Ar-Ge	
faaliyetleri	 ile	 sadece	 yeni	 ürün	
geliştirmek	 değil,	 gerek	 akademik	
yayınlar,	 sunumlar	 ve	 katılımlar,	
gerekse	 patent	 ve	 tasarım	 tesçilleri	
ile	 Anadolu	 Isuzu	 Ar-Ge	 Merkezi	
çıktı	 üretmeye	 devam	 etmektedir.	
Bu	 çalışmaları	 ile	 toplam	 tasarım	
tescili	 sayısı	 95’e	 yaklaşmış,	 50’ye	
yakın	 patent	 başvurusunda	 bulu-
nulmuştur.	 Yurtiçinde	 ve	 yurt	 dışın-
da	 da	 makale	 yayınları	 devam	 et-
mektedir.	 Geçmişten	 günümüze	
yaklaşık	 50	 yazılı/sözlü	 yayın	 payla-
şımı	gerçekleştirilmiştir.	

ARGE	 MİSYONU	 VE	 GELECEK	 HE-
DEFLERİ		
Anadolu	 Isuzu,	 ekonomik	 kriz	 de	
olsa	 her	 dönem	 Ar-Ge’ye	 yatırımını	
sürdürmüştür.	 Krizin	 etkilerinin	 ağır	
şekilde	 yaşandığı	 2009	 yılında	 Ar-
Ge’ye	 ayrılan	 pay	 firma	 cirosunun	
%1,21’i	olarak	gerçekleşmiştir.	2009	
yılından	 bu	 yana	 bu	 oran	 %2’lere	
kadar	 yükselmiştir.Anadolu	 Isuzu,	
Ar-Ge	 merkezini	 finansal	 ve	 insan	
kaynağı	olarak	sürekli	güçlendirmeyi	
hedeflemektedir.	 Çalışan	 arkadaşla-
rın	 uzmanlıklarını	 destekleyici	 eği-
timler	 ve	 üniversitelerle	 işbirlikleri	
yapılmaktadır.	 Destekli	 proje,	 yazı-
lı/sözlü	 yayın,	 tasarım	 tescil,	 faydalı	
model	 ve	 patent	 başvurularını	 art-
tırmaya	 yönelik	 teşvik	mekanizması	
2015	 Ocak	 ayından	 itibaren	 uygu-
lanmaya	 başlanmıştır.	 Ülkemizin	 ve	
Anadolu	 ISUZU’nun	Ar-Ge	niteliğini,	
ekonomik	 gücünü	 ve	 teknolojik	
düzeyini	 arttıracak	 projeler	 gerçek-
leştirmek		başlıca	hedefimizdir.	

*arif.ozer@isuzu.com.tr

Adres:

Anadolu	Isuzu	Otomotiv	Sanayi
ve	Ticaret	A.Ş.
Şekerpınar	Mah.	Otomotiv	Cad.
No:2
41435	Çayırova/Kocaeli-	Türki-
ye
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FORD OTOSAN AR-GE MERKEZLERİ Tanıtımı 

Burak GÖKÇELİK* 
Ford Otosan Ürün Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı 

1959 yılında kurulan, 1961’de Ürün 
Geliştirme  faaliyetlerine başlayan; 
Türkiye’nin ilk binek otomobili 
“Anadol”  başta olmak üzere pekçok 
AR-GE projesi ve yeni ürün geliştir-
miş olan Ford Otosan,  Türkiye’nin 
en yüksek kurulu kapasiteye sahip 
otomotiv firmasıdır.  Ford Otosan, 
Türkiye’de ticari araç üretiminin 
%59’unu tek başına gerçekleştir-
mektedir  ve Ford’un Avrupa’daki en 
büyük ticari araç üretim merkezi 
konumundadır. 

1977 yılında Ford ile lisans anlaşma-
sı imzalayan Otosan, Cargo Kamyon 
ve Transit serisi üretim ve satış 
hakkıyla beraber Anadol ve Transit 
motorlarını ve bu ünitelerde kullanı-
lacak arka aks ve şanzımanları 
üretme hakkını da kazanmıştır. 1997 
yılında Koç Holding ve Ford Motor 
Company eşit hissedar haline gele-
rek şirket, Ford Otosan adını almış 
ve Ford ile ortak ilk büyük projesi 
olan Connect modelini geliştirmiştir. 
2003’te Ford Otosan, yeni Cargo 
kamyon için tamamen yeni bir ağır 
vasıta motoru Ecotorq’u geliştirmiş-
tir. 2014 yılında tüm dünya için Ford 
Otosan Yeniköy fabrikasında üretil-
meye başlanan Ford Tour-
neo&Transit Courier’i geliştirme 
çalışmaları tamamen Ford Otosan 

mühendisleri tarafından yürütül-
müştür. 

Ford Otosan, Ford’un ağır ticari 
araçlar ve ilgili dizel motor ve motor 
sistemleri için küresel mühendislik 
merkezi olmakla birlikte aynı za-
manda Ford’un hafif ticari araç ve 
dizel motor tasarım ve mühendisliği 
için destek merkezi konumundadır.   

Bugün gelinen noktada Ford Oto-
san, komple bir aracı, motoru da 
dahil olmak üzere, sıfırdan ticari bir 
ürün oluşana kadar tasarlamak, 
geliştirmek ve test etmek için gerek-
li tüm yetenek ve altyapıya sahip tek 
Türk şirketidir.  

Sancaktepe Ar-Ge Merkezi 

Kartal’da bulunan Yedek Parça 
Dağıtım Merkezi arazisi içine inşa 
edilen Sancaktepe AR-GE Merkezi, 
2014 yılı sonunda 5746 Sayılı Araş-
tırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
desteklenmesi hakkındaki kanun 
kapsamında Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından tescil edilmiş 
Türkiye’nin tek lokasyondaki en 
büyük AR-GE merkezidir. Transit ve 
Connect araçların üretiminin yapıl-
dığı Kocaeli Fabrikası aynı zamanda 
2009 yılında tescil edilen ilk Ar-Ge 
merkezidir. Cargo araçlar, aktarma 
organları ve motor üretiminin yapıl-
dığı İnönü Yerleşkesi ise 2016 yılı 
itibariyle  3. Ar-Ge merkezi olarak 
tescil edilmiştir. Bu üç merkez tek 
bir Genel Müdür Yardımcılığı altında 
yönetilmektedir.  

İnönü Test Merkezi 

Ford dünyasındaki küresel tasarım 
ve mühendislik merkezlerinden biri 
olarak Ford Otosan, üretimini yap-
makta olduğu araç ve motorların 
dışında, Türkiye’de üretimi olmayan 
araç, motor ve güç aktarma sistem-
leri için de Ar-Ge çalışmaları yürüt-
mektedir. 1400’ü aşan Ar-Ge perso-
neli, araç mühendisliği, gövde mü-
hendisliği, şasi mühendisliği, araç 
elektrik ve elektroniği, motor, güç 
aktarma sistemleri, motor ve araç 
kalibrasyonu, motor ve araç kontrol 
yazılımları geliştirme, hesaplamalı 
mühendislik, tasarım doğrulama ve 
test, proje yönetimi, homologasyon 
alanları ile Tasarım Stüdyosu’nda 
görev yapmaktadır. 2015 yıl sonu 
itibarıyla, beyaz yakalı personel 
içinde 20 doktora dereceli çalışanı 
olan Ar-Ge merkezlerinde 42 yüksek 
lisans dereceli çalışan halen doktora 
programına devam etmektedir. 
Çalışanların %25’i lisansüstü derece-
sine sahipken, lisans dereceli çalı-
şanların önemli bir bölümü yüksek 
lisans öğrenimine devam etmekte-
dir. 

Ford Otosan Ar-Ge Merkezleri, 
sıfırdan araç ve motor tasarlayıp 
geliştirme birikimine ve tecrübesine 
sahiptir. Ekipler, sıfırdan araç ve 
motor projelerinin yanında küresel 
geliştirme projelerinin parçası ola-
rak, çok sayıda sistem ve alt sistem 
geliştirme projeleri yürütmektedir. 
Ar-Ge merkezleri, ileri teknoloji 
ürünü yeni sistemlerin çalışılmasına 
yönelik laboratuvar altyapısı ile 
donatılmıştır. 
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Ford Cargo araçları için yapılan Ar-
Ge çalışmaları tüm çalışmalar içinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Aracın 
tüm tasarımı ve geliştirmesi Ford 
Otosan Ar-Ge Merkezleri’nde ya-
pılmıştır. Bu araçlarda kullanılan 
Ecotorq Motor Ailesi ise lisansı ihraç 
edilmiş bir üründür. Ford Otosan 
lisansı ile Çin’de üretilecektir. Yeni 
nesil teknolojilerin kullanıldığı Eco-
torq motorları Euro-6 emisyon 
limitlerini sağlamaktadır. Düşük 
yakıt tüketimi ve gürültü seviyesi ile 
sınıfının emsal ürünlerindendir. 
Motor ile birlikte kullanılan motor 
sonrası egzoz gazı arındırma sistemi 
de yine Ford Otosan tarafından 
tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu 
ünitede kullanılan özgün çözümler 
çok sayıda patent ile koruma altına 
alınmıştır. 

Ar-Ge Birimleri 

Motor Tasarım ve Geliştirme  
Bölümü 
Kavramsal tasarımdan ürüne kadar 
tüm tasarım ve geliştirme aşamala-
rında faaliyet gösterilmektedir. 
Motor alt sistemlerin tasarım ve 
geliştirme çalışmaları da ağırlıklı 
olarak Ford Otosan bünyesinde 
yapılmakta, böylece imalat teknolo-
jilerinin bulunabildiği ölçüde yerli-
leştirme mümkün olabilmektedir.  

Ecotorq 13.0 L Euro-6 

Motorlar, sınıflarında rekabet avan-
tajı yaratacak iddialı özellikler ile 
tasarlanmaktadır. Yüksek güç yo-
ğunluğu, düşük emisyon, düşük 
yakıt tüketimi, düşük gürültü seviye-
si  ve yüksek dayanım ve ömür 

hedeflerinin sağlanmasında, kullanı-
lan en yeni teknoloji ürünü bileşen-
lerin yanı sıra, tasarım ve geliştirme 
aşamalarında kullanılan özgün me-
todların katkısı büyüktür. Kullanılan 
ileri hesaplama yöntemleri, özgün 
eniyileme metodları ve geliştirilen 
yeni kalibrasyon yöntem ve teknik-
leri, toplam tasarım ve geliştirme 
sürelerini de endüstri için emsal 
olacak mertebeye düşürmektedir.  

Merkez bünyesinde geliştirilen tüm 
motorlar sınıfının en iyileri arasında 
yer almıştır. Bunun en önemli örneği 
Ecotorq Motor Ailesidir. 

Motor Yazılım ve Kalibrasyon  
Geliştirme Bölümü 
Bölüm, Yazılım Geliştirme, Araç 
Kalibrasyon ve Motor Kalibrasyon 
ekiplerinden oluşmaktadır. Ekipler, 
Ford Otosan ürünü araçlar dışında 
tüm Ford dünyasında yeni motor ve 
araç kalibrasyonlarında görev al-
maktadırlar. Dinamometrelerde 
yanma geliştirme ve donanım opti-
mizasyonu ile başlayan çalışmalar, 
performans, emisyon, sürüş kalitesi 
ve gürültü hedeflerini sağlayacak 
fonksiyonların araç ve motor dina-
mometrelerinde geliştirilmesi ve 
kalibrasyonu ile devam eder. Ayrıca 
tüm diyagnostik fonksiyonları bu 
bölüm tarafından geliştirilir ve uygu-
lanır. Araç üzerinde yapılan kalib-
rasyon, doğrulama, ve eniyileme 
çalışmaları için gerektiğinde uç 
kullanım şartlarının (yüksek irtifa, 
soğuk ortam, sıcak iklim gibi) bulun-
duğu bölgelere ve test merkezlerine 
gidilir.  

Motor kontrol ünitesi üzerinde 
koşan gömülü yazılımların geliştiril-

mesi ve yüksek güvenlik standartla-
rına uygun olarak doğrulanması 
bölümün faaliyet alanları arasında-
dır. 

Güç Aktarma Sistemleri 
Motor dışındaki güç aktarma sis-
temleri ile yardımcı sistemlerin 
tasarım ve geliştirmesinden sorumlu 
bölümdür. 

Bu sistemler arasında motor soğut-
ma sistemleri, motor bağlantı sis-
temleri, güç aktarma sistemleri ve 
egzoz sistemleri sayılabilir. Bölüm, 
şanzıman gibi karmaşık sistemleri 
sıfırdan geliştirebilecek birikime 
sahiptir.  

Motor ve Güç Aktarma Sistemleri –
CAD/CAE Bölümü 
Motor ve güç aktarma sistemleri 
bölümlerine sistematik 3D tasarım 
ve karmaşık hesaplamalı analiz 
yöntemlerinde destek veren ekip-
lerden oluşur. Bölüm, karmaşık 
analizlerin icrasının yanı sıra, motor 
ve güç aktarma sistemleri tasarımını 
desteklemek üzere daha hızlı ve 
güvenilir yeni hesaplama yöntem ve 
metodları geliştirmektedir. Termo-
mekanik yorulma gibi metod geliş-
tirme çalışmalarının devam ettiği 

alanlarda geliştirdiği ve tasarım 
süreci içinde çok hızlı eniyilemeye 
olanak veren özgün yöntemler ile 
rekor motor tasarım sürelerinin 
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gerçekleştirilmesine katkı sağlamak-
tadır. 

Motor Test Merkezleri 
İnönü ve Gölcük yerleşkelerinde 
olmak üzere iki motor test merkezi 
mevcuttur. Gölcük test merkezi 
emisyon, performans, yanma ve 
gürültü geliştirme çalışmalarında 
uzmanlaşmıştır. Biri motor ve/veya 
motor ile birlikte aktarma sistemle-
rinin çalışılabildiği özel  NVH labora-
tuvarı ve bir diğeri iklimlendirilmiş 
ve soğuk/sıcak hava (-30/+45 °C) 
testlerinin de yapılabildiği özel bir 
laboratuvar olmak üzere 13 test 
odası (hücresi) mevcuttur. Test 
hücreleri, Euro-6 emisyon sertifikas-
yon testlerinin yapılması için gerekli 
akredite donanıma ilave olarak, 
emisyon geliştirme çalışmalarının 
gerektirdiği yüksek teknoloji ölçüm 
ve otomasyon sistemleri ile dona-
tılmıştır.  

NVH test odası içerisinde yeralan,  
Ford Otosan tarafından geliştirilen 
patentli döner tabla sistemimiz 
sayesinde bitişik odalarda bulunan 
dinamometre frenleri çok kısa süre-
de 90° derece döndürülerek bulun-
dukları odaların ilave test odası 
olarak kullanılmasına olanak sağla-
maktadır.  

Kocaeli Arge Test Merkezi, Engine 

Testing International dergisi tara-
fından 2013 yılında, Uluslararası 
Yılın Test Merkezi seçilerek, Türki-
ye’de ve Ford dünyasında bir ilk 
olarak ‘Engine Test Facility of the 
Year’ ödülünü ülkemize getirmiştir. 

İnönü test merkezinde ise ağırlıklı 
olarak dayanım, mekanik geliştirme 
ve alternatif yakıt çalışmaları yürü-
tülmektedir. 2016 başında, 1.5-2.5 
litre/sil. büyüklüğündeki motorlar 
için yapılacak araştırmaları destek-
lemek üzere bir Tek Silindirli Araş-
tırma Motoru  İnönü test merkezin-
de devreye girmiştir. Tamamen Ford 
Otosan Ar-Ge Merkezleri tarafından 
tasarlanıp, üretimi de İnönü test 
merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 
bu motor ve motorun içinde yeral-
dığı laboratuvar, ağırlıklı olarak 
gelişmiş yanma sistemlerinin araştı-
rılmasında ve düşük sürtünme sağ-
layan özel teknolojilerin geliştirilme-
sinde kullanılmaya başlanmıştır.  

Her iki test merkezindeki test hücre-
lerinin uzaktan kontrolü için kurulan 
altyapı sayesinde, Sancaktepe Mer-
kezi’ndeki mühendislerin masala-
rından gerçek zamanlı olarak çalış-
maları mümkün olmaktadır. Kurulan 
palet sistemi altayapısı ile test hüc-
resinde motor değişimi testten teste 
dakikanın altında bir sürede yapıla-
bilmekte, böylece yüksek yatırım ile 

kurulan merkezler en üst düzeyde 
verimlilikle kullanılmaktadır.  

Test odaları yüksek otomasyon 
olanakları sayesinde isteğinde çok 
uzun süreler ile otomatik koşabil-
mekte, bu esnada en hassas emis-
yon ölçümleri de dahil olmak üzere 
pekçok veriyi güvenilir şekilde üre-
tebilmektedir. Ford Otosan tarafın-
dan geliştirilen özgün otomasyon 
araçlarının da yardımıyla kısıtlı per-
sonel ile çok fazla test çok kısa sü-
rede yapılabilmekte, böylece gelişti-
rilen modele dayalı özgün motor 
kontrol ve emisyon geliştirme yön-
temleri, çok kısa sürede fiziksel 
veriler ile kalibre edilebilmektedir. 

Yatak film kalınlığı ölçümü, telemet-
rik güç silindiri-piston ölçümleri, 
motor içi gerilim ölçümleri, hava 
akış/döngü katsayısı ölçümü gibi 
özel ölçümlerin başarıyla yapıldığı 
laboratuvarlarda, mekanik geliştir-
me çalışmalarını desteklemek üzere 
özel olarak tasarlanmış test düze-
nekleri de mevcuttur. 

Ar-Ge ekiplerince tasarlanıp imal 
edilen yağlama sitemi, külbütör 
sistemi, soğutma sistemi, kayış 
sistemi test düzenlekleri bunlardan 
bazılarıdır. Yorulma testlerinin ya-
pıldığı özel cihazlardan, yüksek 
kapasiteli veri toplama sitemlerine, 
özel hasar analiz araçlarından, hızlı 
kamera görüntüleme sistemlerine 
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çok sayıda ekipman envanteri ta-
mamlamaktadır.  

HIL / Kalibrasyon Test Laboratuvarı 
Sancaktepe yerleşkesinde bulunan 
HIL/MIL/SIL laboratuvarları ise, araç 
veya motor üzerindeki maliyetli ve 
zaman alıcı test süreçlerinin kısal-
tılmasını sağlamaktadır. Laboratuvar 
Türkiye’deki en kapsamlı dizel mo-
tor HIL test laboratuvarları olup, 
yüzotuzu aşkın kontrol, yazılım ve 
kalibrasyon mühendisine hizmet 
vermektedir.  

Araç Mühendisliği Bölümü  
Araç analitik geliştirme, Araç mima-
risi, analitik prototipleme, sayısal 
doğrulama, geometrik entegrasyon 
gibi ana fonksiyonlardan oluşur. 
Ürün geliştirme ve tasarım sürecin-
de tüm fonksiyonel kontroller, fizik-
sel prototiplere ihtiyaç duymadan 
sanal ortamda yapılabilmektedir.  

Sistemler ve parçalar arasındaki 
geometrik uyum kontrolleri imalat 
toleransları ve Ford Otosan içinde 
oluşturulmuş tasarım kılavuzları 
dikkate alınarak yapılmaktadır.  
Üretilebilirlik, montaj ve servis 
edilebilirlik, insan etkileşimi – ergo-
nomi kontrolleri, sistemlerin ve 
parçaların tasarımı süreci boyunca 
paralel olarak sürdürülür. Dijital 
ortamda bu kontollerin yapılabilme-
si için gerekli ticari yazılımların yanı 
sıra, dijital üç boyutlu tarayıcılar ve 
derleyiceler ile Sanal Gerçeklik 
Odası (CAVE) ürün geliştirme alt 
yapısında mevcuttur. Sanal Gerçek-
lik Laboratuvarı’ndan sürüş simülas-
yonu, sanal klinik, servis değerlen-

dirmeleri, mekanik yerleşim çalış-
malarında faydalanılmaktadır. 

Aracın analitik doğrulama çalışmala-
rı için gerekli tüm motor hareket, 
lastik ve süspansiyon, direksiyon, 
kolon, pedallar, kabin, ağır ticari 
araçlarda yük kabini (trailer) dina-
mik modelleri  sanal ortamda hazır-
lanır ve geliştirme sürecinde protip 
araçlardan ve test düzeneklerinden 
alınan ölçümlerle korelasyonları 
sağlanarak, geliştirilen özgün anali-
tik tekniklerle yapılan eniyleme 
çalışmalarında kullanılırlar.  

Araç geliştirme sürecinde NVH (Gü-
rültü ve Titreşim), çarpışma güvenli-
ği, termal davranış ve sıcaklık dağı-
lımı, soğutma performansı, yakıt 
ekonomisi ve  ağırlık, yorulma ve 
yapısal dayanım, aerodinamik, araç 
temel dinamiği gibi temel araç özel-
likleri hesaplamalı mühendislik 
yöntemleri ve deneysel yöntemler 
kullanılarak hedefleri doğrultusunda 
geliştirilirler.  

NVH için tam araç akustiği, BIP ve 
giydirilmiş gövde modal analizi, alt 
sistem analizleri ve korelasyon 
testleri yapılmaktadır. Güvenlik için 
yapısal çarpışma analizleri, yarı 
statik doğrusal olmayan sistem 
analizleri, darbe/çarpma analizleri 
ve yüksek eylemsizlik test simülas-

yonlarının tamamı Ar-Ge mühendis-
leri tarafından yapılmaktadır. Bu 
alanda yapılan analizler, sertifikas-
yon için de kullanılabilmektedir. 
Yorulma ve yapısal dayanım analiz-
leri, motor soğutma performansı ve 
aerodinamik değerlerinin tespitinde 
kullanılan CFD bazlı analizlerin yanı 
sıra, araç dinamiğinde sürüş, yol 
tutuş, frenleme gibi özelliklerin 
tespiti için de bilgisayar destekli 
analizler gerçekleştirilir.  

Analitik modellerin ürün ile korelas-
yonunun sağlanmasında vazgeçil-
mez bir aşama olan fiziksel testlerin 
büyük bölümü Ar-Ge altyapısı kap-
samında bulunan laboratuvarlarda 
gerçekleştirilmektedir. Gerekli öl-
çüm ekipmanı ile donatılmış proto-
tip araçlar ile test pistinde yapılan 
testler de aynı amaçla icra edilmek-
tedir. Yol testlerinde Dış Ses Limiti 
gibi yasal beklentilerin yanı sıra 
rüzgar sesi, operasyonel ses kalitesi, 
iç gürültü, alt sistem ses seviyeleri, 
araç dinamiği-sürüş-frenleme-yol 
tutuş özellikleri, yakıt tüketimi, 
motor soğuma performansı, ölçüm-
leri bu alanda uzmanlaşmış mühen-
dis ve teknisyenler tarafından ya-
pılmaktadır. 

İnönü yerleşkesinde hazırlıkları 
bitmek üzere olan özel test pisti ile 
yurtdışında yapılan ve özel pist 
özellikleri gerektiren tüm araç yol 
testlerinin merkez içinde yapılması 
mümkün olacaktır. 61,365 m2 alana 
kurulu bu test tesisi, her biri farklı 
özelliklerde 3 ayrı parkur ile ilave bir 
araç geliştirme ve prototip atölyesi 
barındırmaktadır. Pistte, akıllı sürüş 
destek sistemlerinin testleri için 
ayrılmış özel bir bölüm de bulun-
maktadır.  
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Araç ve Araç Sistemleri Test Merkezi 
2014’te kurulan ve 2015 yılı içeri-
sinde çok yüksek doluluk oranıyla 
çalışan, Araç ve Sistem Test Merke-
zi’nde; sistem ve parça seviyesinde 
6 eksene kadar yol data simülasyon 
testleri, dayanıklılık testleri, iklim 
koşullandırılmış ortam ömür testleri 
gibi ileri düzey araç testlerinin yanı 
sıra; yük – yer değişimi, sertlik, yay 
katsayısı ölçümleri yapılmaktadır. 
MAST rigi, 4-poster sistemleri, ser-
vo-hidrolik test ekipmanlarının yanı 
sıra, Merkez, klimatik odasıyla dik-
kat çekmektedir.  

MAST (Multi Axial Simulation Table) 
riginde, araç sistem ve alt sistemle-
rinin, gerçek kullanım şartlarında 
toplanmış titreşim verileri ile 6 
eksende dayanım testleri yapılabil-
mekte, kullanılan ilave ölçüm ekip-
manı ile de gerçek kullanım koşulları 
ile test sistemi üzerinde yaratılan 
yükleme arasındaki korelasyonun 
yüksek düzeyde olduğu kontrol 
altında tutulabilmektedir. 

MAST 

4- Poster 

 4-Poster sistemi ile orta ve hafif 
ticari segment için tüm araç, ağır 
ticari araçlar için ise yarım araç 
modeli kullanılarak yoldan gelen 
titreşim ve deplasman verileri sis-

temde işlenerek yapısal dayanım 
testleri yapılmaktadır.  

Servo Hidrolik Test Alanı 

Servo hidrolik test alanında toplam-
da 16 adet piston bulunmakta ve 
her piston 25kN – 250kN aralığında 
kuvvet dinamik kontrol ile bağımsız 
olarak uygulanabilmektedir. 

İklimlendirme Odası 

10m x 5,5m x 5,5m boyutlarındaki 
klimatik odada,  -42 / +85 °C ve 
%10-90 RH aralıklarında çevre şart-
ları altında testler gerçekleştirile-
bilmektedir. Bu alanda ısıl yaşlan-
dırma, uç koşullarda gövde sistem-
leri ömür testleri ve soğuk araç 
çalıştırma testleri yapılmaktadır. 

Proje Yönetimi 
Proje yönetimi ekipleri, yürütülen 
ve gelecekte başlanması planlanan  
projelerin içerik, zaman , kaynak, 
tedarik, bütçe, birimler arası ileti-
şim, tasarım ve geliştirme süreci 
kalitesi ile risk yönetiminden sorum-
ludur. Kullanılan ve sürekli geliştiri-
len proje yönetim sistem, süreç ve 
şablonlarıyla, sadece çıktıların değil, 
üstün özellikte çıktıları sağlayacak 
geliştirme süreçlerinin kalitesinin de 
sürekliliği sağlanmaktadır.  Her 
projede öğrenilen bilgilerin kurum 
hafızasında kalıcılığının sağlanması, 
proje yönetim ekiplerince yüksek 

disiplin ile denetlenen ve geliştirme 
sürecinin tanımlı parçaları olan 
raporlama ve kayıt süreçleri ile 
mümkün olabilmektedir. Tanımlı 
proje yönetimi süreçleri, ekipler 
arası iletişimin verimini artırmakta, 
riskleri ve fırsatları proaktif şekilde 
belirlenerek üst yönetim desteğinin 
sağlanmasında önemli katkı sağla-
maktadır. 

Gövde Mühendisliği 

Dış Giydirme, Gövde, Emniyet ve 
Koltuk Sistemleri, Kaput ve Kapılar, 
İzolasyon ve İç Giydirme ekiplerin-
den  oluşan Gövde Mühendisliği 
Bölümü’nde tüm tasarımcılar ileri 
düzeyde üç boyutlu modelleme 
tecrübesine sahiptir.  

Geliştirme süresince tüm bileşenle-
rin bilgisayar destekli analizleri aynı 
ekipler tarafından gerçekleştirilir.  
BIW denilen sac aksamın ve birleş-
me noktalarının yorulma ve burul-
ma rijitliği, koltuk bağlantılarının 
dayanım ve rijitlik analizleri, klima 
performans analizleri, kapı açma-
kapama simülasyonları gibi birçok 
test öncesi sınama sanal ortamda 
yüksek doğrulukla gerçekleştiril-
mektedir. Ekip bünyesinde, imal 
edilebilirlik ve üretim süreçleri alan-
larında çok sayıda uzman bulunmak-
ta ve tasarım faaliyetlerini destek-
lemektedir.  
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Şasi Mühendisliği 

B-platformundan ağır ticari vasıtaya 
kadar çok geniş bir yelpazede şasi 
sistemleri ve parçalarının tasarım ve 
geliştirme çalışmaları bu birim tara-
fından yürütülmektedir. Süspansi-
yon sisteminin kinematik ve dinamik 
özelliklerinin analitik modeller ile 
analizi ve optimize edilmesinden, 
fren sistemlerinin kontrol modelle-
rine kadar, şasi sistemleri tasarımını 
destekleyen analitik çalışmaların 
tamamını icra edecek bilgi, tecrübe 
ve altyapıya sahiptir. Alternatif hafif 
malzemeler, ileri üretim teknikleri, 
korozyon önleyici yeni teknolojiler, 
yüksek güvenilirliğe sahip bağlantı 
elemanları gibi alanlarda araştırma 
çalışmaları yürütmektedirler. 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği 

Ağırlıklı olarak ticari araçlarının 
tasarım ve geliştirmesinde görev 
alan Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Sistem Mühendisliği, Elekt-
riksel Dağıtım Sistemleri Mühendis-

liği ve Doğrulama, Parça Mühendis-
liği ve Doğrulama ekiplerini barın-
dırmaktadır. Bir araçtaki tüm yazı-
lımların kontrol edildiği gövde kont-
rol ünitelerinin  ve yazılımlarının 
tasarlanması ve geliştirilmesi çalış-
malarını yürütmektedir. Bölüm, Yeni 
nesil otonom araç sistemleri alanın-
da araştırma çalışmalarını sürdür-
mektedir.  

Ar-Ge ve Fikri Haklar Bölümü  
Bölüm Ar-Ge stratejilerinin gelişti-
rilmesi ve icrası, gerekli kaynakların 
düzenlenmesi ve teşvik mekanizma-
larının kullanılması, yönetimi ve 
konu çerçevesinde devlet ile olan 
ilişkilerin düzenlenmesi, şirketin Ar-
Ge yetenekleri ile ilgili olarak dış 
dünya ile olan iletişimin ve ilişkilerin 
yönetilmesi, Fikri Mülkiyet Hakları 
Sistemi’nin yönetimi ve sürdürülebi-
lir araştırma altyapısının içeriğinin 
yönetilmesinden sorumludur. Tüm 
merkez çalışanlarının araştırma 
yönünde teşvik edilmesi ve araştır-
macı kimliklerini geliştirecek altyapı-
ların kurulması görevleri arasında-
dır. 

Ar-Ge Merkezleri çalışanları tarafın-
dan güncel teknolojinin takibinin 
yapılabilmesi için gerekli sistemleri 
kurar ve süreçleri geliştirir. Uzman-
lar tarafından ürünlere ait teknoloji 
yol haritalarının hazırlanmasında 
kılavuzluk yapar.  

Ulusal ve uluslararası patent başvu-
rularının yürütülmesi, tescili, faydalı 
model, endüstriyel tasarım tescilleri, 
marka tescilleri, bu konulara yönelik 
ihlallerin takibini yürütür. Ford 
Otosan bünyesinde hazırlanan ma-
kale, bildiri, konferans çıktısı gibi 
diğer fikri mülk sayılacak çıktıların 
takibi ve yönetimden sorumludur. 

Homologasyon ve Teknik 
Koordinasyon 
EC/ECE sistem ve ulusal tip onayla-
rının alınması ve araçların kayıt 
altına alınması ve araç kalite ve 
üretim için COP plan ve testlerinin 
desteklenmesinden sorumludur.  

Fabrika Araç Takımları - PVT 
Kocaeli yerleşkesinde ve İnönü 
yerleşkesinde bulunan ekipler, 
bulundukları lokasyonlardan başka, 
aynı araçların üretildiği diğer bazı 
Ford üretim merkezlerine de teknik 
destek sağlarlar. Saha ve imalat  
problemlerinin analiz edilmesi ve 
kritik olanların süratle çözülmesinde 
görev alırlar.  

PVT ekipleri, devreye alınmış araç-
lardaki sürekli iyileştirme çalışmala-
rını yürütmekten sorumludurlar.  
Özellikle imalat yöntemleri-tasarım 
ilişkisi alanında araştırma çalışmaları 
yaparlar.  

Tasarım Stüdyosu 

A-sınıfı yüzeyleme, kil model, hızlı 
prototipleme, renk ve harmoni 
analizi, çamur modelleme ve katı 
modelleme gerçekleştirilmektedir. 
Sancaktepe yerleşkesi ile birlikte 
yenilenen Stüdyo, genişleyen kadro-
su ve döner tabla, çelik tabla, CNC 
yüzey işleme makinaları, lazer tara-
yıcı ve ölçüm cihazları, Powerwall 
monitör gibi ilave sistemlerle kapa-
sitesini artırmıştır. 

İşbirliklerimiz 

Üniversiteler ile İşbirliği 
Ford Otosan Ar-Ge, yüksek çarpan 
etkisi olduğu inancıyla üniversite 
işbirliklerine yüksek önem vermek-
tedir. Üniversitelerde çalışan araş-
tırmacılara doğru soru ve problem 
setlerini götürerek özellikle temel 
bilgi olarak yetkinliği son derece 
yüksek ekiplerle işbirliği fırsatları 
yaratmayı hedeflemektedir. Bu 
yaklaşımla  Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta 
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Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üni-
versitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sa-
bancı Üniversitesi, Marmara Üniver-
sitesi ile çeşitli işbirliği anlaşmaları 
gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda ortak 
projeye imza atılmış, işbirliklerinden 
somut kazanımlar sağlanmıştır. Koç 
Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
gösteren KÜFOTAL gerek modeli, 
gerekse çıktıları itibarıyla çok başarı-
lı bir örnek olmuştur. 

Test Merkezi ve Yatırım 
İşbirliklerimiz 

x İTÜ ile SANTEZ kapsamında inşa
edilen Motor Yorulma Test  (2014)

• ODTÜ ile DPT destekli olara Araç
Çarpma  ve “High g” Test Merkezi
(2013)

x Tübitak MAM ile Şasi ve Motor
Dinamometre Test Merkezleri
(2011)

x Gebze Teknik Üniversitesi ile Yakıt
Dolum Test Merkezi (Devam edi-
yor)

Projelerden Örnekler  
(TEYDEB, SANTEZ, vb) 

x Küresel Pazarlar İçin Temiz Şehir
Kavramına Uygun Yeni Hafif Ticari
Araç Geliştirme Projesi (Courier)
(2012-2014)
Ortaklar: Ford Otosan, Ford, Tübi-
tak, OTAM, İTÜ, YTÜ

x Euro 6 Normlarına Uygun Ağır
Hizmet Tipi Motor Ailesi Tasarımı
ve Geliştirilmesi (Ecotorq 2012 –
2015) 

Ortaklar: Ford Otosan, İTÜ, Koç 
Üniversitesi, Okan Üniversitesi, 
Sabancı Üniversitesi 

x Ağır Vasıta Dizel Motorlar İçin
Esnek Ve Gürbüz Hava Yolu Kont-
rol Mimarisi Geliştirilmesi Ve Uy-
gulanması (2015 - )
Ortaklar: Ford Otosan, Sabancı
Üniversitesi

x Kablosuz İletişim Ve Enerji Har-
manlama Özelliklerine Sahip Hafif
& Ağır Ticari Araç Hava Filtreleri
İçin Basınç Algılama Sistemi Gelişti-
rilmesi (2015 -)
Ortaklar: Ford Otosan, İnolab

x Ağır Ticari Vasıtalar için Kompozit
Şaft Tasarımı (2014 - )
Ortaklar: Ford Otosan, İTÜ (SAN-
TEZ)

x Ford B Sınıf (B Max, Courier ve
Fiesta MY17) Araçlara Euro6 Emis-
yon Regülasyonları Kapsamında
NOx Kapanı ve sDPF (Seçici Dizel
Parçacık Filtresi) Kalibrasyonu Ge-
liştirme Projesi (2015- )
Ortaklar: Ford Otosan, Koç Üniver-
sitesi

x Yeni Nesil Çevreci Motorlarda
Yüksek Termomekanik Yorulma
Dayanımlı Silindir Kafa Dizaynı Veri
Doğrulama Sistematiğinin Gelişti-
rilmesi (2012 -2014)
Ortaklar: Ford Otosan, İTÜ

x Ağır Ticari Araç Elektrik Dağıtım
Sistemi Geliştirilmesi (2015 - )
Ortaklar: Ford Otosan, İTÜ, Koç
Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi

Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin 
Çalışmalarımız  
Ürünlerimizle ilgili yürütülen her 
türlü fikri faaliyetin, teknik geliştir-
melerin sınai mülkiyet hakları çerçe-
vesinde korunmasına büyük bir 
hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bunun 
en önemli basamağı Tasarım ve Ar-
Ge birimleri başta olmak üzere tüm 
çalışanlarımızda fikri mülkiyet kav-
ramının yaygınlaştırılması ve bu 
bilincin kazandırılmasıdır.  

Rekabet gücümüzü en üst düzeye 
çıkarmak amacıyla sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin tüm birimlerdeki 
çalışanlarımıza sürekli eğitim veril-
mekte, araştırma ve geliştirme 
ürünlerinde artışı sağlayacak yaratıcı 
ortam oluşturmaya gayret edilmek-
te ve tüm çalışanlarımızın sınai 
mülkiyet başvuruları iletmeleri 
konularında girişimde bulunmaya 
teşvik edilmektedir. 

2009-2010 yıllarında sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin başvurularımız 
incelendiğinde 2009 yılında 39, 
2010 yılında ise 50 patent başvuru-
su yapıldığı görülmektedir. Ford 
Otosan 2013 yılında yapmış olduğu 
80 patent başvurusu ve 2014 yılında 
yapmış olduğu 110 patent başvuru-
su ile sektöründe 1’inci ve Türki-
ye’de 2’nci sıraya yerleşirken Şirke-
timiz, 2015 yılında  Türk Patent 
Enstitüsü üzerinden 137 patent 
başvurusu gerçekleştirmiştir. Ford 
Otosan tarafından şuana kadar 40 
faydalı model ve 677 patent olmak 
üzere toplam 717 başvuru yapılmış-
tır. Ayrıca 2015 yılında Ford Otosan 
çalışanları tarafından yapılan buluş-
lar için, Ford Motor Company’nin 
Fikri Haklarını yöneten Ford Global 
Technologies, LLC tarafından Avrupa 
Patent Ofisi’ne 5 başvuru gerçekleş-
tirilmiştir.  

Akademik veya Profesyonel Yayın-
lardan Bazı Örnekler (2013 -2016) 

Uluslararası Yayınlar 

• Yanarocak R, Çekiç A (2015) CAE
Model Correlation & Design Op-
timization of a Laminated Steel
Oil Pan by means of Acceleration
and Strain Measurement on a Fi-
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red Engine, International Journal 
of Engineering Technologies. 

• Ünver B., Koyuncuoğlu Y., Göka-
şan M., Boğosyan S., (2015), Mo-
deling and Validation of a Tur-
bocharged Diesel Engine Airpath
and Combustion Systems, Inter-
national Journal of Automotive
Technology, 220140157.

• A response surface approach to
heavy duty truck rear underrun
protection device beam optimi-
sation (in Press) International Jo-
urnal of Vehicle Design

• Cengiz C., Guryuva S., Yazicioglu
Y., Guzel A.H.(2015) Engine Cy-
linder Head Development Met-
hodology Using CFD FEM Analy-
ses. International Journal of Ve-
hicle Design

• Göktepe, S., Atalık, K., & Ertürk,
H. (2014). Comparison of single
and two-phase models for na-
nofluid convection at the entran-
ce of a uniformly heated tube.
International Journal of Thermal
Sciences, 80, 83-92.

• Osma, A. (Apr.2014), An Investi-
gation On The Stressstrain Rela-
tionship Of Cold-Rolled Steel
Sheets Used In The Automotive
Industry, The I. Mech. Eng., Part
D: Journal Of Automobile Engi-
neering, Vol. 228, No. 5, pp.565-
579 (doi:10.1177/ 
0954407013479905). 

• Akca, S. and Ertugrul, S. (2014).
eTS Fuzzy Driver Model For Si-
multaneous Longitudinal and La-
teral Vehicle Control, Internatio-
nal Journal of Automotive Tech-
nology, Vol. 15, No. 5, pp. 781 -
794. 

• Balta, B., Sönmez, F.Ö., Cengiz,
A.K. (2014) Experimental Identi-
fication of Torque Losses in V-
ribbed Belt Drives Using Respon-
se Surface Method. Proc. Imec-
hE, Part D: Journal of Automobile
Engineering, Vol. 229(8), 1070-

1082, 2015 DOI:10.1177/ 
0954407014555150. 

• Balta, B., Sonmez, F.O., Cengiz,
A.K., 'Speed Losses in V-Ribbed
Belt Drives', Mechanism and
machine Theory, 2015, 86. 1-14

• Tursun M (2014) H2 Optimiza-
tion of Damped Vibration Absor-
bers for Suppressing Vibrations
in Beams with Constrained Mi-
nimization. ASME Journal of Vib-
ration and Acoustics.

• Cinar K, Ozturk U E, Ersoy N,
Wisnom M R (2014) Modelling
manufacturing deformations in
corner sections made of compo-
site materials. Journal of Compo-
site Materials, 48, 799813.

• Balikci E, Dario A, Sicim HO
(2013) Single Crystal Growth of
Germanium-Silicon Alloys. Jour-
nal of  Optoelectronics and Ad-
vanced Material

SAE Yayınları 

• Unal F, Sorusbay C (2016) Deve-
lopment of Trailer Truck Engine
Duty Cycle Based on Turkey
RWUP. SAE Technical Paper.

• Yanarocak R, Ozturk U, Bağdat Ü,
Elmalı S (2016), Custom Design
Multi-Axial Engine Mount Lo-
adcell Development for Road
Load Identification and Fatigue
Life Estimation, SAE Technical
Paper.

• Guleryuz B, Raper M, Kocabas C
(2015) Predicting Alignment of
Clutch Systems: A Case Study of
Variation Simulation Analysis,
SAE Technical Paper.

• Yanarocak, R.,Boz, H., (2015)
Design Optimization of a Valvet-
rain System under Engine Brake
Switch Loading by means of
Strain Measurement. SAE Tech-
nical Paper.

• Eroglu S, Duman I, Yanarocak R
(2015) Thermal Analysis of Heavy
Duty Engine Exhaust Manifold

using CFD. SAE Technical Paper 
(2015) 

• Eroglu S, Guzel A, Duman I, Yil-
maz R (2015) Durability Analysis
of Heavy Duty Engine Exhaust
Manifold Using CFD-FE Coupling.
SAE Technical Paper (2015)

• Hurpekli M, Yilmaz R, Kondakci E,
Solak N (2014) Effects of Ceramic
and Diamond Honing on Bo-
re/Liner Surface in View of Oil
Retention. SAE Technical Paper
2014-01-1660.

• Balta, B, Erk, O, Solak, A, Durak-
başa, N (2014) Pareto Optimiza-
tion of Heavy Duty Truck Rear
Underrun Protection Design for
Regulative Load Cases. SAE
Technical Paper, 15JCV-0003,
2014-01-9027.

• Guleryuz, B., Kocabas, C., &
Ozturk, E. (2014). Heavy Duty
Vehicle Clutch Remanufacturing
for Market Cannibalization, Profi-
tability and Environmental Bene-
fits (No. 2014-01-2428). SAE
Technical Paper.

• Kaya, S. and Ayber, B. and Sen,
A., "Creation of Halfshaft Joint
Selection Tool in Terms of
Strength and Life

• Calculations for FWD Vehicles,"
SAE Technical Paper 2014-01-
2329, 2014, doi:10.4271/2014-
01-2329.

• Kosar F, Yegin B, Akarsu C, Dogru
O (2014) Fatigue Based Optimi-
zation of Cast Iron Bracket De-
pending on Proving Ground Data.
SAE Technical Paper 2014.

• Akca, S., Ozen, C., Yilmaz, F. and
Yayla, Y. (2013). Ford Otosan
New Powertrain Test Facility Part
1: Design & Construction of En-
gine Emission Development
Cells. SAE Technical Paper 2013-
01-1059.

• Kulaç, G, Ozan, B, Öz, Y (2013)
Steering Dynamics and Kinema-
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tics Development of a Ford He-
avy Commercial Truck. SAE 
Technical Paper 2013-01-2354. 

• Anbarci K, Acikgoz B, Aslan R,
Arslan O. et al. (2013) "Develop-
ment of an Aerodynamic Analysis
Methodology for Tractor-Trailer
Class Heavy Commercial Vehic-
les," SAE Int. J. Commer. Veh.
6(2):441-452, 2013, doi:10.4271/
2013-01-2413.

Temsil Faaliyetlerimiz 

• TTGV Kurucular Kurulu Üyeliği
• Tübitak MAM Danışma Kurulu

üyeliği
• OTAM Yönetim Kurulu Üyeliği
• OSD Teknik Komite Başkanlığı
• STB Genel Emniyet Alt Komite

Başkanlığı
• STB Emisyon ve Enerji Alt Komite

Başkanlığı
• STB Pasif Emniyet Alt Komite

Başkanlığı
• STB Gürültü Alt Komite Başkanlı-

ğı
• STB Fren Alt Komite Başkanlığı
• TÜBİTAK İŞBAP – OTEP İcra Kuru-

lu üyeliği
• YASED Uluslararası Yatırımcılar

Derneği Üyeliği

*bgokceli@ford.com.tr
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MAN AR-GE MERKEZİ Tanıtımı 

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları OTEP 2016 

Kenan Akçay * 

Otobüs Teknik Birimi Direktörü 

Türk otomotiv sektöründe 50. yılını 
kutlayan MAN Türkiye, MAN Ticari 
Araçlar Grubu’na bağlı olarak faali-
yetlerini sürdürmektedir.  MAN ’ın 
Türkiye’deki geçmişi 1800’lü yılların 
sonlarına dayanmaktadır. 1874 
yılında, demiryolu ve yük vagonu 
ithalatı ile başlayan işbirliği, devam 
eden yıllarda artış göstererek bu-
günkü işbirliğin temelini oluştur-
muştur.  

MAN Türkiye bugün MAN’ın dünya-
daki en büyük otobüs fabrikası 
konumundadır. Ankara Akyurt’da 
bulunan toplam 317 bin metrekare-
lik arazi üzerinde MAN ve NEOPLAN 
marka şehiriçi otobüsler, seyahat 
otobüsleri ve orta mesafe seyahat 
otobüsleri geliştirilmekte ve üretil-
mektedir.  

Özellikle Avrupa olmak üzere dün-
yanın birçok ülkesine ihraç edilen 
araçlarla ilgili satış, servis ve müşteri 
finansmanı, MAN’ın Türkiye ve 
dünya çapındaki yaygın ağı ile ya-
pılmaktadır. MAN Türkiye, Türk 
işçisinin emeği ile ürettiği ileri tek-

noloji ürünü araçların yüzde 90’a 
yakın bir kısmını 41 ülkeye ihraç 
etmektedir.  

Kilometre Taşları 

- 1904 yılında Anadolu, Bağdat ve 
Hicaz Demiryolu için köprü inşaatı 
MAN tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Bunların arasında Hicaz'ın Ya-
macık Köprüsü de yer almaktadır. 

- 1910-1912 yılları arasında İstan-
bul'da Karaköy Galata köprüsü 
MAN tarafından inşaa edilmiştir. 
Galata Köprüsü 350.000 altın Li-
ra'ya mal olmuştur. 

- 1966 yılında Almanya dışındaki ilk 
ticari aracı üretmek için İstanbul'da 
fabrika açılmıştır. 

- 1986 yılında Türkiye'deki ilk körük-
lü otobüs MAN tarafından üretil-
miştir. 

- 1999 yılında Türkiye'deki ilküç akslı 
seyahat otobüsünü MAN üretmiş-
tir. 

- 2005 yılında MAN Türkiye'deki ilk 

doğalgazlı belediye otobüsünü 
üretmiştir. 

- 2010 yılında Ar-Ge Sertifikası 
alınmıştır. 

- 2011 yılında KTL tesisi kurulmuş-
tur. 

- 2015 yılında premium sınıf araçla-
rın üretimi Almanya’dan Ankara 
fabrikasına kaydırılmıştır. 

- 2015 yılında Ankara Ar-GE Merkezi 
tarafından geliştirilen Lion’s Inter-
city modeli piyasaya sürülmüştür. 
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AR-GE Merkezi 

Altmışı aşkın Ar-Ge projesi gerçek-
leştirmiş olan MAN Türkiye A.Ş. 
geçmişten bugüne kadar sürekli 
gelişme kaydettiği teknolojik altyapı, 
deneyim, bilgi birikimi ve Ar-Ge 
yetkinliğini gerek TEYDEB desteği 
alarak başarıyla tamamlanan proje-
leriyle gerekse 2010 yılında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından belgelendirilen Ar-  Ge Mer-
kezi ile tescillemiştir. Çözümlerini ve 
tasarımlarını sürekli optimal hale 
getirerek geliştirdiği ürünlerin kali-
tesini, verimliliğini ve ekonomikliğini 
arttıran MAN Türkiye A.Ş., malzeme, 
elektronik ve bilgi-iletişim teknoloji-
si alanlarında pek çok konuda güçlü 
altyapısı ile Ar-Ge faaliyetleri ger-
çekleştirmektedir. 

2012 yılı içerisinde 2 katlı yeni bir 
AR-GE Merkezi binası yapılarak tüm 
tasarım, sanal test ve analiz grupla-
rının bir arada çalışabilir hale gelme-
leri sağlanmıştır. Ar-Ge Merkezi 
ofisleri, üretim binası başta olmak 
üzere firmanın diğer bölümlerinden 
bağımsız hale getirilmiştir. 

Böylece Ar-Ge faaliyetleri toplam 
kullanım alanı 3,800 m2’ye erişmiş-
tir. Bu alan; 

- Ar-Ge Merkezi Ana Binası (2500 

m2), 

- Prototip Atölyesi (15 m2 ofis ve 
850 m2 atölye), 

- Kalıphane (435 m2 atölye) 

olacak şekilde 3 kısımdan oluşmak-
tadır.  

Ar-Ge için insan kaynağı geliştirme 
çabası, altyapıyı geliştirme amaçlı 
yatırımlarımız ve yeni ürün geliştir-
meye yönelik faaliyetler aralıksız 
olarak sürdürülmektedir. Ar-Ge 
Merkezinin kurulduğu dönemde 
1395 kişi istihdam etmekte olan 
MAN Türkiye A.Ş, 2015 yılında top-
lam çalışan sayısını 1637 kişiye 
çıkarmıştır. Benzer şekilde toplam 
Ar-Ge personeli sayısı da arttırılarak 
161 kişiye ulaşılmıştır.  Ar-Ge Mer-
kezi personeli yüksek lisans ve dok-

tora programlarına devam etmeleri 
konusunda desteklenmektedir. Ar-
Ge Merkezi bünyesinde 18 yüksek 
lisans mezunu bulunmakta, 20 çalı-
şanımız yüksek lisans programlarına 
ve 4 çalışanımız da doktora prog-
ramlarına devam etmektedir. Önü-
müzdeki dönemlerde yapılacak yeni 
projeler ve oluşturulacak yeni yatı-
rımlarla bu sayıların arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Piyasada oluşan pazar talebine göre 
uygun araç teknik özelliklerinin 
tespiti ve belirlenmesi, teknik bilgi-
lerin, yönetmeliklerin araştırılması, 
konsept oluşturulması, tasarım ve 
resimlerin hazırlanması, prototiple-
rin hazırlanması, testler ve üretime 
hazırlık süreci Ar-Ge Merkezinde 
yürütülmektedir. 

MAN Türkiye Ar-Ge Merkezi 4 ana 
bölümden oluşmaktadır; 

Otobüs Teknik Bölümü 

MAN Türkiye’de seri olarak üretilen 
araçların dokümantasyon ve deği-
şiklik çalışmaları Ankara Teknik 
birimi tarafından çalışılmaktadır. 

Ürün Sorumluluğu 

Her bir ürün sorumlusu, Satış Teknik 
tarafından iletilen araç konfigüras-
yonlarının Teknik birim içinde koor-
dinasyonunu sağlamakla yükümlü-
dür. Teknik içinde yapılan inceleme 
sonrası yapılabilirlik, iş yükü ve 
termin gibi konularla ilgili geri bildi-
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rim yine bu bölüm tarafından ya-
pılmaktadır. 

Ürün yönetimi tarafından alınan 
kararlarla ilgili Teknik içi bilgilendir-
me ve koordinasyonun sağlanması 
da bu bölümün görevleri içindedir.  

Parça Listesi ve Norm 

Hazırlanan resim dokümantasyo-
nun, ilgili normlara uygunluğunun 
kontrolü ve serbest bırakılması ile 
hazırlanan parça listeleri ve resim 
uyumunun kontrol edilmesi bu 
bölüm tarafından yapılmaktadır. 
Ayrıca hazırlanan dokümantasyonun 
MAN sistemine aktarılması sorumlu-
luğu da bu bölüme aittir.  

Müşteri Özel İstekleri 

Araç dokümantasyonları içinde 
seri ve özel donanım dışında kalan 
ve müşteri tarafından talep edilen 
kapsam, müşteri özel isteği olarak 
adlandırılmaktadır. Müşteri tara-
fından iletilen bu talepler, Otobüs 
Teknik ekibi tarafından yapılmak-
tadır. Müşteri özel istekleri, üre-
tim ve müşteri araçlarında tespit 
edilen hataların giderilmesine 

yönelik çalışmalar ile proje ve proje 
destek çalışmaları yürütülmektedir.  

Hata Giderme Çalışmaları 

Hata giderme çalışmaları iki ana 
kapsamda yapılmaktadır. Üretim 
aşamasında tespit edilen hatalar ile 
ilgili sisteme hata girişi yapılmakta-
dır. Teknik bölüm içinde sorumlu 
grup bu hataları incelemekte ve 
gerekli görülenlerin araçlara müm-
kün olduğunca hızlı yansıması için 
çalışmaktadır. 

Servisler tarafından yapılan hata 
bildirimleri Almanya’da bulunan 
birim tarafından sıklık, garanti mali-
yeti ve risk faktörleri dikkate alına-
rak ilgili birimlere iletilmekte ve 
çalışılacak her hata için bir çözüm 
sorumlusu belirlenmektedir. Bu 
hatalar belli bir prosese ve zaman 
kısıtına göre çalışılmaktadır. Teslim 
edilmiş araçlara uygulanacak aksi-
yon için servis aksiyonu ve seri 
iyileştirme için dokümantasyon 
çalışması yapılmaktadır. 

Otobüs Geliştirme Bölümü 

Yeni teknolojik gelişmeler ve esnek 
tasarım kabiliyeti doğrultusunda, 
yeni araçlar için tasarıma girdi teşkil 

edecek özellikler analiz edilmekte, 
konsept ve hedef ürün özelliklerine 
dair kalitatif ve kantitatif değerlerin 
netleştirilmesiyle kavramsal tasarım 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Ar-Ge Merkezi Mühendislik Fonksi-
yonları; 

- Paketleme, 

- İç Trim;  sürücü bölgesi, yolcu 
alanı, tavan, taban ve yan kapla-
malar, koltuklar ve basamaklar, 
yalıtım, torpido ve gösterge paneli, 
hava kanalları, iç aydınlatma, ba-
kım kapakları, iç aynalar, 

- Dış Trim; camlar, dış aynalar, dış 
aydınlatma, kapak ve kilitler, kapı-
lar, çamurluklar, ön ve arka maske, 
tamponlar, 

- İklimlendirme; soğutma, ısıtma, 
havalandırma sistemlerinin enteg-
rasyonu, montajı, enstalasyonu, 
borulama tasarımı ve sistem test-
leri, 

- İskelet; ön, arka, yan duvar, taban 
ve tavan bölge iskeletlerinin tasa-
rımı, şasi-iskelet entegrasyonu, 
iskelet ile diğer bileşenlerin enteg-
rasyonu,  

- Elektrik; röle ve sigorta panelleri, 
aküler, CAN, kablolama, 

- Proje Yönetimi, 

- Homologasyon, 

- Dokümantasyon şeklinde sıralan-
maktadır. 
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Bilgisayar Destekli Mühendislik ve 
Analiz Çalışmaları 

2D ve 3D tasarım çalışmalarında 
CATIA programı kullanılmakta, ana-
lizlerde ise çeşitli sonlu eleman 
analiz programlarından yararlanıl-
maktadır. 

Sonlu elemanlar yöntemiyle çeşitli 
sınır ve yükleme şartlarında araç ve 
parça bazında yapısal (statik ve 
yorulma) analizler gerçekleştirilmek-
tedir. Analiz sonuçları ile mevcut 
bileşenlerin optimizasyonuna gidil-
mekte, test ve prototip maliyetle-
rinde düşmeler sağlanmaktadır. 

Araç Dinamik Analiz Çalışmaları 

UNECE R66 Regülasyonu gereği 
zorunlu araç devrilme analizleri 
gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar 
ortamında simülasyonun gerçekleş-
tirilmesi için gerekli malzeme özel-
likleri literatürden alınmak yerine 
deneysel olarak elde edilmekte, tüm 
yapısal analiz faaliyetlerinde kulla-
nılmaktadır. Sonuçların doğruluğu, 
analizlere paralel gerçekleştirilen 
testler ile teyit edilmektedir. Böyle-
ce tam ölçekli araç dayanım testleri 
öncesi doğrulanmış yöntemlerle 
sonlu elemanlar analizleri gerçekleş-
tirilmekte ve gerekli düzeltmeler 
bilgisayar ortamında yapılmaktadır.  

Kinematik Analiz Çalışmaları 

3 boyutlu olarak modellenen meka-
nik sistemlerin serbest cisim diyag-
ramları çizilerek matematiksel mo-
delleri oluşturulmaktadır. Bu mate-
matiksel modellerdeki girdiler gerek 
3 boyutlu katı modelden gerekse 
test sonuçlarından elde edilerek, 
statik ve dinamik analizleri gerçek-
leştirilmektedir. Bu analizler için 

hem teorik olarak kinematik denk-
lemler, sanal iş metodu gibi teknik-
lere başvurulurken hem de güçlü 
analiz simülasyon programlarıyla 
sağlaması yapılmaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre bulunan 
kuvvet değerleri doğrulandıktan 
sonra yapılacak mukavemet analiz-
leri için girdi olarak kullanılmaktadır.  

Akış Analizleri 

Araç içinde düzenli bir hava akışının 
sağlanması ve araç içi yolcu konfo-
runu arttırıcı ısıtma ve havalandırma 
sistemleri tasarımı için CFD analizle-
rinin gerçekleştirilmektedir.  

Ergonomi İyileştirme Çalışmaları 

Ergonomi analiz programları kullanı-
larak şoför bölümü ergonomisi 
incelenmektedir.  

Bunun yanı sıra prototip atölyesinde 
bulunan sanal gerçeklik modülü ile 
geliştirilen yeni tasarımların araç 
üzerine sanal olarak uygulanarak 
prototip maliyetleri düşürülmekte-
dir. Sanal gerçeklik modülü ile ayrıca 
parçaların montajı sırasında çalışan-
ların ergonomik zorlanmaları ve 

nihai kullanıcıların parçalar ile olan 
etkileşimi de irdelenebilmektedir. 

Test ve Doğrulama Çalışmaları 

- Araç içi sıcaklık dağılımı ölçümü 

- Fren performansı testleri 

- Motor sıcaklık ölçümleri ve soğut-
ma sabiti testleri 

- İç ve dış gürültü ölçümleri 

- Yakıt tüketimi ölçümleri 

- Aydınlatma kabiliyeti ölçümleri 

- Hava emiş ve egzoz karşı basıncı 
ölçümleri 

- Egzoz emisyon ölçümleri 

Bu testler için kullanılan ekipmanla-
rın kalibrasyonları da fabrika bünye-
sinde yapılmaktadır.  
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İlk numune kontrolleri ile yan sanayi 
ve yeni parça devreye alma ve de-
netleme görevlerini yerine getir-
mektedir. İki ayrı lokasyonda yer 
alan 3D ölçüm birimleri ile günlük 
iskelet üretimi ve parça boyut kont-
rolleri yürütülmektedir.

Ölçüm laboratuvarlarımızda lazer 
izleyici, lazer tarayıcı ve koordinat 
ölçüm cihazları hassas ölçümler için 
hizmet vermektedir. 

Laboratuvarımızda metal ve plastik 
malzemelere ilişkin testler, Avrupa 
standartlarında yapılmaktadır. 

Laboratuvarımızda bulunan test 
ekipmanları ile malzemelere ait 
çekme dayanımı, kopma uzaması, 
sertlik, mikro sertlik, kaynak uygun-
luğu, metalografi, kaplama tabaka-
ları film kalınlığı, korozyon dayanı-
mı, bükme, eğme dayanımı, malze-
me bileşenleri, spektroanaliz, par-
laklık,  alevlenme noktası, erime 
ergime noktası vb. çeşitli testler 
gerçekleştirilmektedir. Saha şikayet-

leri ile auditlerin yönetildiği bölüm-
de örnekleme olarak alınan araçla-
rın kalite seviyesi QKZ hesaplanarak 
takip edilmektedir. 

Yol Verisi Toplama ve Kullanma 
Faaliyetleri  

Otobüs dayanım ve ömür testleri 
ömür testi parkurlarında yapılmak-
tadır. Hızlandırılmış ömür testleri 
için yol koşullarında araç üzerinden 

yol verisi toplanmakta, bu veri işle-
nerek en uygun hızlandırılmış ömür 
testi parkurları ve çevrimleri belir-
lenmektedir.  

Veri toplama işlemi için gerilim ve 
ivmeölçerlerin yanı sıra “Wheel 
Force Transducer”lar da kullanıl-
maktadır. Bu şekilde aracın dayanık-
lılık testleri kısa sürede yüksek doğ-
rulukla tamamlanmakta ve araç 
üzerinde gerekli düzeltmeler yapıl-
maktadır. Dayanıklılık testleri bo-
yunca yakıt tüketimi, yağ tüketimi, 
lastik aşınma, fren balataları aşın-
ma, fren balataları sıcaklıkları gibi 
değerler sürekli olarak ölçülmekte-
dir. 

Homologasyon Çalışmalar 

ı

Araçların yasalara ve yönetmeliklere 
uygunluğunun sağlanması ve buna 
göre araç ve sistem tip onaylarının 
alınması homologasyon bölümünün 
sorumluluğundadır. Homologasyon 
onay süreci, aracın tescillenmesi için 
gerekli test ve belge işlemlerinin 
yapılmasını kapsamaktadır. Bu ne-
denle homologasyon bölümü araç 
tasarım faaliyetlerinin her aşama-
sında diğer gruplara destek vermek-
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tedir. 

,Stüdyo Çalışmaları 

Merkez stüdyodan gelen Stil tasa-
rımların CAD sistemleri kullanılarak 
imal edilebilir parçalar haline dö-
nüştürülmesi çalışmaları yürütül-
mektedir.  

Ürün ve Üretim Geliştirme 

Bünyesinde Ürün ve Üretim Geliş-
tirme ve Prototip, Hassas Ölçüm ve 
Malzeme Analiz, Proses Geliştirme 
ve Proses Ekipmanları Grupları yer 
almaktadır. İş hazırlama, metod, 
test ve analizler ile hata yönetimi ve 
montaj prosesleri işlemleri yapıl-
maktadır.  

Geliştirilen ürünler ve proseslerinin; 
yüksek kalite, düşük maliyet ve 
zamanında uygulamaya konulması 
için mukavemetli, ekonomik, ergo-
nomik, imalatı ve montajı kolay 
“üretim gereçleri” (makina, kalıp-
aparat-şablon vb.) tasarlanmakta ve 
imal edilmektedir. Firma içinde 
kullanılan aparat ve şablonların 

~%95’i kalıphane bölümü tarafından 
geliştirilmiştir. 

Kaynak analizleri 

Üretimde yapılan kaynak işlemleri 
sonucunda oluşan kalıntı gerilme ve 
çarpılmalar, analiz programları ile 
incelenmekte ve kaynak sıraları 
belirlenmektedir. 

Proses Geliştirme 

Sürekli iyileştirme faaliyetleri için 
çalışanların ve organizasyonun 
ihtiyaçlarını tanımlamakta ve bu 
yönde eğitim ve gelişim planı hazır-
lamaktadır. 

Gelişim faaliyetlerini temel alan 
yalın süreçler tanımlanıp,  çalışanla-
rın kendi çalışma ortamlarında 
işlerini kolaylaştıracak önerilerini ve 
gelişim yollarını kendileri tanımlaya-
rak ürünün uygun maliyet ve daha 
yüksek kalitede çıkmasına her ka-
demede katkı sağlamaktadır. Bu 
yöntemlere örnekler Kaizen çalışma-
ları, birim yöneticisi Workshopları, 
CFT'ler ve öneri sistemidir. 

Proses Geliştirme aynı zamanda fikir 
ve öneri yönetimi (FÖY) faaliyetleri-
ni de yürütmekte ve patent konusu 
olabilecek buluş başvurularını da 
fikri mülkiyet hakları sorumlusuna 
iletmektedir. 

Proje Örnekleri 

Lion’s Intercity: Çok amaçlı, Çevreci, 
Yeni Nesil Orta Mesafe Seyahat 
Otobüslerinin Geliştirilmesi 

2012 yılında başlayan ve 2015 yılın-
da TÜBİTAK desteği ile tamamlanan 
proje kapsamında MAN’ın düşük 
maliyetli orta mesafe seyahat oto-
büsü segmentine girebilmesini 
sağlayan Lion’s Intercity aracı geliş-
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tirilmiştir. Özellikle Avrupa’da orta 
mesafe seyahat otobüsü pazarına 
hitap eden araç, tamamı MAN’ın 
Ankara fabrikasında geliştirilen ilk 
aracı olma özelliğini taşımaktadır. 
2015 yılında seriye alınmış ve ihraç 
edilmeye başlanmıştır. Proje kap-
samında ayrıca ODTÜ GÜNAM ile 
gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 
otobüsün eğri formlu tavanına 
uygulanabilecek nitelikte esnek 
güneş panelleri geliştirilmiş ve gü-
neş enerjisi ile çalışan klima sistemi 
araca entegre edilmiştir. 

Kataforez Kaplama Sürecinin Gelişti-
rilmesi ve Şasilerin Bu Yüzey İşlem 
Teknolojisiyle İyileştirilmesi 

TÜBİTAK TEYDEB destekli olarak 
mevcut durumda 2 yıl olan koroz-
yon dayanımının 10 yıla çıkarılması 
için otobüs iskelet ve metal aksam-
ların korozyon direncini artırmak, 
korozyon kaynaklı garanti maliyetle-
rini düşürmek, operatör kaynaklı 
korozyon risklerini minimize etmek 
amacıyla başlatılan projedir.  

Kataforez şasi kaplama teknoloji 
sürecinin mevcut üretim yerleşke-
sinde uygulanması ve üretim akışı-
nın bu teknolojiye uyarlanması 
sağlanmıştır. Seyahat Otobüsü, 
Belediye Otobüsü ve NAG araç şasi 
modellerinin iskelet konstrüksiyonu 
KTL havuzu mantığına uygun olarak 
komponent bazında optimize edile-
rek tasarlanmıştır. 

Şasilerde giriş ve tahliye noktaları-
nın dağılımlı çizim, tasarım ve statik 
hesapları, burulma katılığı, eğilme 
mukavemeti, taşıma kapasitesi, yük 
dağılımı, ömür, impermastik yerle-
şim tasarımlarının etkileri çalışılmış-
tır. 

Tesis kapasitesinin, Ar-Ge ve diğer 
geliştirilen çalışmalarla birlikte orta 
vadede iki katına çıkarılması hedef-
lenmektedir. MAN’ın yanı sıra tüm 
otomotiv sektörüne hizmet verecek 
olan tesiste, su bazlı boya kullanıl-
makta ve içine bir otobüsün girebi-
leceği 11 ayrı havuz yer almaktadır. 

Tesis, yüksek kapasitesinin yanı sıra 
en teknolojik ve en çevreci tesis 
unvanlarını da taşımaktadır. 

EURO6 Standartları ile Uyumlu Yeni 
Nesil Çevreci Seyahat, Orta Mesafe 
ve Belediye Otobüslerinin Geliştiril-
mesi 

TÜBİTAK TEYDEB destekli olarak 
Seyahat Otobüsü, Orta Mesafe 
Otobüs ve Belediye Otobüsü  seg-
mentlerinde teknik değişiklikler 
yapılarak, Euro 6 emisyon normları 
ile uyumlu yeni nesil otobüslerin 
geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır.  

Avrupa’ya ihraç edilebilecek stan-
dartlarda çevreci ürünler elde edil-
mesi hedeflenmiştir.  Böylelikle 
devreye girecek üre tesisatı, üre 
tankı, dozajlama modulü tasarımları 
gerçekleştirilmiş ve yeni üretim 
kabiliyetleri kazanılmıştır.  

KİBES 32 Projesi 

Mevcut eski nesil araç PLC kontrol 
sisteminin, yeni nesil 32-bit mikro 
islemcili versiyona yükseltilmiş, araç 
veri transfer hızı artırılmış, sistem 
modüler hale getirilmiş ve yeni ürün 
varyans gereksinimlerine göre ko-
laylıkla adaptasyon sağlanabilmiştir.  

Temel olarak araç kontrol sistemin-
de 3 temel yapıtaşı değişmiştir: 

1. Araç kontrol platformu; 32-bit
sisteme geçildi. 

2.Araç kontrol sistem programı; C++
tabanlı modüler yeni yazılım gelişti-
rildi.  

3. Bu sistemin temel altyapısını
oluşturan tesisatların tasarımı yeni-
den yapıldı. 

2+1 Koltuk Düzenine Sahip Ergono-
mik Tasarımlı Yeni Model Seyahat 
Otobüsü Geliştirilmesi 

TÜBİTAK TEYDEB destekli olarak 
yurt içi/dışı pazarlardan gelen özel 
müşteri isteği neticesinde ileri kon-
for ve kalite özelliklerine sahip; 2+1 
koltuk düzeninde, daha geniş min-
der ve sırt destekli, geniş açıyla 
yatabilen koltuklara sahip; ergono-
mik tasarımlara sahip; ileri havalan-
dırma ve klima sistemi, ışıklandırma 
sistemi, geniş iç hacim, araç içi fe-
rahlık, kolay biniş ve iniş sağlayan 
geniş kapı ve sürüş özellikleri ile 
seyahat kalite ve konfor özellikleri 
arttırılmış yeni bir seyahat otobüsü 
geliştirilmiştir.  

Bununla birlikte karkas yapısı, tavan 
ve taban yapısı, dış donanım ve 
elektrik sistemi de yeni tasarlanmış-
tır.  

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pa-
zarda oluşan rahat seyahat segmen-
tinden gelen talebin yerel üretim ile 
karşılanması amacıyla VIP seyahat 
imkanı sağlayan bu yeni araç, bir 
çok yeni komponentiyle yeni model 
bir araç olmuştur.  

Türkiye Pazar İhtiyaçlarına Uygun 
Doğal Gazlı Ve Körüklü Toplu Taşım 
Aracı Tasarlanması Ve Düşük Mali-
yetli Yeni Üretim Prosesleri Gelişti-
rilmesi 

Türkiye pazarı beklentilerine uygun 
özelliklerde doğalgazlı, maximum 
yolcu taşıma amacıyla körük siste-
mine sahip yeni nesil şehir içi toplu 
taşıma aracının geliştirilmesi ama-
cıyla başlatılmıştır. 

Engelli biniş-iniş sistemi uygulama-
sının araca uyarlanması, yeni yangın 
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söndürme sisteminin geliştirilmesi 
yolcu sayma sisteminin geliştirilme-
si, yan sanayi ile birlikte koltuk 
tasarım ve uygulama çalışmalarını 
kapsamaktadır. 

Üniversite İşbirlikleri ve SANTEZ 
Projeleri 

MAN Türkiye; uluslararası düzeyde 
rekabet edebilir nitelikte teknolojik 
bilgi üretmek ve bilgiyi ticarileştir-
mek doğrultusunda geliştirdiği, 
ürettiği ürünlerde, süreçlerde kalite, 
standart ve verimlilik arttırıcı, mali-
yet azaltıcı Ar-Ge faaliyetlerine ivme 
kazandırıcı hamleler yapmayı ve 
kapsamını genişletmeyi planlamak-
tadır. Bu doğrultuda üniversiteler ve 
araştırma merkezleri ile işbirliği 
halinde, yurt içi ve dışındaki tekno-
lojik uygulamaları düzenli takip 
edilmesi; gelecekte etkin olacak 
teknolojik alanlarda yeni teknoloji-
ler geliştirme çalışmalarına da yer 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gerçekleştirilen SANTEZ projeleri; 

- Çok İşçili Çok Taraflı Karışık Modelli 
Üretim Hattı Dengeleme Karar Des-
tek                                Sistemi Gelişti-

rilmesi, 

- Otobüslerde Pnömatik Sistemlerin 
Analizi, Ölçümü, Kontrolü ve Değer-
lendirmesi 

Global düzeyde test, homologasyon 
ve teknik çalışmalarda faaliyet gös-
teren ve oldukça önemli konumda 
bulunan TÜV SÜD, TÜV RHEINLAND, 
MAN Truck Bus AG, RDW, IDIADA, 
Bertrandt ve KBA gibi akredite labo-
ratuvarlara sahip Ar-Ge kurumların-
dan, MAN Türkiye bünyesinde yürü-

tülen çalışmalarla ilgili danışmanlık 
hizmetleri alınmaktadır.  

Fikri Mülkiyet 

Ar-Ge çalışmalarının önemli birer 
çıktısı olan fikri tescil başvurularında 
MAN’ın, 2015 yılı sonu itibariyle 
yaptığı 36 resmi başvurunun 8’i 
patent, 2’si tasarım tescil belgesi ile 
sonuçlanmıştır. 

Geleceğe Yönelik Teknolojik Hedef-
ler 

Geleceğe yönelik Ar-Ge stratejileri 
ve planımızda belirlenen ana strate-
jik hedeflerimiz;  

- Mevcut modellerde maliyet ve 
kalite iyileştirme, 

- Ürün geliştirmede tam sorumluluk 
almak, 

- Sürdürülebilir ve karlı büyüme için 
gerekli, teknolojileri geliştirmektir.   

“MAN Grubu içerisinde EN YETKİN 
Otobüs Geliştirme Merkezi Olmak”  
vizyonuna ulaşabilmek,  sürdürüle-
bilir ve karlı büyümeyi uzun vadede 
sağlayabilmeyi amaçlayan MAN 
Türkiye Ar-Ge Merkezi, çalışmaları-
na bu doğrultuda devam etmeyi 
sürdürecektir. 

* kenan.akcay@man.eu 
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Niyazi Mustafa ÜSTERTUNA (*) 
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 1967 
yılında Daimler-Benz AG’nin % 
36 ortaklığı ile Otomarsan ün-
vanıyla İstanbul'da kurulmuş ve 
0 302 tipi otobüslerin üretimi-
ne 1968 yılında başlamıştır. 
Üretime başladıktan 2 yıl sonra, 
1970’te ihracata başlayan şir-
ket, 1984 yılında Mercedes-
Benz Türkiye Genel Mümessili 
olmuştur. 1986 yılında ise Tür-
kiye'nin büyüme potansiyeline 
paralel olarak Aksaray’da kam-
yon fabrikası üretime geçmiştir. 
Kasım 1990'da şirketin ticari 
ünvanı Mercedes-Benz Türk 
A.Ş. olarak değişmiştir. 

964 milyon €’luk yatırım hac-
miyle Mercedes-Benz Türk A.Ş. 

bugün Türkiye’nin en büyük 
yabancı sermaye yatırımların-
dan biridir ve 6.000’in üzerinde 
personel istihdam etmektedir. 
Bunun yanı sıra ülke çapındaki 
bayi ve satış sonrası hizmetler 
ağında 4.000 kişi çalışmaktadır. 

Daimler AG’nin Mercedes-Benz 
Türk sermayesindeki payı % 
67’dir. 

Günümüzde, İstanbul’daki 
360.000 m2’lik arazi üzerine 
kurulu olan Hoşdere Fabrika-
sı’nda şehirlerarası ve belediye 
tipi otobüsler, Aksaray Fabrika-
sı’nda ise hafif, orta ağır ve ağır 
sınıf kamyonlar ve çekiciler 
üreten Mercedes-Benz Türk’ün 
bu tesisleri Daimler AG’nin 
geliştirme ve üretim ağının 
önemli parçalarını oluşturmak-
tadır. Şirket, sadece Türkiye’de 
üretilen modelleri de kapsayan 
ürünlerinin yurtiçi satışlarını ve 
ihracatını da yapmaktadır. Ayrı-
ca Mercedes-Benz Türk, Mer-
cedes-Benz marka hafif ticari 
araç ve Daimler AG çatısı altın-
daki tüm otomobil markalarının 
ithalatını ve satışını yapmakta-
dır. Yıllık yaklaşık olarak İstan-
bul Hoşdere Otobüs fabrikasın-
da 4.700, Aksaray Kamyon fab-
rikasında da 19.000 araç üretim 
yapılmaktadır. 

En güncel teknolojilerle donatı-
lan, yüksek kaliteli ürünleri 
sayesinde Mercedes-Benz Türk, 
Türkiye şehirlerarası otobüs 
pazarında ve 6 ton üzeri kam-
yon pazarında lider konumun-
dadır. Şirket, Türkiye’nin oto-
büs ve kamyon ihracatında da 
öncü durumundadır. Batı Avru-
pa ülkelerinin Mercedes-Benz 
Türk’ün en önemli ihracat pa-
zarlarını oluşturması ayrıca 
dikkat çekmektedir. 

AR-GE FAALİYETLERİNİN 
TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 

Mercedes-Benz Türk, kuruldu-
ğu tarihte Daimler AG lisansı ile 
başladığı otobüs karoser imala-
tı ve imalat birimlerine destek 
veren birkaç kişiden oluşan 
konstruktif geliştirme birimin-
den, Ar-Ge Merkezi sertifikasını 
aldığımız 2009 Şubat ayında 
yaklaşık 200 kişilik Ar-Ge ekibi 
ile, bugün ise otobüs ve kam-
yon ürün tiplerinde teknoloji 
geliştirme bölümlerinde çalışan 
350’ nin üzerinde tamamı eği-
timli ve tecrübeli Ar-Ge araş-
tırmacı ve teknisyeni ile kendi 
patent ve markalarını yaratan 
ve teknolojisini ihraç eden bir 
şirket haline dönüşmüştür.  

Şirketimiz, sahip olduğu 48 
yıllık üretim ve geliştirme tec-
rübesini Ar-Ge ve teknoloji 
geliştirme projelerine de yön-
lendirerek ederek, küresel ge-
liştirme ağı içerisinde belirli 
kapsamlar için tüm dünyaya 
mühendislik hizmeti veren, 
teknoloji üreten ve ihraç eden, 
Türkiye ve dünya pazarının 
ihtiyaçlarını karşılayan, Türkiye’ 
de üretilen ve yerlilik oranı 
yüksek ürünler sunan ve yeni-
likçi teknolojiler ve üniversite-
sanayi işbirlikleri ile Ar-Ge Eko-
sisteminin etkin bir halkası 
durumunda bir Ar-Ge Merkezi 
olmayı temel strateji olarak 
benimsemiştir. 
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Şirketimizde halen Ar-Ge faali-
yetleri, üretimi yapılan araç 
tipleri ile bağlantılı olarak, Oto-
büs Geliştirme ve Kamyon Ge-
liştirme Bölüm Müdürlükleri 
çatıları altında yürütülmekte-
dir.  

AR-GE MERKEZİ 

İstanbul lokasyonu Otobüs ve 
Kamyon Geliştirme Birimlerini 
aynı çatı altında barındırmak-
tadır; Aksaray lokasyonunda ise 
Ar-Ge Merkezi dışında kalması-
na rağmen Ar-Ge faaliyetlerine 
dahil olan bir test merkezi bu-
lunmaktadır. 9.469 m2’lik alana 
sahip olan İstanbul lokasyo-
nundaki Ar-Ge merkezimizde 
2015 yılı sonu itibariyle 291 Ar-
Ge çalışanı bulunmaktadır. Bu 
ekip içerisinde 4 Doktora, 106 
Yüksek Lisans, 146 Lisans me-
zunu olmak üzere toplam 248 
araştırmacı personel, 21 tek-
nisyen personel, 28 kişi ise 
destek personeli olarak yer 
almaktadır. Aşağıdaki şekilde 
Ar-Ge Merkezi Araştırmacı ve 
Teknisyen personel istihdamı-
nın yıllara bağlı değişim grafik-

leri görülmektedir. 

Bünyesinde bulundurduğu dört 
Bölüm Müdürlüğü ile Mercedes 
Benz Ar-Ge Merkezi, İstan-
bul’daki mühendislik ve Aksa-
ray’daki deneme departmanla-
rıyla Türkiye kamyon ve otobüs 
pazarlarına yönelik ürünlerin ve 
çözümlerin geliştirilmesinden, 
ürün ömrü boyunca gerekli 
iyileştirilmelerin yapılmasından, 
ürünlerdeki yerli parça oranının 
artırılması için imalatçıların 
geliştirme açısından yöneti-
minden ve Aksaray ve İstan-
bul’daki kamyon ve otobüs 
üretiminin ürün tekniği açısın-
dan desteklenmesinden sorum-
ludur. 

Kamyon ve Otobüs Geliştirme 
Birimleri, Daimler AG’nin Glo-
bal Kamyon ve Otobüs Geliş-
tirme Ağı içerisinde yetkili ol-
duğu konularda, tüm dünyada-
ki üretim ve geliştirme lokas-
yonlarına mühendislik hizmeti 
verir. 

Türkiye geliştirme ekibi, araç 
konseptinden konstrüksiyona, 
CAE hesaplamadan teste kadar 
geliştirme prosesinin tüm 
adımlarında kalifiye ekibiyle, 
global geliştirme ağında gittikçe 
daha fazla sorumluluk üstlen-
mektedir. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Geliştirme ekibi, Genel Araç, 
Hesaplama, Homologasyon, 
Test, Kabin, Şasi, Mekatronik ve 
Süspansiyon Kısım Müdürlükle-
ri ile:  

• Türkiye pazarı ve yeni geli-
şen pazarlar için araç kon-
septlerinin oluşturulmasın-
dan, güç aktarma organla-
rının araçlarımıza entegras-
yonundan ve geliştirme sis-
tem dokümantasyonundan,

• Aksaray’da üretilen araçla-
rın Elektrik/Elektronik, Fren
sistemlerinin geliştirilme-
sinden; ayrıca Daimer AG
için belirli elektrik kapsam-
larından ve fren kompo-
nentleri entegrasyonu ko-
nularından,

• Kabin komponentleri ve
donanımlarının geliştirmesi
ve yerlileştirilmesinden
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• Kamyonların şasi ve şasi
elemanları, radyatör, hava
emişi ve motor yataklama,
yakıt ve egzoz donanımı,
direksiyon sistemleri, ve
tahriksiz aksların geliştirme
faaliyetlerininden,

• Global geliştirme ağı içeri-
sinde yetkinlik merkezi ola-
rak hem Türkiye hem de
Daimer AG için çelik süs-
pansiyon ve kardan mili sis-
temlerinin geliştirilmesin-
den,

• Statik ve dinamik fonksiyon
testi, uzun yol testi, kötü
yol testi, hydropuls testi ve
çeşitli ölçüm metodları ile
komple araç, agrega ve
parçaların, fonksiyon, sürüş
dinamiği, sürüş konforu,
aşıntı, dayanım ve ömür
açısından test edilmesin-
den,

• Kamyon ve otobüs icin CAE
yöntemiyle simulasyon ça-
lışmalarından,

• Uzun vadeli kamyon ürün
planlamasının yapılmasın-
dan, Ar-Ge Merkezi ve teş-
vik çalışmalarından, önleyi-
ci kalite yönetiminden,
kamyon homologasyonun-
dan sorumludur.

Otobüs Geliştirme bünyesinde-
ki “Karoseri / Alt Yapı, Dış Do-
nanım, Dokümantasyon, İç 
Donanım / Tavan sistemleri, İç 
Kaplamalar ve özel istekler, 
Elektrik / Elektronik Üstyapı ve 
Konfor Sistemleri”, “Elektrik / 
Elektronik Kablo Demetleri ve 
Diyagnoz Uygulamaları”, Araç 
yol testleri / Test ve Ölçüm 
Tekniği, Müşteri Özel İstekleri, 
Mühendislik & Değişiklik Yöne-
timi /Prototiplendirme” Kısım 
Müdürlükleri  

• Şehiriçi ve şehirlerarası
otobüslerin karoseri, alt
yapı sistemleri, dış dona-
nım kapsamlarının geliştir-
me çalışmalarından,

• Daimler Busses - Evobus ve
MBT bünyesinde üretilen
tüm şehiriçi ve şehirlerarası
otobüslerinin tüm iç dona-
nım kapsamlarının ( iç kap-
lama -cam- taban kapsam-
ları, iç üniteler ve tavan sis-
temleri ) geliştirme çalış-
malarından, seri ve opsiyo-
nel kapsamlarının yanısıra
müşteriler tarafından talep
edilen her türlü özel istek-
lerinin konstruktif çalışma-
larının yapılmasından,

• Şehiriçi ve şehirlerarası
otobüslerin kablo demetle-
ri, elektrik/elektronik ünite-
ler ve buna bağlı konfor
ünitelerinin geliştirme ça-
lışmalarından, ayrıca araç-
taki sistemlerin kontrol
edilmesini ve onarılmasını
sağlayan diyagnoz uygula-
ma yazılımlarından,

• Daimler Busses - EvoBus
ürün portföyünde ve Daim-
ler kamyon portföyünde

yer araçların uzun yol test-
lerinden,  

• Daimler genelinde iç dona-
nım, şoför camı, lastik ve
jant kapaklarının fonksiyon
ve/veya dayanım (hidro-
puls) testleri gerçekleşti-
rilmesinden, MBT’de üreti-
len araçların elektrik, klima,
titreşim ve gürültü kapsam-
ları (seri / Müşteri Özel İs-
tekleri-KSW) yine ilgili
normlara göre test edilmesi
ve araçların müşteriye so-
runsuz teslim edilmesinin
sağlanmasından, müşteri
teslimi sonrası sahada çı-
kan problemlerin tespiti,
geliştirme faaliyetinin yürü-
tülmesi ve seriye uygulan-
masının koordinasyonun-
dan

• MBT’ nin yanı sıra Daimler
Busses - EvoBus’ un tüm
otobüs geliştirme dokü-
mantasyonu (Shared Servi-
ce Center Documentation)
çalışmalarından

• Homologasyon (araç/ kap-
sam), müşteri özel istekleri
(KSW) sipariş yönetimi,
NCR/NGC gibi güncel proje-
lerde planlanmış olan de-
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neme araçlarının yanında 
müşteri özel 
nin  numunelendirilmesi ve 
koltuklandırma, yakıt tank-
ları, ısıtma-havalandırma, 
yürür sistemler konularında 
aracın seri ve opsiyonel 
kapsamı dışında müşteriler 
tarafından talep edilen her 
türlü özel isteklerinin 
konstruktif çalışmalarının 
yapılmasından 

• “NCR – New Concept Rai-
sed-Floor” projesi kapsa-
mında, EvoBus (TC500,
CC500, Setra LE) ve MBT’de
(Travego, Tourismo, Setra
UL business, Setra LE) yeni
araç platformundan üreti-
lecek araçların, kalite kapısı
sürecine uygun olarak pro-
je, geliştirme ve seri üreti-
me yönelik çalışmalarının
planlanması ve takibinden

• NGC- Next Generation Co-
necto projesi kapsamında
Türkiye ve Doğu Avru-
pa’daki alçak tabanlı şehiri-
çi otobüsü pazarının, solo
ve körüklü otobüs ihtiyacını
karşılamak amacıyla, hedef
ülke pazar şartları, ulusal ve
uluslararası standartlar,
müşteri beklentileri ve “Da-
imler Buses” ın platform
stratejileri dikkate alınarak
şehiriçi konseptinde farklı
model otobüs geliştirme ve
seri üretime yönelik çalış-
malarının planlanması ve
takibinden sorumludur.

Sektörün mevcut gereksinimle-
ri, müşteri talepleri ve güncel 
teknolojiler değerlendirildiğin-
de Mercedes Benz Türk A.Ş’nin 
sorumluluk artışına bağlı olarak 
tüm çalışmalar Ar-Ge Merkezi 
mühendislerimiz tarafından 

gerçekleştirilmekte olup, mü-
hendislerimizin tasarım, geliş-
tirme, test ve analiz yeterlilik 
ve yetkinlikleri daha çok önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda, 
mevcut personelin ilgili konu-
larda yetkinliklerinin arttırılma-
sı amacıyla teknik eğitim prog-
ramları düzenlenmektedir.  

Ar-Ge merkezinde çalışan mü-
hendislerin yüksek lisans ve 
doktora yapmaları da önem-
senmekte ve çeşitli teşvik me-
kanizmaları ile Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. tarafından destek-
lenmektedir. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş.de 
öğrencilere çok çeşitli staj im-
kanları sunulmaktadır. Üniver-
site, Meslek Yüksek Okulu ve 
Meslek Lisesi öğrencilerine 
sunulan yaz stajlarının yanı sıra 
tüm öğretim yılı boyunca de-
vam eden staj imkanları da 
mevcuttur. Lisans ve Yüksek 
Lisans öğrencilerine yönelik ise 
PEP adı verilen uzun dönemli 
bir stajyer geliştirme programı 
bulunmaktadır. Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. genelinde personel 
temininde kullanılabilecek bir 
aday havuzu oluşturmayı amaç-

layan Stajyer Geliştirme Prog-
ramı (PEP), yabancı dil bilgisine 
ihtiyaç duyulan mühendislik ve 
işletme bölümlerinde okuyan 
son sınıf öğrencilerine, iki aşa-
madan oluşan uzun süreli staj 
olanağı sağlama prensibine 
dayanmaktadır. 2009 yılından 
beri Ar-Ge Merkezinde top-
lamda 195 öğrenciye PEP im-
kanı sunulmuştur.  

MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş AR-
GE MERKEZİ TAMAMLANAN 
VEYA DEVAM EDEN BAZI PRO-
JELER 

Euro 6 Motorlu Yeni Nesil 
Kamyon Projesi  

Gelecek nesil araç programı, 
Türkiye pazarının ihtiyaçlarını 
karşılayacak ticari araç segmen-
tinde teknolojiyi daha üst sevi-
yeye taşıyacak, taşımacılık 
standartlarını yükseltecek bir 
araç projesidir. TR pazarı için 
Euro 6 Normlarına uygun araç-
ların tasarımları, hesaplama ve 
testleri yapılmaktadır.  

Euro 6 Motorlu Yeni Nesil Oto-
büs Projeleri  

Conecto Araçları Euro 6 Proje-
si, TÜBİTAK–TEYDEB 1501 Sa-
nayi Ar-Ge Projeleri Destekle-
me Programı ve Mercedes Benz 
Türk A.S. ile imzalanan sözleş-
menin ardından teşvik altına 
alınmıştır. Türkiye ve Avru-
pa’daki alçak tabanlı şehiriçi 
otobüsü pazarının, Euro6 
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normlarına uygun, yakıt veri-
mine sahip, düşük maliyetli, 
yüksek kaliteli, sürücü ve işlet-
meci odaklı solo ve körüklü 
otobüs ihtiyacını karşılamak 
amacıyla bu proje yürütülmüş-
tür. 

NCI Araçları Euro 6 Projesi, 
TÜBİTAK –TEYDEB 1501 Sanayi 
Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı ve Mercedes Benz 
Türk A.S. ile imzalanan sözleş-
menin ardından teşvik altına 
alınmıştır. Euro6 Motor enteg-
rasyonu ile birlikte, bu proje 
kapsamında arka aks itibariyle 
tüm arka bölgede yeni tasarım 
ve konsept çalışmaları yapılmış-
tır. Türkiye ve Avrupa’daki kısa 
mesafe seyahat otobüs pazarı-
na Euro6 motorlu araçlar su-
nulmuştur. Bu proje çerçeve-
sinde Euro6 uyumlu Setra ve 
Mercedes kısa mesafeli seyehat 
otobüsleri, Mercedes Benz Türk 
A.Ş Ar-Ge merkezinde gelişti-
rilmiş olup, proje araçları 3 ayrı 
üretim merkezinde (Hoşdere, 
Mannheim, Ulm) üretilmekte-
dir.  

Intouro 15/16 EX-Euro 6 Proje-
si kapsamında özellikle kısa 
mesafe seyahat ve okul otobü-
sü segmentinde daha fazla 
yolcu taşıma talebi söz konusu-
dur. Bu talebi karşılayabilmek 
adına 12,6 m ve 13,3 m uzunlu-
ğunda, daha uzun ve daha fazla 
yolcu taşıyan 2 yeni tip gelişti-
rilmiştir. Geliştirme çalışmaları 

çerçevesinde araçlarda, Euro6 
Motor entegrasyonu ve özellik-
le orta alt yapıda ve yan duvar-
larda karoseri değişiklikleri, 
orta kanal paketinin yeni uzun-
luğa adaptasyonu, araç iç kap-
samının yine yeni uzunluğa 
uygun olarak çalışılması yapıl-
mıştır. 

NGC – Yeni Nesil Conecto Pro-
jesi 

Türkiye ve Doğu Avrupa’daki 
alçak tabanlı şehir içi otobüsü 
pazarının Euro6 normlarına 
uygun, yakıt verimine sahip, 
düşük maliyetli, yüksek kaliteli, 
sürücü ve işletmeci odaklı solo 
ve körüklü otobüs ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Ar-Ge 
Merkezimizde Yeni Nesil Şehir 
içi Otobüs (New Generation 
Conecto -NGC-) projesi yürü-
tülmeye devam etmektedir. 

NCR Step2 Reise MB Business – 
Yeni Seyahat Otobüs Projesi 

Bu proje kapsamında yüksek 
tabanlı otobüs platformundan 
türetilmiş, farklı segmentlere 
hitap eden iç & dış donanım 
ayrımı ile yeni Mercedes-Benz 

seyahat otobüsleri üretimi 
amaçlanmıştır. 

Kısa Seyahat Otobüsü Projesi 

Bu proje çerçevesinde 2013 
yılında üretimi sona erdirilen 
Tourino kısa seyahat otobüsü-
nün yerine, özellikle Avrupa 
pazarındaki ihtiyacı karşılaya-
cak, Euro6 uyumlu Mercedes 
segmentinde kısa uzunlukta 
yeni bir seyahat otobüsü geliş-
tirilmiş ve MBT Hoşdere üretim 
merkezinde üretilmektedir. 

(ALAC) Otomatik Aks İndirme/ 
Kaldırma Projesi 

Ülkemizde devreye girecek 
yasal bir zorunluluk çerçeve-
sinde ilave aksa sahip araçların 
yüke bağlı olarak akslarının 
otomatik indirilmesini sağlaya-
cak bir sistem geliştirilme zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. Bu 
sistem sayesinde aşırı yüklen-
miş araçlardan dolayı karayol-
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larına verilen tahribat azaltılmış 
ve uygun aksın yerde kalmasını 
sağlayarak araçların fren per-
formanslarında iyileşme sağ-
lanmıştır. Proje kapsamında 
yerli yan sanayi ile beraber ilk 
yerli elektronik beyin tasarlan-
mış ve gerekli olan gömülü 
yazılım Ar-Ge Merkezimiz tara-
fından geliştirilmiştir. 

Araç İçi Multimedya Ses ve 
Görüntü Sistemleri 

Türkiye pazarı için önemli bir 
konu Infotainment (araç içi 
multimedya ses ve görüntü 
sistemi) olmuştur. Araçlarımız-
da ve pazardaki diğer araçlarda 
da sadece sonradan uygulan-
makta olan bu sistem için MBT, 
sadece Mercedes otobüslerin-
de uygulanacak, tümüyle en-
tegre bir Infotainment sistemi 
geliştirilmiştir. 

Güneş Hücrelerinin Otobüste 
Kullanılması 

2011 Yılında tamamlanan pro-
jemizde, güneş hücrelerinden 
elektrik üreterek Mercedes 
Benz otobüslerinde daha az 
yakıt tüketim ile aracın ihtiyacı 
olan enerjinin belli bir bölümü-
nün bu yeni proje ile gerçekleş-
tirilmesi hedeflenmiştir.  

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
PROJELERİ 

Otobüslerde Kullanılan Plastik 
Yakıt Tanklarının Statik, Di-
namik ve Yorulma Analizleri ve 
Testle Doğrulanması (San-Tez) 

İTÜ ile beraber yürütülmüş 
olan bu projede yakıt tankı 
dayanımı konusunda bilgisayar 
destekli simülasyon kullanıla-
rak, daha ürün geliştirme aşa-
masındayken tasarıma yön 
verecek bir CAE metodu gelişti-
rilmesi hedeflenmiştir. Analiz 
sonuçları değerlendirilerek bir 
metodoloji geliştirilmiş; seçilen 
bir tank statik, dinamik ve ha-
sar analizleri neticesinde me-
todolojiye göre iyileştirilmiştir.  

Kamyon Makasları için Daya-
nım Test Ünitesinin Simülas-
yon Destekli Geliştirilmesi ve 
Standartlaştırılması (TEYDEB 
1501) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) ile beraber yürütülmüş 
olan bu projede ölçümlere 
dayanarak oluşturulan makas 
geliştirme metodolojisinin, 
ölçüm yapılmamış makaslar için 
de uygulanabilir hale gelecek 
şekilde standartlaştırılması 
sağlanmıştır. Söz konusu meto-
doloji için patent başvurusunda 

bulunulmuştur. 

Akustik Açıdan Tasarım Aşa-
masında İyileştirilmiş Disk Fren 
Sistemi Geliştirilmesi (TEYDEB 
1505) 

İTÜ ile beraber yürütülmekte 
olan proje deneysel ve hesap-
lamalı olarak iki grupta çalışıla-
caktır. Projede yüksek frekanslı 
gürültü problemi açısından 
daha iyi performansa sahip bir 
disk fren sisteminin, mevcut 
olan fren sisteminin çeşitli per-
formans özelliklerini değiştir-
meden geliştirilmesi amaçlan-
mıştır. 

 Ağır Sınıf Ticari Araçlarda Şasi 
Bağlantı Elemanlarının Mal-
zeme ve Konsept Optimizasyo-
nu ile Yeniden Tasarlanması 
(TEYDEB 1505) 

İTÜ ile beraber yürütülmekte 
olan projenin amacı, müşteri 
kuruluş olan Mercedes-Benz 
Türk’ün ihtiyacını karşılayacak 
şekilde; karbon emisyonunu 
azaltmaya yönelik kamyon 
üretiminde kullanılan yapısal 
parçaların hafifletilmesi, mali-
yetin düşürülmesi ve üretimle-
rinin daha da basitleştirilmesi-
dir. Kullanılacak yeni malze-
meyle birlikte konsepte dayalı 
yeni üretim teknikleri geliştiri-
lecek ve bu teknikler çalışılan 
yerli yan sanayiye kazandırıla-
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caktır. Yurtdışından temin 
edilmekte olan yakıt tankı taşı-
yıcılarının tamamen yerli sana-
yiden temin edilmesi hedef-
lenmektedir. Bunun bir sonucu 
olarak ülkemizdeki döviz çıkışı 
azalacak ve ihracatın da önü-
nün açılması sağlanmış olacak-
tır. 

Yeni Nesil Intouro Kısa Mesafe 
Seyahat Otobüslerindeki (In-
touro) Metalik Paket Rafı Taşı-
yıcı Sistemlerinin Hafif ve Çev-
reci Kompozit Teknolojilerine 
Dönüştürülmesi (San-Tez) 

İTÜ ile otobüslerde paket rafı 
taşıyıcısının kompozit malze-
meye dönüştürülmesi konu-
sunda çalışılmaktadır. Projenin 
temel amacı yolcu otobüsü 
paket rafı taşıyıcısını daha çev-
reci, hafif, ucuz ve kolay üreti-
lebilir hale getirmektir. Proje-
nin temel amacının yanın-
da  özellikle çevreye duyarlı 
imalat teknolojilerinin gelişme-
si ve karbon emisyonun azal-
tılmasına yönelik yaptırımların 
artmasına bağlı olarak kullanı-
mı artan elyaf takviyeli kompo-
zit malzemelerin yük taşıyan 
eleman bazında tasarım, üre-
tim ve analiz yeteneğinin hem 
firmaya hem de akademi-
ye  kazandırılmasıdır. 

UN/ECE R 66-02 Şartname-
si  Kapsamında Yeni Nesil Se-
yahat Otobüslerinde Optimal 
Çözümler Ve Uygulaması (San-
Tez) 

İTÜ yürütücülüğünde, yeni 
şartnamenin karşılanması için, 
öncelikle gerekli literatür  araş-
tırması yapılıp, araçlarda di-
zayn, sonlu elemanlar metodu 
kullanılarak dizaynı yapılmış 
modeli MEDİNA programı 
ile  FEM modelini çıkarıp, 
ABAQUS/PERMAS programları 
ile statik/dinamik hesaplama 
dahilinde çözümlere ulaşılması 
ve çözümleri deneyle doğrula-
yarak, öncelikle  mikro yapı-
da,  ardından tüm aracı ele 
alarak devrilme analizinin uygu-
lanması hedeflenmektedir. 

BİLİMSEL MAKALE VE YAYIN-
LAR 

Mercedes-Benz Türk A.Ş Ar-Ge 
Merkezi farklı konferanslarda 
çok sayıda sunum gerçekleş-
tirmiştir. Bunlardan bazıları 
makale olarak farklı magazin ve 
bildirilerde yayınlanmıştır. Ör-
nek olarak: 

• 08-09.05.2014 Stuttgart,
Almanya, Permas Users
Conference sırasında yapı-
lan Overcoming Challenges
in Truck- Bus Development
of Mercedes-Benz Türk by
using Permas&Visper konu-
lu sunum ve sunum içeriği-
nin akademik Yayını

• 22-23.05.2014 St. Valentin,
Avusturya, Dynamic Simu-
lation in Vehicle Enginee-
ring Conference sırasında
yapılan Load generation
and durability assessment
of leaf springs with CAE
Methods konulu sunum ve
sunum içeriğinin akademik
yayını

• 22-23.05.2014 St. Valentin,
Avusturya, Dynamic Simu-
lation in Vehicle Enginee-
ring Conference sırasında

yapılan Static and dynamic 
analysis of plastic fuel 
tanks used in buses konulu 
sunum ve sunum içeriğinin 
akademik yayını 

• 07-09.10.2014 Illinois, Bir-
leşik Amerika Devletleri,
SAE 2014 Commercial Ve-
hicle Engineering Congress
sırasında yapılan Compre-
hensive Durability Assess-
ment of Leaf Springs with
CAE Methods konulu su-
num ve sunum içeriğinin
akademik yayını

• 23-26.03.2015 Prag, Çek
Cumhuriyeti, Variable
Amplitude Loading Interna-
tional Conference sırasında
yapılan A Novel Methodo-
logy with Testing and Simu-
lation for the Durability of
Leaf Springs Based on Me-
asured Load Collectives ve
Static and dynamic analysis
of plastic fuel tanks used in
buses konulu sunumlar ve
sunum içeriklerinin akade-
mik yayını

• 18–21.05.2015, Berlin,
Almanya, SIMULIA Com-
munity Conferences sıra-
sında yapılan Strength and
Fatigue Analysis of Leaf
Springs used in Heavy Duty
Trucks konulu sunumlar ve
sunum içeriklerinin akade-
mik yayını

• 24-28.08.2015, Trabzon,
Türkiye, TUMTMK – 19.
Ulusal Mekanik Kongresi sı-
rasında yapılan  Otobüsler-
de Kullanılan Plastik Yakıt
Tanklarının Statik ve Dina-
mik Analizler Yardımıyla
Dayanımının İncelenmesi
konulu sunum ve sunum
içeriğinin akademik yayını
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• 26-27.09.2015, Kuala Lum-
pur, Malaysia, CSE 2015
4th International Confe-
rence on Advances in Civil
and Structural Engineering
sırasında yapılan Fatigue
Analysis of Polyethylene
Fuel Tanks Used in Buses
sunumu ve sunum içeriği-
nin akademik yayını

• 06-08.10.2015, Illinois,
Amerika Birleşik Devleti,
SAE 2015 Commercial Ve-
hicle Engineering Congress
sırasında yapılan Applica-
tion and Validation of CAE
Methods for Comprehensi-
ve Durability Assessment of
Leaf Springs with Measu-
rement and Testing sunu-
mu ve sunum içeriğinin
akademik yayını

• 07-08.10.2015, Dresden,
Almanya, DVM (Deutscher
Verband für Materialforsc-
hung) 42. Tagung: Bet-
riebsfestigkeit Bauteile und
Systeme unter komplexer
Belastung sırasında gerçek-
leştirilen Rechnerische Bet-
riebsfestigkeitsbewertung
von Nutzfahrzeug-
Fahrwerkkomponenten su-
numu ve sunum içeriğinin
akademik yayını

• 05-06.10.2015, İstanbul,
Türkiye, TÜRKİYE SIMULIA
Abaqus Kullanıcılar Toplan-
tısı sırasında yapılan A No-
vel Methodology with Tes-
ting and Simulation for the
Durability of Leaf Springs
based on measured Load
Collectives, Frequency Do-
main Fatigue Analysis Using
FEA, Optimization Study of
a Central Bearing Bracket
with CAE Methods Using
Tosca, Simpack and Abaqus

ve Durability Assessment of 
the Leaf Springs in Heavy 
Duty Trucks with Advanced 
CAE Methods sunumları ve 
sunum içeriklerinin akade-
mik yayınları 

• 22-24.10.2015, Berlin,
Germany, The 2015 ICBTS
International Sciences and
Technology Research Con-
ference sırasında  yapılan
Dynamic Analysis of Pol-
yethylene Fuel Tanks Used
in Buses konulu sunum ve
sunumun akademik yayını

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAK-
LARI İLE İLGİLİ STRATEJİ VE 
FAALİYETLER 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. olarak 
ulusal ve uluslararası patent 
sayımızı artırmak adına başta 
Ar-Ge çalışanlarımız olmak 
üzere şirket genelinde tüm 
personeli kapsayan bir buluş 
ödüllendirme teşvik mekaniz-
ması yöntemi belirlenmiştir.  

2015 yılı içerisinde 11 adet 
Alman Patent Ofise başvurma-
ya uygun görülmüş uluslararası 
patent başvurumuz mevcuttur. 
Ayrıca 8 adet Türk Patent Ensti-
tüsüne yerli patent başvuru-
muz mevcuttur. 

(*) 
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Murat	ULUTAŞ*	

Genel	Müdür	Yardımcısı	

1963	 yılında	 kurulan	 Otokar,	 oto-

motiv	ve	savunma	sektöründe	ken-

di	teknoloji,	tasarım	ve	uygulamala-

rı	 ile	 müşterilerinin	 ihtiyaçları	 doğ-

rultusunda	 özel	 çözümler	 sunmak-

tadır.	Koç	Topluluğu	bünyesinde	yer	

alan	 Otokar,	 Sakarya	 Arifiye'deki	

552	bin	metrekarelik	fabrikasında	2	

binden	 fazla	 çalışanı	 ile	 faaliyet	

göstermektedir.	

Kuruluşundan	 itibaren	 geçen	 50	

yıllık	 sürede	 Türkiye'de	 birçok	 ilke	

imza	 atan	 Otokar,	 sahip	 olduğu	

teknoloji	 birikimi,	 üretim	kapasitesi	

ve	 Ar-Ge	 yetkinliği	 ile	 ürün	 gamını	

sürekli	 genişletmektedir.	 Türkiye’-

nin	 en	 büyük	 özel	 sermayeli	 sa-

vunma	 sanayi	 şirketi	 olan	 Otokar,	

bugün	Türk	Silahlı	Kuvvetleri’nin	en	

büyük	 tedarikçi-sidir.	 Türkiye	 oto-

büs	 pazarında	 6	 yıldır	 liderliğini	

koruyan	Şirket,	2015	yılının	da	lider	

küçük	 otobüs	 ihracatçısıdır.	 Günü-

müzde	 savun-ma	 sanayii	 sektörün-

de	 Otokar,	 kara	 araçları	 alanında	

her	 türlü	 araç	 ve	 platformun	 tasa-

rım,	 geliştirme	 ve	 sistem	 entegras-

yonu	 konularında	 uzmanlaşmış	 bir	

şirkettir.	 Fikri	mülkiyet	 hakları	 ken-

disine	 ait	 olan	 taktik	 tekerlekli	 ve	

zırhlı	 araçlar	 ile	 faaliyet	 gösteren	

Otokar,	 savunma	 sanayiindeki	 ge-

lişmiş	Ar-Ge	olanaklarını	tüm	sektö-

rün	 kullanımına	 sunmaktadır.	 Ayrı-

ca	 Otokar,	 kara	 sistemlerinin	 bir	

tamamlayıcısı	 olarak	 başta	 kule	

sistemleri	 olmak	 üzere	 birçok	 araç	

alt	 sistemlerini	 geliştirmekte	 ve	

ürünlerinde	kullanmaktadır.	

Otokar,	ayrıca	Türkiye'nin	milli	 tan-

kını	 tasarlamak	 üzere	 Altay	 Proje-

si'nde	 ana	 yüklenici	 olarak	 görev	

almaktadır.	 Bir	 tasarım,	 prototiple-

me	 ve	 kalifikasyon	 projesi	 olan	

Altay	tankı	ile	Türkiye,	fikri	mülkiyet	

hakları	 kendisine	 ait	 olan	 bir	 ana	

muharebe	 tankına	 kavuşmakla	

kalmamakta;	 aynı	 zamanda	 karada	

giden	en	komp-leks	araç	olan	 tankı	

tasarlama	ve	üretme	altyapısına	da	

sahip	olmaktadır.	

Otokar,	 toplu	 taşımacılık	 alanında	

şehiriçi	 otobüslerinden	 servis	 oto-

büslerine	kadar	geniş	bir	ürün	aile-

siyle	 faaliyet	 göstermektedir.	 Son	

yıllarda	 alternatif	 yakıtlı	 otobüsler	

konusunda	çalışmalarını	hızlandıran	

Otokar,	Türkiye'nin	 ilk	hibrit	otobü-

sü	 Doruk	 Hibra'yı,	 Türkiye'nin	 ilk	

doğal	gazlı	orta	boy	otobüsü	Doruk	

DG'yi	 ve	 Türkiye'nin	 ilk	 elektrikli	

otobüsü	Doruk	Electra'yı	üretmiştir.	

Otokar	 taşımacılık	 alanında	 kuru	

yük	 taşımacılığından	 frigorifik	 taşı-

macılığa,	 konteyner	 taşıma-

cılığından	 tehlikeli	madde	 taşımacı-

lığına	kadar	birçok	farklı	kategoride,	

uluslararası	 standart-larda	 üretim	

yapmaktadır.	 Türkiye'nin	 tehlikeli	

madde	 taşıma	 alanında	 ilk	 ADR	

sertifikalı	 tankerini	 üreten	 Otokar,	

gıda	 taşımacılığında	 soğutuculu	

treyler	 uygulamaları	 ile	 güvenli	 ve	

hijyenik	 taşıma	 çözümleri	 sunmak-

tadır.	
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Otokar	 2013	 yılında	 ürün	 ailesine	

eklediği	 Atlas	 kamyonlarıyla,	 8,5	

ton	 azami	 yük	 ağırlığında,	 hafif	

kamyon	 segmentinde,	 faaliyet	 gös-

termeye	başlamıştır.	

Sahip	olduğu	geniş	ürün	ailesi	sade-

ce	Türkiye'de	değil,	 yurt	dışında	da	

talep	 gören	 Otokar,	 dünyada	 5	

kıtada	 Türkiye'nin	 de	 aralarında	

bulunduğu	60'tan	fazla	ülkede	araç-

larını	 kullanıcılara	 ulaştırmaktadır.	

Bugün	 Otokar	 askeri	 araçları	 dost	

ve	müttefik	ülkelerin	 silahlı	 kuvvet-

leri	 ve	 emniyet	 güçlerinde	 görev	

yaparken,	 otobüsleri	 başta	 Avrupa	

olmak	üzere	pekçok	ülkede	milyon-

larca	yolcu	taşımaktadır.		

Ürün	ve	tesis	alanındaki	yatırımların	

yanısıra	 çevrenin	 korunması	 ve	

doğal	 kaynakların	 etkin	 kullanımı	

alanında	da	önemli	yatırımlar	yapan	

Otokar,	 tedarikçi	 ilişkileri,	 insan	

hakları,	 iş	 sağlığı	 ve	 güvenliği,	 iklim	

değişikliği,	 sosyal	 sorumluluk	 ve	

kurumsal	 yönetim	 hususlarında	 da	

çalışmalar	 gerçekleştirmektedir.	

Birleşmiş	 Milletler	 Küresel	 İlkeler	

sözleşmesini	de	kabul	eden	şir-ketin	

bu	 alandaki	 çalışmaları,	 Otokar	

Sürdürülebilirlik	 Raporu-’nda	 özet-

lenmektedir.		

Otokar’ın	 çalışmaları	 çeşitli	 kurum-

lar	 tarafından	 da	 ödüllen-	 dirilmiş-

tir.	 Şirket,	 Milli	 Savunma	 Bakanlığı	

Savunma	 Sanayii	Müsteşarlığı	 tara-

fından	 2015	 Yılı	 Savunma	 Sanayii	

Ödül	 Töreni’nde	 1’incilik	 ödülüne	

layık	 görülmüştür.	 İş	 sağlığı	 ve	 gü-

venliği	alanında	OHSAS	18001	serti-

fika	 sahibi	 olan	 Otokar,	 	 Türkiye	

Metal	Sanayicileri	 Sendikası	 (MESS)	

Altın	 Eldiven	 İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği	

Uygulama	Ödülleri	yarışmasında	da	

"Altın	 Eldiven"in	 sahibi	 olmuştur.	

Otokar	 ayrıca	 ihracat	 performansı	

ile	 Otomotiv	 Sanayicileri	 Derneği	

40. yıl	 İhracat	 Başarı	 Ödülleri’nde

“Altın	 Madalya”	 ile	 ödüllen-

dirilmiştir.		

Kurulduğu	 günden	 bu	 yana	 Araş-

tırma	 Geliştirme	 konusuna	 önem	

veren	ve	otomotivde	Türkiye'nin	ilk	

bilgisayar	 destekli	 tasarım	 uygula-

malarına	 imza	 atan	 Otokar,	 Ar-Ge	

Merkezi'nin	sağla-dığı	katma	değer-

le	 cirosunun	 yüzde	 91'ini	 kendi	

tasarımı	 olan	 araçlardan	 elde	 et-

mektedir.	 Otokar	 Ar-Ge	 Merkezi,	

2009	 yılında	 5746	 Sayılı	 “Araştırma	

ve	 Geliştirme	 Faaliyetlerinin	 Des-

tek-lenmesi	 Hakkında	 Kanun”	 kap-

samında	 Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	

Bakanlığınca	 Ar-Ge	 Merkezi	 olarak	

tescil	edilmiştir.	

Kullanıcı	 beklentilerini	 odak	 nokta-

sına	 koyan	 Otokar,	 Ar-Ge'ye	 yeni	

ürün	 gelişiminden,	 mevcut	 ürün	

iyileştirmelerine	 kadar	 farklı	 alan-

larda	 düzenli	 yatırım	 yap-makta,	

her	 yıl	 cirosunun	 yaklaşık	 yüzde	

4'ünü	Ar-Ge'ye	ayır-maktadır.	Sahip	

olduğu	 olanaklar	 sayesinde	 Türki-

ye’nin	 en	 başarılı	 Ar-Ge	Merkezleri	

arasında	 yer	 alan	 Otokar,	 bugün	

Türkiye’nin	 patent	 liginin	 de	 ilk	 5	

sırada	yer	almaktadır.		

1960’larda	 Türkiye’nin	 ilk	 şehir-

lerarası	 otobüsü	 ile	 başlayan,	

1990’larda	 ülkemizin	 ilk	 taktik	 te-

kerlekli	 zırhlı	 araçları	 ile	 devam	

eden,	bugün	Türkiye’nin	ilk	elektrik-

li	 otobüsü,	 ilk	 hibrit	 otobüsü,	 ilk	

özgün	 paletli	 zırhlı	 muharebe	 aracı	

gibi	 İLK’lerine	 imza	 atan	 Otokar,	

araştırma	ve	geliştirme	alanında	da	

pek	çok	ödül	kazanmıştır.	DORUK	LE	

otobüsü	 ile	Design	Turkey	yarışma-

sında	 “İyi	 Tasarım”	ödülü,	 yine	Do-

ruk	otobüsü	 ile	Avrupa’da	orta	boy	

otobüs	 sınıfında	 kazandığı	 “Grand	

Award-Büyük	Ödül”,	 “Kent”	beledi-

ye	 otobüsü	 ile	 Avrupa’da	 “Euro-

pean	 Coach	 Week”	 kapsamında	

aldığı	 “Juri	 Özel	 Ödülü”	 bunlardan	

birkaçıdır.		
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2008	 yılında	 Türkiye’nin	 kara	 sis-

temleri	 alanındaki	 en	 büyük	 proje-

sinin,	 “ALTAY	 Milli	 İmkânlarla	 Mo-

dern	 Tank	 Üretimi	 Projesi”nin,	 ana	

yüklenicisi	 olmuştur.	 Altay	 Projesi	

kapsamında	 2012	 yılında	 Otokar	

Tank	 Test	 merkezi	 açılmıştır.	 Oto-

kar'ın	Ar-Ge	kabiliyetleri,	ürün	geliş-

tirme	amaçlı	CAD	programları,	pro-

totip	 atölyeleri	 ve	 yazılımları,	 bilgi-

sayar	 destekli	 analiz	 ve	 simülasyon	

yazılımları,	 test	 amaçlı	 düzenekler	

ve	yazılımları	kapsamaktadır.		

Otokar	 Ar-Ge	 Merkezi	 bünyesinde	

bugün	 Türkiye'nin	 ilk	 ve	 tek,	 Avru-

pa'nın	 sayılı	 tesisleri	 arasında	 olan	

Dinamometreli	 İklimlen-dirilmiş	

Test	 Odası,	 Türkiye'nin	 en	 yüksek	

kapasiteli	hidrolik	yol	simülatörü	ve	

Türkiye'nin	 en	 büyük	 ve	 dünyanın	

en	modern	Elektromanyetik	Uyum-

luluk	 Test	 Merkezi	 bulunmaktadır.	

Ayrıca	 merkez,	 savunma	 sanayi	

ürünleri	 için	 dünyanın	 en	 gelişmiş	

ve	modernleri	 arasında	 olan	mayın	

test	 ekipmanları	 ve	 balistik	 labora-

tuarına	da	sahiptir.	

Otokar	 Ar-Ge	 Merkezi	 organi-

zasyonu,	 iki	 farklı	 Genel	 Müdür	

Yardımcılığına	 bağlı	 farklı	 ürün	

gruplarında	gerçekleştirilen	 tasarım	

faaliyetleri	ile	yürütül-mektedir.			

TİCARİ	ARAÇLAR	

Otobüs	

Ar-Ge	 Müdürlüğü	 bünyesinde	 9	

metre	ve	üzeri	yolcu	taşıma	araçla-

rının	 tasarımı	 ve	 araştırma	 geliştir-

me	 faaliyetleri	 yürütül-mektedir.	

Müdürlük	 yapısı;	 otobüsü	 tümüyle	

tasarlamak	 için	 gerekli	 Endüstriyel	

Tasarım,	 Konstrüksüyon,	 Elektrik-

Elektronik	Sistemler,	Şasi	Geliştirme	

birimleri	ve	koordinasyonu	sağlayan	

Proje	 Yöneticilerinden	 oluşmakta-

dır.	 Ayrıca	 prototip	 çalışmalarını	

yürütmek	 üzere,	 aynı	 müdürlüğe	

bağlı	olarak	Tasarım	ve	Mühendislik	

Atölyeler	birimi	faaliyet	göstermek-

tedir.	

Şasi	Geliştirme	biriminde	yürütülen	

öncelikli	 faaliyetlerden	 biri,	 yeni	

model	 aracın	 performans	 ve	 yakıt	

tüketim	 hesaplarını	 yapılması	 ve	

kıyaslama	 çalış-maları	 doğrultusun-

da	 aracın	 güç	 aktarma	 organları	

konfigü-rasyonunu	 belirlemektir.	

Bu	 çalışmalarda	 Matlab’de	 gerçek-

leştirilen	 sürüş	 çevrim	 analizleri	

kullanılmaktadır.	 Araç	 ağırlığı	 ve	

misyonuna	 göre	 aks	 ve	 süspan-

siyon	 tiplerini	 ve	 karakteristiklerini	

belirlemek	 amacıyla	 aracın	 katı	

cisimler	 dinamiği	 modeli	 kurulur.	

Kurulan	araç	dinamiği	modeli,	 fren-

leme,	 hızlanma,	 viraj	 gibi	 çeşitli	

sürüş	 koşullarının	 yanısıra	 yol	 tutu-

şu	 ve	 kötü	 yol	 analizlerinin	 yapılıp	

aracın	 performansının	 değerlendi-

rilmesini	 sağlamaktadır.	 Sanal	 or-

tamda	gerçekleştirilen	araç	dinami-

ği	 analizleriyle	 süspan-siyon	 ve	

direksiyon	 sistem	 karakteristiği	

optimize	 edilmekte	 aynı	 zamanda	

yapılan	kötü	yol	analizleri	 ile	gövde	

ve	 kritik	 komponentlerin	 yapısal	

tasarım	 çalışmalarında	 kullanılacak	

yükleme	bilgisi	çıkarılmaktadır.		

Kalorifer,	 klima,	 motor	 soğutma,	

gibi	sistemlerin	tasarımında	kullanı-

lan	 analitik	 yöntemlerin	 yanında	

yapılan	 CFD	 analizleri	 ile	 konfor	 ve	

yüksek	 performans	 gereksinimleri	

sağlanmaktadır.		

Konstrüksiyon	 biriminde	 aracın	

gövdesi	 ve	 iç	 trim	 detayları	 oluştu-

rulmaktadır.	 Endüstriyel	 ve	 ergo-

nomi	 tasarımının	 yanında	 gerçek-

leştirilen	 yapısal	 dayanım	 ve	 yorul-

ma	 analizleri	 ile	 gövdede	 yüksek	

dayanım	 ve	 düşük	 ağırlık	 gereksi-

nimlerini	sağlayacak	çözümler	oluş-

turulmaktadır.	

Otokar	 markalı	 araçların	 fark	 yara-

tan	çizgileri	ve	ergonomi	çalışmaları	

Endüstriyel	 Tasarım	 birimi	 tarafın-

dan	 gerçekleş-tirilmektedir.	 Otokar	
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tasarım	 yöntemlerinde	 geçmiş	 pro-

jelerden	 edindiği	 bilgi	 birikiminin	

yeni	 ürünlere	 geliştirilerek	 aktarıl-

ması	ve	sürekli	iyileştirme	yaklaşımı	

belirgin	 olarak	 görülmektedir.	

Geçmiş	 yıllarda	 dış	 destek	 alınarak	

gerçekleştirilen	 ECE	 R66	 devrilme	

analizleri,	Ar-Ge	merkezinin	kurulu-

şundan	 itibaren	 Otokar	 tarafından	

yapılmaktadır.	 Yapısal	 dayanım	 ve	

güvenlik	 unsurları	 birlikte	 değer-

lendirilerek	 maliyet	 ve	 ağırlık	 açı-

sından	 yaratıcı	 çözümler	 oluşturul-

maktadır.		

Ar-Ge	 Müdürlüğü	 bünyesindeki	

Elektrik-Elektronik	 sistemler	 birimi	

koordinasyonuyla	 Otokar,	 hem	

hibrit	 elektrikli	 hem	 de	 tam	 elekt-

rikli	 araçlar	 alanında	 yoğun	 olarak	

çalışmaktadır.	 Bu	 teknolojileri	 kul-

lanan	 araçlarda	 sadece	 sistem	 en-

tegratörü	 olarak	 kalmayıp	 aynı	

zamanda	 müşteri	 ihtiyacını	 tam	

olarak	 karşılayacak	 ve	 rekabette	

üstünlük	 sağlayacak	 araç	 enerji	

yönetim	 sistemlerini	 tasarlamayı	

hedeflemektedir.		

Hibrit	 elektrikli	 ve	 elektrikli	 aracın	

matematik	 modeli	 ve	 ilgili	 enerji	

yönetim	algoritması	Matlab	-	Simu-

link	 ortamında	 geliştirilerek	 belirli	

sürüş	 çevrimleri	 için	 hangi	 mimari-

nin	 uygun	 olduğu,	 seçilecek	 kom-

ponentlerin	 güçlerinin	 neler	 olması	

gerektiği	 ve	 ne	 kadarlık	 yakıt	 sarfi-

yat	 azalımının	 bekleneceği	 hesap-

lanmaktadır.	Yapılan	teorik	çalışma-

ların	yanısıra	tasarlanan	araçların	ve	

alt	 sistemlerin	 elektromanyetik	

uygunluğu	(EMC)	da	test	edilmekte	

ve	 sertifikalan-dırılmaktadır.	 Ayrıca	

alternatif	 yakıt	 teknolojileri	 (CNG)	

ve	 çevreye	 duyarlı	 daha	 düşük	

emisyon	 seviyelerine	 sahip	 motor	

uygulamaları	 konusunda	 	 Ar-Ge	

faaliyetleri	yürütülmektedir.	

Küçük	Otobüs	

Ürün	 Geliştirme	 (Ticari	 ve	 Askeri)	

Müdürlüğü	 bünyesinde	 9	metre	 ve	

altı	 yolcu	 taşıma	 araçlarının	 Ar-Ge	

faaliyetleri	 yürütülmektedir.	 Mü-

dür-lük;	 Şasi/Gövde	 Geliştirme,	

Özel	 Projeler,	 Ürün	 Projeleri	 Tasa-

rım	 Güvence	 ve	 Konfigürasyon	

Yönetimi	 adı	 altında	 beş	 ayrı	 ana	

birimden	oluşmaktadır.	Şasi	/Gövde	

Geliştirme	ve	Özel	Projeler	birimleri	

müdürlüğün	 sorumluluğundaki	

araçların	 tasarım	 ve	 test	 faaliyetle-

rini	 yürütürken,	 Ürün	 Projeleri	 Ta-

sarım	 Güvence	 ve	 Konfigürasyon	

Yönetimi	 birimleri	 Ar-Ge	 Müdür-

lüğü	 ve	 Tekerlekli	 Zırhlı	 Araçlar	

Müdürlüğüne	 de	 hizmet	 vermekte-

dir.		

Şasi	 Geliştirme	 biriminde	 araç	 alt	

komponentleri	 ilişkili	 tasarım,	 mü-

hendislik,	entegrasyon	ve	test	faali-

yetleri	 yürütülmektedir.	 Bu	 kap-

samda,	 yeni	 model	 araçların	 farklı	

motor-güç	aktarma	organları	 konfi-

gürasyon	 hesapları,	 süspan-siyon,	

direksiyon,	 vites	 mekanizması	 ben-

zeri	 sistem	 tasarım/hesaplama	

faaliyetleri	 yürütülmekte,	 projeler	

sonunda	tasarlanan	araçlar	kompo-

nent	 bazında	 yada	 komple	 olarak	

validasyona	tabi	tutulmaktadır.		

Gövde	 Geliştirme	 biriminde	 araçla-

rın	 iç	 ve	 dış	 trim	 detayları,	 sürücü	

ergonomisi,	 soğutma,	 kapı,	 iskelet	

sistemleri	 gibi	 üst	 yapıya	 ilişkin	

komponentlerin	 tasarım	 ve	 geliş-

tirme	 faaliyetleri	 yürütülmekte;	

gereken	 durumlarda	 Ar-Ge	Müdür-

lüğü	 bünyesinde	 yer	 alan	 Endüstri-

yel	 Tasarım	 biriminden	 destek	

alınmaktadır.	

Ürün	 Projeleri	 Tasarım	 Güvence	

birimi	 farklı	 Otokar	 birimlerine	 or-

tak	hizmet	 vererek,	 yerli	 ve	 ihracat	

ürünlerinin	gerekli	tip	onay	direktif-

lerine	göre	 testlerini	 ve	kontrolleri-

ni	 gerçekleştirerek	 belgelendirme	

faaliyetlerini	yürüt-mektedir.		
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Ürün	Geliştirme	Müdürlüğü	 (Askeri	

ve	 Ticari)	 tarafından	 tasarlanan	 ve	

fikri	 mülkiyet	 hakları	 Otokar’a	 ait	

olan	küçük	otobüsler,	yaklaşık	sekiz	

farklı	 gövde,	 motor	 ve	 yapıdaki	

konfigürasyonları	 ile	 turizm,	 perso-

nel	 taşımacılığı,	 toplu	 taşımacılık	

gibi	 birçok	 alanda	 müşterilerinin	

öncelikli	 tercihleri	 arasında	 yer	

almaktadır.	 Küçük	 otobüs	 serisi	

araçlar,	 Navigo	markası	 ile	 Avrupa,	

Kuzey	Afrika,	Ortadoğu	gibi	yurtdışı	

pazarlarına	 sunulmaktadır.

Treyler	/	Semi-treyler	

Fruehauf	ve	Otokar	markalı	ürünler	

ile	 yirmi	 yılı	 aşkın	 süredir	 treyler	

sektöründe	 lider	 konumunu	 sürdü-

ren	 Otokar’ın	 treyler	 ürün	 gamı	

incelendiğinde,	 taşımacılık	 sektörü-

nün	hemen	hemen	tamamına	hitap	

edecek	 ürünlerin	 geliştirilmesinin	

yanında	 alumin-yum	 ve	 alaşımları-

nın	işlenmesi,	birleştirilmesi,	kayna-

tılması,	muayene	 edilmesi,	 kompo-

zit	yapılı	yalıtkan	panellerin	üretimi	

gibi	ileri	sayılabilecek	üretim	tekno-

lojilerini	de	kendisi	geliştirmiş	ve	bu	

konularda	 uzmanlık	 seviyesinde	

bilgi	 birikimine	 	 sahip	 olmuştur.	

Treyler	 Ürün	 Geliştirme	 Müdürlü-

ğü’nde;	 yasal	 mevzuatlar	 ve	 stan-

dartlara	 göre	 mukavemet	 hesapla-

maları,	taşıt	dinamiği,	üretim	tekno-

lojileri,	tasarım	ve	geliştirme	testleri	

(yol	 testleri,	 yük	 güvenlik	 testleri,	

tren	 taşıma	 testleri	 vb.),	 kaynak	 ve	

birleştirme	 teknolojileri,	 tahribatsız	

muayene	 ve	 testleri	 konularında	

çalışmalar	yapılmaktadır.	

Otokar,	Maxi	Kesitli	Semi	Treyler	ve	

Kamyonüstü	 Tankeri	 ürün	 yelpaze-

sine	 katarak	 müşterilerin	 beğenisi-

ne	 sunmuştur.	 Otokar	 	 daha	 hafif	

tasarımlarla	 ve	 son	 teknoloji	 ürünü	

sistem	 entegras-yonlarıyla	 bu	 ko-

nudaki	 uzman-lığını	 ve	 liderliğini	

sürdürmektedir.	

Ayrıca	 Otokar,	 trene	 yüklenebilir	

Mega	Serisi	Tenteli	Semi	Treyler	 ile	

lojistik	 alanında	 müşteri	 taleplerini	

karşılamıştır.		

ASKERİ	ARAÇLAR	

Ural	

Ürün	 Geliştirme	 (Ticari	 ve	 Askeri)	

Müdürlüğü	 bünyesinde	 yakın	 za-

manda	 yürütülen	 projelerden	 biri,	

Otokar’ın	 25	 yılı	 aşan	 askeri	 araç	

üretimi	 deneyimini,	 en	 ileri	 zırhlı	

araç	tasarım	anlayışı	ile	birleştirerek	

geliştirdigi	 yeni	 zırhlı	 personel	 taşı-

yıcısı	 URAL	 4x4	 Hafif	 Zırhlı	 Taktik	

Tekerlekli	Araç	projesidir.		

Çok	 yönlü	 modüler	 platformu	 ve	

yenilikçi	 özellikleriyle	 en	 zorlayıcı	

görevlerde	 dahi	 üstünlügünü	 sergi-

lemektedir.	 Tamamı	 zırh	 sacından	

üretilmiş	 personel	 kabini	 ile	 farklı	

tehditlere	 karşı	 sağladığı	 üst	 seviye	

personel	 korumasına	 ilave	 olarak;	

geniş	 iç	 hacmi	 ve	 koltuk	 ara	mesa-

feleri,	ergonomik	tam	boy	koltukla-

rı,	 süspansiyonu	 ve	 sınıfındaki	 en	

büyük	lastik	ebadı	sayesinde	perso-

nel	 konforunu	 da	 en	 üst	 seviyede	

tutmaktadır.	 Aracın	 yüksek	 muka-

vemetli	çelik	şasisi	üzerindeki	üstün	

nitelikli	 yürür	 aksamı	 maksimum	

arazi	performansı	sağlarken,	kauçuk	

bağlantı	elemanları	üzerindeki	zırhlı	

gövdesi	 de	 çesitli	 yol	 şartlarındaki	

titreşimin	 en	 aza	 indirilmesine	 yar-

dımcı	 olmaktadır.	 Tasarım	 aşama-

sında	optimize	edilerek	modülerleş-

tirilmiş	araç	yapısı	ve	ölçüleri,	 farklı	

görevlerin	 gerektirdiği	 ekipman,	

silah	 sistemleri	 ve	 konfigürasyonun	

kolaylıkla	 araca	 adapte	 edilebil-

mesini	 sağlayarak,	 her	 türlü	 görev	

için	 tek	 araç	 felsefesini	 tamamla-

maktadır.	 Araca	 7.62x51	 mm	 FN	

MAG58	 veya	 dengi	 makinalı	 tüfek	

takılabilir.	 Ural’da,	 askeri	 operas-

yonlarda	 kullanı-labilen	 açık	 veya	

kapalı	 kule	 seçenekleri	 mevcuttur.	

Sınır	 kontrolü	 ve	 güvenliği	 operas-

yon-larında	da	kullanılan	Ural,	uzak-

tan	 kumandalı	 silah	 sistemi	 (UKSS),	

Video	 kayıt	 sistemi,	 karartma	 sis-

temi,	 projektörler	 ve	 askeri	 telsiz	

altyapısı	 ile	 rakiplerinden	 ayrılmak-

tadır.	 Konforlu	 personel	 taşıma	 ve	

157



OTOKAR	AR-GE	MERKEZİ	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

statik	 görevlere	 uygunluk,	 toplum-

sal	 olayları	 izleme	 amaçlı	 HD	 PTZ	

kamera	 ile	 video	 kaydı,	 molotof	

kokteyli	 koruması,	 araç	 dışı	 ve	 te-

kerlek	 yangın	 söndürme	 sistemi,	

ışıldak	ve	projektörler,	göz	yaşartıcı	

bomba	 mazgalları	 aracın	 diğer	 üs-

tünlükleri	olarak	sıralanabilir.	

Tekerlekli	Zırhlı	Araçlar	

Otokar	 zırhlı	 araçlar	 ailesi	 1990’lar	

başında	 Land	 Rover	 şasisi	 üstüne	

tasarlanan	 Zırhlı	 Personel	 Taşıyıcı	

(ZPT)’larla	 başlamış	 olup,	 sonra-

sında	daha	yüksek	mayın	ve	balistik	

korumaya	 sahip	 Akrep	 ve	 Cobra,	

Kaya,	 Arma	 ve	 Cobra	 II	 araçlarıyla	

devam	 etmiştir.	 Zırhlı	 araç	 tasarı-

mında	 konsept	 geliştir-meden	 seri	

imalata	 kadar	 olan	 sürecin	 yönetil-

mesi,	 güncel	 test	 ve	 sayısal	 analiz	

imkanlarıyla	 destek-lenmektedir.	

Günümüzün	 reka-betçi	 pazarların-

da,	global	bir	oyuncu	olabilmek	için	

tasarım	 süreçlerini	 en	 yüksek	 fay-

dayı	alacak	şekilde	gerçekleştirerek,	

kısa	süreler	içinde	müşteri	ihtiyaçla-

rını	 karşılayacak	 çözümler	 üretil-

mektedir.	 Bir	 zırhlı	 aracı	 tümüyle	

tasarlamak	 için	 gerekli	 endüstriyel	

tasarım,	gövde,	 iç	 tasarım,	elektrik,	

motor	 ve	 soğutma	 grubu,	 direksi-

yon	ve	süspansiyon	kinematiği	tasa-

rım-ları,	yapısal	dayanım,	balistik	ve	

mayın	 koruma	 çalışmaları	 Otokar	

mühendislik	ve	test	imkanları	ile	dış	

destek	 alınmadan	 yapılabil-

mektedir.	 Son	 yıllarda	 değişen	 pa-

zar	 taleplerine	 hızlı	 cevap	 verecek	

şekilde	 ergonomi,	 mobilite	 ve	 ko-

ruma	 kavramlarının	 daha	 etkin	

kullanıldığı	 bir	 tasarım	 süreci	 yürü-

tülmektedir.		

Ergonomi	 tasarımında	 askeri	 stan-

dartlar	 ve	 antropometrik	 verileri	

referans	 alan	 insan	 modeli	 kullanı-

larak,	sürücü	ve	mürette-batın	araç	

içinde	bulunacağı	konumun	rahatlı-

ğını,	 uzanabi-leceği	 bölgeleri,	 görüş	

açılarını	 ve	 farklı	 pozisyonlardaki	

ergonomi	 gereksinimlerini	 analiz	

etmek	mümkündür.	 Ergonomi	 ana-

liz-lerine	 paralel	 olarak,	 aracın	 en-

düstriyel	 tasarım	 ve	 araç	 içi	 yerle-

şim	 çalışmaları	 yürütül-mektedir.	

Endüstriyel	ürün	tasarı-mının	teme-

linde,	fonksiyonellikten	ve	yenilikçi-

likten	 	 doğan	 estetik	 ve	 ergonomik	

çözümler	 yaratmak	 yatmaktadır.	

Müşterilerin	 beklen-tilerine	 ve	 is-

teklerine	 en	 iyi	 şekilde	 cevap	 vere-

bilmek	amacıyla,	ilk	eskizden	aracın	

pazara	çıkışına	kadar,	tasarımın	tüm	

süreçlerinde	 sahip	 olunan	 teknolo-

jik	 imkanlar	 en	 iyi	 şekilde	 kullanıl-

maktadır.	 Ayrıca	 kullanıcılardan	

gelen	 geri	 bildirimlerle	 pazar	 ve	

teknoloji	 	 araştırmaları	 ışığında	 her	

aracın	 tasarım	faaliyetlerinin	sürek-

liliği	sağlanmaktadır.		

Tasarım	geliştirme	sürecinde	fiziksel	

prototiplere	 gerek	 duyulmadan,	

aracın	 sürüş	 performansı	 ve	 taktik	

görevlerdeki	başarısı	sanal	ortamda	

kontrol	 edilmektedir.	 Kurulan	 araç	

dinamiği	 modelleri	 ile	 askeri	 araç-

larda	 kritik	 görevler	 olan	 hendek	

geçme,	 dik	 engel	 geçme,	 %60	 dik	

eğim	 tırmanma,	 yan	 eğim	 gibi	 se-

naryolar	 incelene-bilmektedir.	 İla-

veten	 aracın	 şerit	 değiştirme,	 hız-

lanma,	 frenleme	 performansları	

değerlendirilerek,	 henüz	 kavramsal	

tasarım	aşamasında	sistem	seçimle-

rine	 yön	 verilmektedir.	 Bu	 çalışma-

larda	 aracın	 ağırlık	 dağılımı,	 motor	

şanzıman	 karakteristiği,	 direksiyon	

kinematiği,	 süspansiyon	 kompo-

nentlerinin	 karakteristiği	 konu-

larında	 parametrik	 çalışmalar	 yapı-

larak,	 optimum	 çözümler	 geliştiril-

mektedir.	 Ayrıca	 farklı	 yükleme	 ve	

sürüş	 şartlarında	 gövdeye	 aktarılan	

kuvvetler	 değerlendirilerek	 yapısal	

dayanım	 ve	 yorulma	 analizleri	 ya-

pılmak-tadır.	 Motor,	 şanzıman	 yer-

leşi-minde	 ve	 soğutma	 grubunun	

tasarımında	 yoğun	olarak	CFD	ana-

lizleri	 kullanılmaktadır.	 Kaput	 altı	

analizleri	 ile	 soğutma	 grubunun	

optimum	performans	elde	edilecek	

şekilde	 konumlan-dırılması,	 gerek-

siz	 yere	 sistem	 kapasitesinin	 büyü-

tülmesine	sebep	olacak	tasarımların	

engellenmesini	sağlamaktadır.		

Yukarıda	 belirtilenlere	 ilave	 olarak,	

amfibik	araçlar	için	hidrostatik	den-

ge	 analizleri,	 joistik	 kumandalı	 hid-

rolik	 tahrikli	 amfibik	 unsurların	 ve	

kontrol	sistemlerinin	tasarımı,	müş-

teri	 taleplerine	 göre	 farklı	 görev	

donanımlarının	 araç	 üstüne	 enteg-

rasyonu	ve	ilgili	silah	titreşim	analiz-

leri,	 farklı	 görev	 profillerine	 göre	

araç	 konseptlerinin	 oluşturul-ması	

tasarımları	yapılmaktadır.	
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Zırhlı	 araç	 tasarımında	 koruma	

konseptlerinin	belirlenmesi	ve	tasa-

rım	 faaliyetleri	 derinlemesine	 uz-

manlık	 gerektirmektedir.	 Başa-rılı	

ve	 uygulanabilir	 tasarımlar	 ancak	

yetkin	 sayısal	 analiz	 yöntemleri	 ve	

test	 metodlarının	 kullanımıyla	 ger-

çekleşebilir.	 Cobra	 aracının	 gelişti-

rilmesi	 ve	 sonra-sında	 saha	 testleri	

ile	 kazandığı	 tecrübeyi	 gerçekleştir-

diği	 yatı-rımlarla	 destekleyerek	

uzun	 süreler	 gerektiren	 testlere	

bağlı	 tasarım	 sürecini	 sanal	 ortama	

taşımıştır.	NATO	AEP	55	standardını	

referans	 alarak	 gerçekleştirilen	

analiz	 senaryoları	 doğrultusunda	

mürettebatın	 yara-lanma	 kriterleri-

ni	 sağlayacak	 çözümler	 oluşturul-

maktadır.	

Yapısal	 dayanımla	 birlikte,	 kaynak	

birleşimlerinin	 tasarımı,	 araç	 içinde	

koltuk,	 yüzer	 taban	 veya	 diğer	

komponentlerin	 bağlantı	 detayları	

çözülmektedir.	 Yüksek	 ivmeli	 alan-

lar	tespit	edilerek	ekipman	bağlantı	

noktaları	 optimize	 edilmektedir.	

Sanal	 analizlerle	 gerçekleştirilen	

tasarımların	 nihai	 doğrulamaları	

saha	testleri	ile	yapılmaktadır.		

NATO	 AEP	 55	 standardında	 tarifle-

nen	 yaralanma	 kriterlerini	 değer-

lendirebilmek	 için	 içerisine	 ivme,	

kuvvet,	 moment	 ve	 deplasman	

sensörleri	yerleştirilmiş	 	%50	popü-

lasyonu	temsil	eden	Hybrid	III	erkek	

antropomorfik	 test	 mankeni	 (ATD)	

kullanılır.	Mayın	testleri	gereksinim-

leri	 doğrul-tusunda	 tasarlanan	 yeni	

nesil	 ATD’lerde	 dışarıya	 herhangi	

bir	 kablo	 demeti	 çıkmamakta	 ve	

veri	 toplama	 cihazı	 manken	 içeri-

sinde	 entegre	 olarak	 kayıt	 yapabil-

mektedir.			

Yüksek	 maliyeti	 ve	 organi-

zasyonundaki	 güçlükler	 sebebiyle,	

testler	sırasında	veri	kaybını	en	aza	

indirgemek	amacıyla	ayrıca	hızlı	veri	

toplama	 sistemiyle	 manken	 üstün-

deki	 bilgiler	 kaydedilmektedir.	 ATD	

dışında	 patlama	 sırasındaki	 davra-

nışları	 incelemek	 amacıyla,	 koltuk	

tipi	ivme	ölçerler,	50.000	g	ye	kadar	

ölçüm	yapabilen	şok	tipi	ivme	ölçer-

ler,	 strain	 ölçerler	 ile	 birlikte	 hızlı	

veri	 toplama	 sistemi	 kullanılmakta-

dır.	Sayısal	analiz-lerin	gerçekleştiri-

len	 doğrulama	 testleriyle	 uyumu,	

araç	 içine	 yerleştirilen	 sensörlerle	

incele-nerek,	 her	 test	 sonrası	 tasa-

rım	faaliyetlerinin	güvenilirliği	arttı-

rıl-maktadır.	 Protip	 üretimi	 sonra-

sında	 zırhlı	 araçlar	 yoğun	 bir	 test	

programına	 tabi	 tutulmaktadır.	

Sanal	 ortamda	 gerçekleştirilen	 per-

formans	 testleri,	 Otokar	 bünyesin-

deki	 özel	 pistlerde	 test	 edilmekte-

dir.	

Bunlara	 ilaveten	 gerçek	 kullanım	

koşullarında	saha	testleriyle	müşte-

ri	 riskleri	 önceden	 tespit	 edilmek-

tedir.	Amfibik	araçlarda	özel	havuz-

larda	 ve	 doğal	 ortamlarda	 gerçek-

leştirilen	 yüzme	 testleri	 ile	 	 diğer	

sistemlerle	 olan	 etkileşimler	 ince-

lenmektedir.	

Paletli	Araçlar	

ALTAY;	 Otokar	 ana	 yüklenciliğinde	

geliştirilmekte	 olan	 yeni	 (3+)	 nesil	

bir	 ana	 muharebe	 tankıdır.	 ALTAY	

tankının	 tasarımı,	 prototip	 üretimi	

ve	 kalifikasyonu	 kapsayan	 proje	

Ocak	2009’da	başlamıştır.	
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Projenin	 sonunda	 tüm	 tasarım	 ve	

fikri	 mülkiyet	 haklarına	 Türkiye	

Cumhuriyeti’nin	 sahip	 olacağı	 AL-

TAY	 Ana	 Muharebe	 Tankı	 aynı	 za-

manda	 Türkiye’nin	 yurtdışına	 tek-

nolojik	bağımlılığını	azaltacak	olma-

sı	 açısından	 da	 çok	 önemli	 bir	 tek-

nolojik	semboldür.	ALTAY	ile	birlikte	

Türk	 Ordusu	 dünyanın	 en	 modern	

ana	 muharebe	 tanklarından	 birine	

kavuşacaktır.	 ALTAY’ın	 tasarım,	

prototip	üretim	ve	kalifikasyonunun	

diğer	 proje	 paydaşları	 ile	 uyum	

içinde	 yönetilmesinden	 Savunma	

Sanayii	 Müsteşarlığı’na	 karşı	 tek	

sorumlu	Ana	Yüklenici	Otokar’dır.		

ALTAY	 tankı;	 yüksek	 ateş	 gücü,	

yüksek	 hareket	 kabiliyeti,	 üstün	

beka	 özellikleriyle	 komuta	 kontrol	

ve	 haberleşme,	 entegre	 lojistik	

destek	 ve	 ergonomi	 bakımından	

incelendiğinde,	 modern	 muharebe	

ortamının	 isterlerini	 azami	 ölçüde	

karşılayan,	üçüncü	ve	daha	üst	nesil	

tanklara	göre	ilave	özellikleri	ile	her	

türlü	 muharebe	 ortamında	 kullanı-

labilecek	esneklikte	ve	ilgili	görevle-

re	adapte	olabilen	optimize	bir	tank	

olarak	geliştirilmiştir.	

ALTAY	 Projesinde	 edinilen	 tecrübe-

ler	 ile	Otokar	özgün	olarak	TULPAR	

ve	 TULPAR-S	 platformlarını	 geliş-

tirmiştir.	

TULPAR;	 muharebe	 sahasında	 yeni	

nesil	 tanklara	 etkin	 destek	 verebi-

len,	 modüler	 zırh	 teknolojisi	 ile	

sınıfının	 en	 üstün	 balistik	 ve	mayın	

korumasına	 haiz,	 tam	 teçhizatlı	 9	

kişilik	 piyade	 mangasına	 yüksek	

ateş	 desteği	 sağlayabilen,	 en	 sert	

iklim	koşullarında	ve	ağır	arazi	şart-

larında	 üstün	 hareket	 kabiliyeti	

sunan,	geniş	iç	hacmi	yüksek	taşıma	

kapasitesi	 ve	 esnek	 elektronik	 mi-

marisi	 ile	gelecekte	ortaya	çıkabile-

cek	 zırh	 ve	görev	donanımı	 ihtiyaç-

larına	 cevap	 verebilecek	 genişleme	

kapasite-sine	 sahiptir.	 Ayrıca	 araç	

farklı		tip	

kulelerin	 entegrasyonuna	 imkan	

sağlayabilecek	 şekilde	 esnek	 bir	

platform	olarak	geliştirilmiştir.	

TULPAR-S	 Silah	

Taşıyıcı	 Araç	 tanklar,	 zırhlı	 araçlar,	

helikopterler	 ve	 alçaktan	 uçuş	 ya-

pan	 uçakları	 imha	 etmek	 amacı	 ile	

amfibik	 bir	 platform	 olarak	 tasar-

lanmıştır.	Araç	her	 türlü	 zorlu	arazi	

şartlarında	 ve	 iklim	 koşullarında	

üstün	 hareket	 kabiliyeti	 ile	 farklı	

operasyonlara	 hizmet	 eden	 bir	

yapıdadır.	

TULPAR-S,	 balistik	 koruma,	 yapısal	

tasarımı,	 elektronik	 alt	 yapısı	 ve	

düşük	 silüeti	 gibi	 teknik	 ve	 taktik	

özellikleri	 ile	 geleceğin	 zırhlı	muha-

rebe	aracıdır.	

Geniş	iç	hacmi,	yüksek	taşıma	kapa-

sitesi	 ve	 esnek	 mimarisi	 sayesinde	

gelecekte	ortaya	çıkabilecek	zırh	ve	

görev	 donanımı	 ihtiyaçlarına	 cevap	

verebilecek	 geliştirilebilme	 kapasi-

tesine	sahiptir	

Kule	Sistemleri	

Tank	 Elektromekanik	 Müdürlüğü	

kapsamında	 özgün	 kule	 sistemleri	

tasarımları	 gerçekleştirilmektedir.	

Çeşitli	 isterler	 doğrultusunda	 farklı	

kalibre	 silahlar	 kullanılarak	 kısa	

zamanda	kule	sistemleri	için	başarılı	

çözümler	üretilmiştir.	Ürün	çeşitlili-

ği	ile	birçok	araç	ve	görevde	kullanı-

lacak	 yeteneğe	 sahip	 sistemler	

üzerinde	 çalışmalar	 	devam	etmek-

tedir.	 Geliştrilen	 kuleler,	 atışı	 ger-

çek-leştirecek	 olan	 nişancıyı	 ve	

mürettabatı	 koruyan	 zırh	 altında,	

sistemde	 kullanılan,	 tasarımlarının	

Otokar	 tarafından	 gerçekleştirildiği	

elektoronik	 birimleri	 bulundur-

maktadır.	 Tasarım	 aşamasında	 tek-

nik	 isterler	 göz	 önünde	 bulunduru-

larak,	 zorlu	 hava	 şartları	 ve	 arazi	

koşulları	dahil	olmak	üzere	sistemin	

çalışma	 performansını	 etkileyen	

tüm	 unsurlar	 dikkate	 alınır.	 Analiz-

ler	 doğrultusunda	 proje	 devam	

ederken	 gerekli	 iyileştirmeler	 ya-

pılmaktadır.	

Görüş	 birimlerinin	 gerekli	 hassasi-

yette	 ölçüm	 yapabilmesi	 ve	 atış	

kabileyetini	 geliştirmek	 üzere	 tasa-

rım	 aşamaları	 özenle	 gerçekleştiril-

mektedir.	 Kendi	 içerisinde	 stabilize	

olan	 görüş	 sistemi,	 gündüz	 görüş	

sistemi,	 termal	 kameralı	 görüş	 sis-

temleri,	 aynalı	 periskop	 gibi	 farklı	

isterlere	 cevap	 verebilecek	 ürün	

çeşitliliğine	sahiptir.		
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Her	 görüş	 sisteminin	 bore	 sight	 ve	

stabilizasyon	 ayarları	 laboratuvar	

ortamında	 hassas	 cihazlarla	 yapıl-

maktadır.	

Gerekli	 çalışmalar	 ve	 testlerin	 so-

nunda	 görüş	 	 sistemlerinin	 kule	

sistemlerine	 montajı	 gerçek-

leştirilir.	 Otokar	 bünyesinde	 silah	

sistemlerinin	 saha	 koşullarına	 çık-

madan	 önce	 yazılımsal	 ve	mekanik	

bir	çok	özelliğini	test	edebileceği	iki	

eksen	 serbestlik	 dereceli	 ve	 altı	

eksen	 serbestlik	 dereceli	 hareket	

simülatörleri	bulunmaktadır.		

Hareket	 simülatörleri	 yardımıyla	

kule	sisteminin	stabilizasyon,	hedef	

takip	özellikleri	yanında	kalibrasyon	

testleri	gerçek-leşirilmektedir.	

Projeler	 devam	 ederken,	 kule	 sis-

temleri	 ve	alt	elektronik	 sistemleri-

nin	 elektormanyetik	 uygunluğu	

(EMC),	 tüm	 sistemin	 	 	 	 	 -40°C	 /	

+60°C	 sıcaklık	 şartlarında	 isterleri	

sağladığını	 kontrol	 etmek	 amacıyla	

test	 odalarında	 gerekli	 testler	 ya-

pılmaktadır.		

Tüm	 testler	 başarıyla	 tamamlan-

dıktan	 sonra	öncelikle	 fabrika	 içeri-

sinde	 atış	 tünelinde,	 daha	 sonra	

sahada	gerçekleştirilen	atışlı	testler-

le	 kule	 sistemlerinin	 performansı	

gerçek	 koşullarda	 test	 edilir.	 Atışlı	

testler	 sırasında	 kule	 sistemlerinin	

tüm	alt	birimleri,	balistik,	stabilizas-

yon	 ve	 hedef	 takip	 yazılımlarının	

testleri	yapılmaktadır.	

Otokar	 kule	 sistemleri	 bünyesin-

deki	 bazı	 ürün	 örnekleri	 aşağıda	

sunulmaktadır	:		

MIZRAK	 30	 Orta	 Kalibre	 Uzaktan	
Komutalı	 Kule	 :	 Zırhlı	 Muharebe	

Araçları	için	tasarlanmış	orta	kalibre	

insansız	 kule	 sistemidir.	 Araç	 içeri-

sinde	 oturan	 Nişancı	 ve	 Komutan	

tarafından	 uzaktan	 kontrol	 edilen,	

son	nesil	Otokar	atış	kontrol	sistemi	

ve	 iki	 eksende	 bağımsız	 Otokar	

stabilize	 komutan	 ve	 nişancı	 görüş	

sistemlerine	sahiptir.		

MIZRAK	30,	ana	silah	olarak	30	mm	

çift	 besleme	 sistemli	 otomatik	 top	

ve	 yardımcı	 silah	 olarak	 7.62	 mm	

makinalı	tüfek	ile	donatılmıştır.	Zırh	

delici,	 yüksek	 tahrip	 güçlü	 ve	 diğer	

tip	 30mmx173	 kalibre	 mühimmat	

ateşleyebilen	 30mm	 top	 aynı	 za-

manda	 ABM	 mühimmat	 opsiyonu-

na	da	sahiptir.	

MIZRAK	 30,	 kendi	 özgün	 tasarımı	

yeni	nesil	atış	kontrol	sistemi	mima-

risi	ve	iki	eksende	bağımsız	stabilize	

komutan	ve	nişancı	görüş	sistemleri	

dahilinde	 yüksek	 performanslı	 So-

ğutmalı	 Termal	 Kamera,	 CCD	 Gün-

düz	Görüş	Kamerası	ve	Lazer	Mesa-

fe	Ölçere	sahiptir.	

BOZOK	25	MKT	Stabilize	Tek	Kişilik	
Kule	 :	 Zırhlı	muharebe	 araçları	 için	

tasarlanan,	 gelişmiş	 Otokar	 atış	

kontrol	 sistemi	 dahilinde	 elektrikli	

takat	 ve	 stabilizasyon	 sistemine	

sahip	tek	kişilik	insanlı	kule	sistemi-

dir.		

Ana	 silah	 olarak	 25mm	 çift	 besle-

meli	otomatik	top	ve	yardımcı	silah	

olarak	 7,62	 mm	 makinalı	 tüfek	 ile	

donatılmıştır.		

Kulede	 yer	 alan	 yeni	 nesil	 nişancı	

periskobu	 ile	 hassas	 hedef	 tespiti	

sağlanırken,	 kulenin	 araç	 üzerinde	

bulunan	 kompakt	 silüeti	 farkedil-

meyi	 zorlaştırarak	 daha	 iyi	 bir	 ko-

ruma	sağlamaktadır.	

BOZOK	 -	 12.7	 MKT	 Manuel	 Kule:	
Zırhlı	 muharebe	 araçları	 için	 tasar-

lanmış,	takat	sistemi	manuel	olarak	
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kullanılan,	 12.7mm	 makinalı	 tüfek,	

7.62mm	 makinalı	 tüfek	 ve	 40mm	

bombaatar	 opsiyonları	 olan,	 tek	

kişilik	kule	sistemidir.	

ÜÇOK	 UKSS	 –	 Uzaktan	 Komutalı	
Sitabilize	 Silah	 Platformu	 :	
12.7/7.62/40	 AGL	 RCWS,	 Otokar	

tarafından	 tasarlanan	 yeni	 nesil	

uzaktan	 komutalı	 stabilize	 silah	

sistemidir.	

ÜÇOK	 UKSS	 iki	 eksende	 bağımsız	

sürülebilen	nişangahı	sayesinde	atış	

esnasında	 nişan	 hattını	 otomatik	

olarak	 hedef	 üzerinde	 tutabilmek-

tedir.		

Platformun	 yerel	 mahallerde	 kulla-

nımda	 gözetleme	 modu	 ile,	 silah	

yükseliş	ekseninde	üst	limitte	(+70°)	

iken	 nişancı	 tarafından	 nişangah	

yan	 ve	 yükseliş	 eksenlerinde	 hare-

ket	 ettirilerek	 olası	 tehlikeler	 için	

bölgede	tarama	yapılabilmektedir.	

BAŞOK	 7.62–	 Uzaktan	 Komumtalı	
Stabilize	 Silah	 Platformu	 :	 Zırhlı	
muharebe	 araçları	 için	 tasarlanmış,	

üzerinde	 7.62mm	 makineli	 tüfek	

bulunan	 uzaktan	 komutalı	 stabilize	

silah	sistemidir.		

Platform,	CCD	Gündüz	Görüş	Kame-

rası	ve	opsiyonel	 termal	kamera	 ile	

donatılmıştır.	

Elektronik	 Altsistem	 ve	 Yazılım	
Geliştirme		

Otokar	Elektrik-Elektronik	Sistemler	

Müdürlüğü,	 askeri	 araç	 platformla-

rını	 güncel	 ve	 gelişen	 elektronik	 ve	

yazılım	 teknolojileri	 ile	 donatarak	

platformların	 rekabet	 güçlerini	

dünya	çapında	daha	ileriye	taşımak-

ta,	ulusal	ve	uluslararası	pazarlarda	

müşteri	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	

elektro-nik	 alt	 sistemler	 ve	 yazılım-

lar	 tasarlamakta,	 yazılım	 test	 simü-

latörleri	geliştirmekte	ve	geliştirilen	

alt	 sistemlerin	 askeri	 standardlara	

göre	test	ve	kalifikasyon	süreçlerini	

yürütmek-tedir.	 Müdürlüğün	 başlı-

ca	 çalışma	 konuları	 aşağıdaki	 gibi-

dir:	

• Araca	ve	göreve	özel	askeri	elekt-

ronik	birim	tasarımları

• Araca	 özel	 simülatör	 ve	 emülatör

destekli	 sistem	 entegrasyon

mock-up	kurulumları

• Simülatör	ve	emülator	yazılımları

• Grafik	kullanıcı	arayüzü	yazılımları

• Gerçek	 zamanlı	 sinyal	 ve	 görüntü

işleme	yazılımları

• Gömülü	yazılımlar

• Algoritma	yazılımları

• Sensör,	 eyleyici	 ve	 görev	 dona-

nımları	entegrasyon	yazılımları

Elektrik-Elektronik	 Sistemler	 Mü-

dürlüğü’nün	 askeri	 araçlar	 üzeri	

tasarlanmış	ve	idame	edilen	başlıca	

elektronik	 sistem	 ve	 altsistemleri	

aşağıdaki	gibidir:	

• Görev	Bilgisayarları

• Akıllı	 Kontrol	 ve	 Görüntüleme

Üniteleri

• Akıllı	Şoför,	Komutan	ve	Mürette-

bat	Gösterge	Panelleri

• Görev	Donanımı	Kontrol	Panelleri

• Silah	Kontrol	ve	Ateşleme	Birimle-

ri

• Sis	Havanları	Kontrol	ve	Ateşleme

Birimleri

• Güç	Dağıtım	Birimleri

• Sensör	 Algılama	 ve	 Eyleyici	 Kont-

rol	Birimleri

• Termal	ve	Gündüz	Kamera	Sensör

Birimleri

• GPS	 Konum	 Belirleme,	 Ataletsel

Ölçme	ve	Navigasyon	Birimleri

• Hassas	 Servo	 Pozisyon	 ve	 Hız

Kontrol	Birimleri

• Araç	Elektronik	Sistemleri

• Yakın	 Mesafe	 Gözetleme	 Sistem-

leri

• Stabilize	Görüş	Sistemleri

• Atış	Kontrol	Sistemleri

• Takat	Kontrol	Sistemleri

Otokar,	 elektronik	 sistemlerinin	 ve	

yazılımlarının	geliştirilmesi	sırasında	

aşağıdaki	 faktörleri	 vazgeçilmez	

unsurlar	olarak	benimsemiştir:	

• Güncel	teknolojiyi	kusursuz	olarak

kullanmaları,

• Genişlemeye	açık	olmaları,

• Arıza	oranlarının	düşük	olmaları,

• Uzun	ömürlü	ve	dayanıklı	olmala-

rı,

• Görselliklerinin	yüksek	olmaları,

• Kullanımlarının	kolay	olmaları,

•MİLLİ	 elektronik	 tasarımlara	 ve

yazılımlara	sahip	olmaları

TEST	YETENEKLERİ	

Test	 ve	 Validasyon	 Müdürlüğü,	

Otokar	 firmasının	 zihinlerde	 yarat-

tığı	 ‘’Güvenilir	 ve	 sağlam	 araçlar	
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tasarlar’’	 felsefesini	 temel	 alan	

detaylı	 test	 faaliyetleri	yürütmekte-

dir.	Tasarımların	güçlü	ve	zayıf	yön-

lerini	 tespit	 edip,	 sayısallaştırarak,	

müşteri	 beklen-tilerini	 karşılayacak,	

dünya	 çapında	 rekabet	 gücü	 olan	

araçların	 geliştirilmesi	 için	 tasarımı	

destekleyen	 çalışmalar	 yapmak-

tadır.	 Test	 aşamalarında,	 modern	

ve	 teknolojik	 altyapılar	 eşliğinde	

gerçek	hayatı	benzeştiren	metodlar	

kullanmaktadır	 ve	 bu	 sayede	 ürün	

geliştirme	ve	devreye	alma	süreçle-

rini	zaman	ve	maliyet	yönüyle	reka-

betçi	hale	getirmektedir.	

Test	 ve	 Validasyon	 bölümü,	

ISO17025	 Deney	 Laboratuvarı	 iş-

letme	ve	yönetim	esaslarına	uyum-

lu	 çalışmalar	 yapmaktadır.	 Elde	

edilen	 veriler	 uluslararası	 askeri	 ve	

ticari	 standartlarda	 tariflendiği	

şekliyle	 değerlen-dirilmektedir.	

Modern	 test	 altyapılarını,	 Ar-Ge	

faaliyetleri	yürüten	diğer	tüm	sana-

yi	 ve	 araştırma	 kuruluşlarına	 test	

hizmeti	 verecek	 şekilde	 açık	 tut-

maktadır.	Bu	kapsamda	Otokar	test	

merkezi,	aşağıdaki	dört	ana	başlıkta	

faaliyetlerini	sürdür-mektedir:	

Simülasyon	 ve	 NVH	 testleri	 bölü-
münde	 gerçek	 çalışma	 koşullarını	

temsil	 eden	 çevresel	 etkiler,	 özel	

maksatlı	test	laboratuvarları	kullanı-

larak	 araca	 uygulanmaktadır.	 Bu	

sayede	 Ar-Ge	 sürecinde	 ürünün,	

ömrü	 boyunca	 maruz	 kalabileceği	

yapısal	 ve	 termal	 yükler	 hızlandırıl-

mış	 olarak	 uygulana-bilmektedir.	

Çalışma	konuları	olarak	dayanıklılık,	

yorulma	mekaniği,	 titreşim,	gürültü	

ve	 termo-aerodinamik	 sistemler	

örnek	olarak	verilebilir.		

Hidrolik	 yol	 simülatörü	 üzerinde;	

araç	 süspansiyon	 sistemlerinin	 ters	

transfer	matrisleri	oluşturularak	yol	

verileri	 simülasyon	 verilerine	 çev-

rilmekte	 ve	 araçların	 göv-

de/süspansiyon	 aksamlarının	 hız-

landırılmış	 ömür	 testleri	 gerçekleş-

tirilmektedir.	

	Taşıtlara	 yoldan	 gelen	 düşey	 kuv-

vetler	 laboratuvar	ortamında	uygu-

lanmaktadır.	 Araç	 24	 saat	 durmak-

sızın	 test	 edilebilimekte	 ve	 test	

süresi	 kısaltılabilmektedir.	 2	 ay	 gibi	

kısa	 bir	 sürede,	 bir	 aracın	 kullanım	

ömrü	 boyunca	 maruz	 kalabileceği	

dinamik	yol	yükleri	tekrarlı	ve	kont-

rollü	 olarak	 tüm	 sistemlere	 uygu-

lanmakta,	 gövde	 ve	 alt	 sistem	pro-

totip	 doğrulama	 ve	 seri	 üretime	

geçiş	 süreçleri	 hızla	 geçilebilmekte-

dir.			

Benzer	 şekilde;	 altı	 serbestlik	 dere-

celi	 simülatör	 üzerinde	 de	 gerçek	

saha	 hareket	 simülasyonları	 yapıl-

makta	 ve	 askeri	 araç	 atış	 kontrol	

sistemlerinin,	 stabilizasyon	 perfor-

mansları	test	edilmektedir.		

Dinamometreli	 klimatik	 odada;	

nem-sıcaklık	 kontrolü	 ve	 araç	 yük	

simülasyonları	 yapılarak,	 dünya-nın	

farklı	 coğrafi	 bölgelerindeki	 fiziki	

koşullar	simüle	edilmekte	ve	araçla-

rın	 farklı	 iklimlerdeki	 ısıtma-

soğutma	sistem	ve	alt	sistem	termal	

davranışları	incelen-mektedir.	

Şasi	 dinamometreli	 klimatik	 odada	

sıcaklık	 ve	 nem	 kontrolü	 yapılabil-

mekte,	 geliştirme	 ve	 kalifikasyon	
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testleri	 gerçekleştirile-bilmektedir.	

Test	 odasının	 sağında	 ve	 solunda	

frenleme/sürme	 gücüne	 sahip	 2	

adet	 dinamometre	 bulunmakta	

olup	motor	güç	paketleri	çeşitli	güç	

koşullarında	 statik	 ve	 dinamik	 ola-

rak	test	edilebilmektedir.	Bu	sayede	

soğutma	 paketi	 geliştirme	 ve	 güç	

aktarma	 organları	 dayanıklılık	 test-

leri	 yapılabilmektedir.	 Test	 odasın-

da	araçlar	çalıştırıldığında,		iç	basınç	

kontrollü	 gelişmiş	 havalandırma	

sistemi	sayesinde	farklı	güç	paketle-

rinde	 bulunan	 motorların	 ihtiyaç	

duyabileceği	 azami	 taze	 hava	 bes-

lemesi	ve	egzoz	gazı	 tahliyesi	yapa-

bil-mektedir.	 Oda	 içerisindeki	 rüz-

gar	 fanı,	 araç	 hızı	 ile	 senkronize	

olarak	artarak	soğutma	paketi	geliş-

tirme	yol	simülasyonlarının	gerçeğe	

en	 yakın	 şekliyle	 yapılmasını	 sağla-

maktadır.	 Sürücü	 yardım	 sistemi	

sayesinde	uluslararası	standartlarda	

tariflenen	 çevrim	 hızları	 simüle	

edilerek	 takip	 edilebilmekte,	 yakıt	

sarfiyatı	ve	egzoz	emisyon	ölçümleri	

yapılabilmektedir.		

Gerçek	 sürüş	 koşulları	 simülasyon-

larında	 aksi	 yönde	 etki	 eden	 aktar-

ma	organları,	sürüklenme	dirençleri	

ve	 hava	 dirençleri	 sisteme	 girilebil-

mekte	 ve	 ivmelenme,	 fren	 perfor-

mansı,	 eğim	 tırmanma,	 yakıt	 sarfi-

yatı	 ve	 egzoz	 emisyonları	 ölçümleri	

gibi	kütlesel	atalet	ve	yol	dirençleri	

benzetimleri	 yapılarak	 dinamik	

testler	yapılabilmektedir.	

EMI/EMC	 Test	 Merkezi’nde	 elekt-
romanyetik	 girişim	 ve	 uyumluluk	

konularında	 çalışmalar	 yapılmakta-

dır.		

Sistem	 ve	 alt	 sistem	 elektronik-

lerinin	 içerisinde	 bulundukları	

elektromanyetik	 ortamdan	 etkilen-

meden	 veya	 bulundukları	 ortamda	

çalışan	 diğer	 cihaz	 ve	 sistemleri	

etkilemeden	 fonksiyonlarını	 devam	

ettirebilmesi	 için	 test	 ve	analiz	 faa-

liyetleri	 yürütülmektedir.	 Bu	 kap-

samda	 iletim	ve	 ışıma	yoluyla	bağı-

şıklık	ve	yayınım	testlerini,	açık	saha	

test	 koşullarını	 temsil	 eden	 Otokar	

yansımasız	 odalarında	 gerçekleşti-

rilmektedir.	

Radar	 kesit	 alanı	 optimizasyonu,	

anten	 yerleşimi	 ve	 etkileşimi	 konu-

larında	 analizler	 yapılmak-tadır.	

Uluslararası	 askeri	 ve	 ticari	 test	

standartlarına	 uyumlu	 testler	 yapı-

labilmektedir.		

Bunlardan	 bazıları	MIL-STD-461E/F,	

CISPR12,	 CISPR25,	 2004/104/EC	 ve	

ECE	R10’dur.	Otokar	EMI/EMC	Test	

Merkezi	 ISO17025	Deney	Laboratu-

varı	 işletme	 ve	 yönetim	 esaslarına	

uygun	faaliyet	göstermektedir.		

Balistik	 Koruma	 Test	 bölümünde	
kinetik	 enerji	 ve	 yüksek	 basınca	

maruz	 bırakılan	 araç	 zırhlarının	

davranışları	 incelenerek,	 koruma	

seviyelerinin	 geliştirilmesi	 çalışma-

ları	 yapılmak-tadır.	 Şok	 dinamiği,	

biomekanik	 ve	 malzeme	 mekaniği	

çalışma	konuları	arasındadır.	
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	Araç	 üstü	 zırh	 çözümlerinde	 mal-

zeme,	 kalınlık,	 açı	 ve	 dizilimin	 per-

formansı	 Otokar	 terminal	 balistik	

test	 laboratuvarında	 incelenmekte-

dir.		

Bunun	 yanı	 sıra	 mayın	 patlamaları	

esnasında	 oluşan	 elastik-plastik	

deformasyonlar	 ve	 şok	 ivmeleri	

yüksek	hızlı	veri	toplama	sistemleri,	

sensörler	 ve	 kameralar	 vasıtasıyla	

kaydedilerek,	 nihayi	 tasarıma	 girdi	

olacak	şekilde	raporlanmaktadır.		

Mayın	 koruma	 patlatma	 testleri	

yapılan	bölümde	 ise	personel	 yara-

lanmaları	 yeni	 nesil	 HibritIII	 mayın	

test	 mankeni	 kullanılarak	 incelen-

mektedir.	 Koruma	 seviye-sini	 des-

teklemek	 üzere	 enerji	 sönümleyici	

koltuk	ve	taban	tasarımları,	Tübitak	

tarafından	 da	 desteklenen,	 Mayın	

simülasyonu	 düşürme	 test	 standın-

da	geliştirilmektedir.	

Bunun	yanısıra	daha	yüksek	kalibre-

li	 mühimmat	 atışları	 ve	 zırh	 kalifi-

kasyonu	 amacıyla	 yeraltı	 balistik	

laboratuvar	kurulmuştur.	

Yeraltında	 inşa	 edilen	 bu	 laboratu-

varda	özellikle	yeni	geliştirilen	silah	

kulelerinin	 fonksiyonel	 testleri	 ve	

yüksek	kalibreli	mühimmatlara	karşı	

zırh	 kalifikasyon	 testleri	 yapılabil-

mektedir.	

Saha	 Testleri	 ve	 Enstrümantasyon	
bölümünde	 ise	 tasarım	 ekiplerince	

geliştirilmekte	 olan	 tekerlekli	 ve	

paletli	 araçların	 gerçek	 kullanım	

koşullarında,	 suda	 veya	 karada	

dinamik	 yükler	 altında	 davranışları	

incelenmektedir.		

Araç	 dinamiği,	 hareket	 kabiliyeti,	

fren/süspansiyon/direkiyon/yakıt	

sistemi	gibi	tüm	otomotiv	bileşenle-

rinin	 peformansı,	 sensör-ler	 vasıta-

sıyla	 sıcaklık,	 basınç,	 kuvvet,	 tork	

gibi	 fiziksel	 büyüklükler	 cinsinden	

sayısal-laştırılmaktadır.		

Bu	 sayede	 müşteri	 ihtiyaçlarının	

karşılanması	 için	 gerekli	 çalışmala-

rın	belirlenmesi,	mühen-dislik	 süre-

lerinin	 kısaltılması	 hedeflenmekte-

dir.	Konfor,	daya-nıklılık,	 iç	 gürültü,	

titreşim	 gibi	 birinci	 dereceden	 his-

sedilir	fiziksel	parametrelerin	tespiti	

ile	ilgili	detaylı	test	faaliyetleri	yürü-

tülmektedir.	

Otokar	 test	 pistinde	 ivmelenme,	

fren,	 direksiyon,	 slalom,	 gürültü,	

stabilizasyon,	 eğim	 tırmanma,	 çek-

me	 vb.araç	 dinamiği	 geliştirme	

testleri	gerçekleştirilebilmektedir.	

Test	 pisti	 beton	 ve	 toprak	 olmak	

üzere	 farklı	özellikteki	parkurlardan	

oluşmaktadır.	 Beton	 pistte	 APG,	

Profil	 IV,	 arnavut	 kaldırım,	 eğim	 ve	

ivmelenme	 bölgelerinden	 oluşmak-

tadır.	 Toprak	 parkur	 ise	 kırıcılığı	

düşük	 ve	 yüksek	 olmak	 üzere	 iki	

adet	 arazi	 yolu,	 farklı	 yükseklikteki	

sinüs	 parkurları,	 eğim,	 kaya	 geçişi	

bölümlerinden	oluşmaktadır.	
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Bu	testlerle	birlikte	ilaveten	yağmur	

ve	kar	sularının	araç	içine	sızması	ve	

birikmesini	 engelleyecek	 şekilde	

sızdırmazlık	 donanımına	 sahip	 ol-

ması	 beklenmektedir.	 Bu	 nedenle	

araçlar	 geliştirme	 aşamasında	 yağ-

murlama	testine	tabi	tutulmaktadır.	

Aynı	şekilde	tozlu	ortamlarda	görev	

yapabilme	 performansını	 ölçmek	

için	 sistem	 seviyesi	 toz/kum	 testi	

yapılmaktadır.	Her	iki	testte	de	Mil-

Std-810F	 yönergeleri	 dikkate	 alına-

rak	 sistem	 seviyesi	 testler	 yapıla-

bilmektedir.		

	Bilgisayar	Destekli	Mühendislik	

Araç	 tasarımına	 yönelik	 bilgisayar	

destekli	mühendislik	çalışmaları	beş	

ana	 faaliyet	 altında	 yürütülmekte-

dir.	 Bunlar	 Araç	 Dinamiği,	 Balistik	

ve	 Patlama,	 Yapısal	 Dayanım,	 He-

saplamalı	 Akışkanlar	 Dinamiği	 ve	

Gürültü	 Titreşim	 konularını	 içer-

mektedir.	Adams	ve	Recurdyn	çoklu	

cisim	 dinamiği	 yazılımları	 ile	 gerek	

tekerlekli	 gerekse	 paletli	 araçlarda	

konsept	 aşamasından	 	 başlayarak	

aracın	sürüş	karakteristiği,	yol	tutu-

şu,	direksiyon,	süspansiyon	eleman-

larının	 karakteristiklerinin	 belirlen-

mesi	 çalışmaları	 gerçekleş-

tirilmektedir.	 Ayrıca	 yapılan	 eş	 za-

manlı	 simülasyonlarla,	 havalı	 süs-

pansiyon	 gibi	 sistemlerin	 çalışma	

kontrolleri	yapılmakta	ve	araç	sürü-

şünü	 etkileyebilecek	 davranışlar	

incelenmektedir.	 Araç	 dinamiği	

modelleri	çeşitli	sanal	yollarda	sürü-

lerek	veya	kritik	yükleme	senaryola-

rı	 uygulanarak	 yapısal	 dayanım	

analizleri	 için	 gerekli	 yükleme	bilgi-

leri	çıkarılmaktadır.	

Yapısal	 Analiz	 biriminde	 yapılan	

doğrusal	ve	doğrusal	olmayan	sonlu	

elemanlar	 analizleri	 doğrultusunda	

kritik	 sistemlerin	 ve	 gövdenin	 tasa-

rım	 çalışmaları	 gerçekleştirilmekte-

dir.	Özellikle	 yapısal	 dayanım,	 opti-

mizasyon,	 yorulma,	 frekans	 cevap	

analizleri	 ile	 aracın	 ömür	 çevrimi	

boyunca	 karşılaşabileceği	 dayanım	

sorun-ları	 veya	 silah	 arayüz	 etkile-

şimleri	öngörülerek	maliyet	ve	ağır-

lık	 etkin	 çözümler	 oluşturulmakta-

dır.	

Çeşitli	homologasyon	kuruluşları	 ile	

birlikte	 gerçekleştirilen	 çalışmalar	

doğrultusunda,	yolcu	taşıma	araçla-

rının	 R66	 uyumlulukları	 	 sayısal	

analizlerle	gerçekleştirilmektedir.		

Hesaplamalı	 Akışkanlar	 Dinamiği	

birimi	 aracın	 aerodinamik	 davranı-

şından,	 motor	 soğutma	 grubunun	

performansına,	 egzostan	 sistemin-

deki	 basınç	 düşümünden	 sürüş	

sırasında	 aynaların	 çevresinde	

toz/çamur	 	 birikmesine	 kadar	 çok	

farklı	konularda	akış	ve	ısı	analizleri	

gerçekleştirmektedir.	 Ayrıca	 so-

ğutma	ve	ısıtma	analizleri	ile	araç	içi	

ısı	 dağılımının	 konfor	 ve	 ekipman	

çalışma	 kriterlerini	 sağlayacak	 şe-

kilde	 tasarlanması	 çalışmaları	 yürü-

tülmektedir.	 Elektronik	 ekipmanla-

rın	kendileri	 için	de	akış	ve	 ısıl	ana-

lizler	 yapılarak,	 elektronik	 karttan	

yerleşik	olduğu	kutu	dışına	ısı	trans-
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feri	 iyileştirilir.	 Böylelikle,	 ekipman-

ların	 verimli	 soğutulabil-mesi	 ve	

çalışma	emniyeti	sağlanır.	Akış	ana-

lizleri	 ile	 balistik	 menfez	 ve	 motor	

emiş	 sistemlerinin	 yerleşimi	 çalış-

maları	yapılmak-tadır.	

Otokar	 da	 akışkanlar	 dinamiği	 yazı-

lımlarının	 en	 yoğun	 kullanıldığı	

konulardan	birisi	de	yüzme	analizle-

ridir.	Bilgisayar	ortamında	oluşturu-

lan	modeller,	İTÜ	Gemi	inşaat	fakül-

tesinde	 gerçekleştirilen	 yüzme	 ve	

akış	testleri	ile	doğrulanarak,	yüzme	

analizleri	 için	 güvenilir	 bir	metodo-

loji	 kurulmuştur.	 Bu	 doğrultuda	

tasarım	 aşamasında	 istenilen	 hid-

rostatik	denge	durum-ları	 incelene-

bilmekte	 ve	 araç	 için	 istenilen	

maximum	 yüzme	 hızı	 için	 gerekli	

gövde	 tasarımları,	 uskur	 yerleşimi	

gibi	 konular	 çözüle-bilmektedir.	

Ayrıca	 aracın	 su	 içinde	 hızlanırken	

dengesinin	 nasıl	 değiştiği	 6	 eksen	

sertbeslik	dereceli	modellerde	yapı-

lan	 akış	 analizleri	 ile	 öngörülebil-

mektedir.		

Otomotiv	 sanayisindeki	 özellikle	

çarpışma	 konusundaki	 gelişmeler,	

biyo-mühendislikteki	 insan	 model-

leme	 yöntemleri	 ve	 yaralanma	 kri-

terlerinin	 belirlen-mesi	 ile	 birlikte	

özellikle	patlama	mühendisliğindeki	

mayının	oluşturduğu	 şok	dalgasının	

ilerlemesinin	 modellenebilmesi	

zırhlı	 araç	 içindeki	 personelin	 pat-

lama	 sırasında	 ve	 sonrasında	 nasıl	

bir	 etkiye	 maruz	 kalacağının	 öngö-

rülmesini	 sağlamıştır.	 Tüm	 bu	 ge-

lişmelere	rağmen,	patlamanın	oluş-

turduğu	 şok	 dalgasının	 toprak	 ve	

hava	 içindeki	 yayınımı	 ve	 sonradan	

araç	 yapısı	 ile	 etkileşimi	 dikkate	

alındığında,	 mayın	 patlama	 simu-

lasyonu	oldukça	karmaşık	ve	hesap-

laması	 güç	 bir	 mühendislik	 proble-

mi	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	

Otokar,	2005	yılından	itibaren	geliş-

tirdiği	 simülasyon	 yetenekleriyle	

gerek	 aracın	 yapısal	 dayanımı	 ge-

rekse	 araç-mürettebat	 etkileşimini	

sanal	 ortamda	 incelemekte	 ve	 ge-

rekli	 tasarım	 önlemlerini	 yüksek	

maliyetli	 testlere	 ihtiyaç	duymadan	

yapabilmektedir.	 Patlama-balistik	

birimi	 testlerle	 doğruladığı	 analiz	

metodolojileriyle	 aracın	 mayın	 ko-

ruma	 konseptinin	 geliştirilmesi,	

mayın	 yüklerine	 karşı	mürettebatın	

yaralanmasını	 azaltan	 koltuk	 tasa-

rımları,	 enerji	 sönümleyen	 yeni	

malzemeler	 ve	 kompozit	 yapılar	

konularında	çalışmaktadır.		

Tekerlekli	 ve	 paletli	 araçlarda	 gü-

rültü	 ve	 titreşim	 (NVH)	problemleri	

gerek	 konfor	 açısından	 gerekse	 de	

mukavemet	 açısından	 oldukça	

önemlidir.	 Araçlardaki	 muhtemel	

NVH	 problemlerinin	 araştırılması	

için	 sayısal	 benzetim	 yöntemleri	

kullanılarak	 analizler	 gerçek-

leştirilmektedir.	 Testlerle	 doğrulan-

mış	 standart	 metodolojiler	 kulla-

nılarak	 gerçekleştirilen	 analizler	

sonucunda	 tespit	 edilen	 prob-

lemler,	 prototip	 aşamasında	 düzel-

tilebilmektedir.	NVH	analizleri	için	

LMS	 VirtualLab	 ve	 Altair	 Optistruct	

yazılımları	 kullanılmaktadır.	 Bunun-

la	 birlikle	 bir	 boyutlu	 (1D)	 analizler	

ile	 güç	 aktarma	 sistemi	 kaynaklı	

muhtemel	 NVH	 problemleri,	 tespit	

edilebil-mektedir.	 Bu	 sayede	 güç	

aktarma	 bileşenlerinin	 seçim	 aşa-

masında	 tasarım	 ekiplerine	 destek	

olunmaktadır.	 Titreşim	 kaynaklı	

mukavemet	 problemlerinin	 çözül-

mesinde	 de	 ilgili	 ekiplere	 destek	

verilmektedir.	
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TEYDEB	Destekli	Projeler	
Otokar,	 gerçekleştirdiği	 TEYDEB	

destekli	 projelerle,	 ülkemizin	 araç	

tasarımın	 ve	 üretim	 konularında	

teknolojik	 birikimini	 artırmaktadır.	

Son	 yıllarda	 gerçekleştirilen	 önemli	

projeler	 ve	 yatırımlarla	 rekabetçi	

sektörlerdeki	 başarılı	 ürünlerin	

devreye	alınması	sağlanmıştır.		

• Cobra	 Hafif	 Zırhlı	 Taşıtlar	 Ailesi

Tasarımı

• Örme	 Şasili	 Bir	 Taşıtın	 Sanal	 Pro-

totipleme	 Yöntemiyle	 Tasarlan-

ması,	 Testlerle	 Doğrulanması	 Ve

Üretilmesi

• Hibrit	 Elektrikli	 Bir	 Taşıtın	 Türkiye

Koşullarında	 Toplu	 Taşıma	Amaçlı

Kullanılabilirlik	 Etüdünün	Karşılaş-

tırmalı	 Testler	 Yardımıyla	 Yapıl-

ması

• Hafif	 Zırhlı	 Araçlar	 İçin	 Yeni	 Nesil

Mayın	ve	Balistik	Koruma

• Alçak	 Tabanlı	 Toplu	 Taşıma	 Aracı

Tasarımı

• Gelişmiş	 İklimlendirme	 Sistemine

Sahip	 Yeni	 Bir	 Toplu	 Taşıma	 Ara-

cının	(12	Metre)	Tasarımı	Ve	Üre-

timi

• CNG	 Yakıt	 Teknolojisinin	 Otokar

Toplu	 Taşıma	 Araçlarında	 Uygu-

lanması

• Yeni	 Nesil	 Arka	 Alçak	 Platformlu

Toplu	Taşıma	Aracı	Tasarımı

• Kompozit	 Üst	 Yapılı	 Hafif	 Tenteli

Treyler	Tasarımı

• İnsansız	 Tank	 Kule	 Sistemi	 Tasa-

rımı	ve	Geliştirilmesi

• Paletli	Askeri	Araç	Platformlarında

Kullanılabılecek	 Ayarlanabilir	 Sö-

nümleme	 Karakteristiğine	 Sahip

Süspansiyon	 Sisteminin	 Geliştiril-

mesi	ve	Denenmesi

•Mayın	 Patlama	 Etkilerinin	 Perso-

nel	 Yaralanmaları	 Açısından	 İnce-

lenmesi	 ve	 Düşürme	 Test	 Standı

İle	Benzetimi

• Bir	 Elektrikli	 Toplu	 Taşıma	 Aracı

Tasarımı	 ve	 Araç	 Enerji	 Yönetimi

Yazılımının	 /	 Donanımının	 Yerli

İmkanlarla	Geliştirilmesi

• İleri	 Mühendislik	 Malzemeleri

Kullanılarak	 Entegre	 Mayın	 Koru-

ma	Çözümü	Geliştirilmesi

• Aerodinamik	 Semi-Treyler	 (Aero-

liner)	Tasarımı	Projesi

• Adups	 -	 Araç	 İçi	 Diyagnostik	 ve

Performans	 Verileri	 Uzaktan	 Pay-

laşım	Ve	Analiz	Sistemi

• Akıllı	 Trafik	 Sistemlerine	 Yönelik

Geleceğin	 İşbirlikçi	Mobil	 Hizmet-

leri	 (Co-Operative	 Mobility	 Servi-

ces	Of	The	Future	-	Comosef)

• Yolcu	 Otobüslerinde	 Motor	 Böl-

mesi	 Yangın	 Risklerinin	 ve	 Yangın

Söndürme	 Sistemi	 Parametreleri-

nin	 Belirlenerek	 İleri	 Araç	 Yangın

Güvenlik	Sistemi	Geliştirilmesi

Patent	ve	Yayınlar		
Otokar,	 tasarladığı	 ürün	 ve	 alt	 sis-

temler	 için	 son	 beş	 yılda		 21	 adedi	

yurt	 dışı	 olmak	 üzere	 toplam	 159	

adet	 patent	 başvurusunda	 bulun-

muştur.	

Otokar’da	 periyodik	 olarak	 fikri	

mülkiyet	 kavramı	 ve	 patent	 başvu-

rusu	 konularında	 eğitimler	 düzen-

lenmekte,	 başta	 Ar-Ge	 merkezi	

olmak	 üzere	 ilgili	 çalışanlar	 destek-

lenmektedir.		

2015’de	 4’üncüsü	 düzenlenen	 Türk	

Patent	 Ödülleri	 Töreni’nde	 Otokar	

büyük	 başarı	 ile	 Patent	 liginin	 be-

şincisi	olurken,	ödüller	Cumhurbaş-

kanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 tarafın-

dan	taktim	edilmiştir.	

Otokar’ın	 ulusal	 ve	 uluslararası	

düzeyde	yayınladığı	100’ün	üstünde	

bilimsel	yayını	bulunmaktadır.	

* mulutas@otokar.com.tr
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Murat	TAŞDELEN*

Teknik	 Direktör	 ve	 Ar-Ge	 Merkezi	
Tepe	Yöneticisi	

Oyak	 Renault	 Otomobil	 Fabrikaları,	
Karoseri-Montaj	Fabrikası,	Mekanik-
Şasi	Fabrikası	ve	Uluslararası	Lojistik	
Merkezi	 ile	 bugün	 Renault	 firması-
nın	 Batı	 Avrupa	 dışındaki	 kapasite	
açısından	 en	 büyük	 iştiraki	 konu-
munda	 bulunuyor.	 Yıllık	 360	 bin	
otomobil	 ve	 450	 bin	 motor	 üretim	
kapasitesine	 sahip	 Oyak	 Renault,	
Renault	Grubu’nun	dünya	çapındaki	
38	 üretim	 merkezinden	 biri.	 Oyak	
Renault,	 halen	 Clio,	 Clio	 Sport	
Tourer	 ve	 Fluence	 modelleriyle	 bu	
otomobillerin	 motor,	 vites	 kutusu	
ve	 mekanik	 aksamlarını	 üreterek	
ihraç	ediyor.	

1969’da	 kurulan	 Oyak	 Renault	
Otomobil	 Fabrikaları’nın	 üretim	
bantları	 ilk	 kez,	 1971	 yılında	 dön-
meye	 başladı.	 Burada	 üretilen	 ilk	
otomobiller	 Renault	 12	 Sedan	 ve	
stationlardı.	 Bu	otomobiller	 o	bant-
lardan	 yine	 aynı	 fabrikada	 üretilen	
motor	ve	mekanik	aksamlarla	dona-
tılarak	 çıkıyordu.	 Fabrikanın	 o	 za-
manki	 kapasitesi	 yılda	 20	 bin	 oto-
mobildi.	 Daha	 sonra	 üretim	 kapasi-
tesi	 1983’te	 yılda	 40	 bin	 araca	
yükseldi.	 1985	 yılında	 Renault	 9,	
1987’de	 Renault	 11	 ve	 1990’da	 da	
Renault	21	üretildi.	

1990’lı	 yıllar	 otomotiv	 sanayinin	
küresel	 rekabet	 için	 yeniden	 yapı-
landığı	 yıllardı.	 1991’de	 üretim	

kapasitesi	yılda	80	bin,	ertesi	yıl	100	
bin,	 1994	 yılında	 ise	 Renault	 19'un	
üretimi	 ile	 birlikte	 yılda	 160	 bin	
araca	 ulaştı.	 1995	 yılında	 1	 milyo-
nuncu	 araç	 üretildi,	 Oyak	 Renault,	
1996’da	 sektörde	 ilk	 defa	 ISO	 9001	
Belgesi	 alan	 otomobil	 üreticisi	
ünvanını	 kazandı.	 Aynı	 yıllarda	
Avrupa	 ile	Gümrük	Birliği	Anlaşması	
yapılmış,	 otomotiv	 sektöründe	
yoğun	 bir	 rekabet	 başlamıştı.	 1997	
yılında	Megane	 Sedan’ın	 üretimi	 ile	
başlayan	 yoğun	 rekabete	 uyum	
gösterilerek	 bu	 modelle	 uzun	 yıllar	
‘Türkiye’nin	en	çok	satan	otomobili’	
ünvanı	 kazanıldı.	 1998’de	 Megane	
Wagon,	 tek	 üretim	 fabrikası	 olarak	
sadece	 Oyak	 Renault'da	 üretilmeye	
başlandı.	 Bu	 model	 Türk	 Otomotiv	
Sanayi’nin	gelişmiş	pazarlara	yüksek	
miktarlarda	 ihracata	 başlamasında	
öncülük	 yaparak	 sanayi	 tarihine	
geçti.	

1999	 yılında	 Clio	 Symbol	 üretimi	
başladı.	Ayrıca	yeni	nesil	enjeksiyon-
lu	K	motorların	üretimi	 için	yeni	bir	
hat	 devreye	 alınarak	 Türkiye’nin	 ilk	
çevreci	 motorları	 üretilmeye	 baş-
landı.	 Aynı	 yıl	 ISO	 14001	 belgesi	
alındı.	 2003	 yılına	 gelindiğinde	
Megane	 II	 Sedan'ın	üretimine	geçil-
di.	O’nu	2006	yılında	Yeni	Clio’nun	3	
ve	5	kapılı	versiyonları,	2007	yılında	
ise	Clio	Grand	Tour	versiyonu	izledi.	
Aynı	yıl	Fabrikanın	üretim	kapasitesi	
360	bin	araca	yükseldi.	2008	yılında	
Yeni	 Renault	 Symbol’ün	 üretimine	
başlandı	 ve	 Oyak	 Renault	 3	 milyo-
nuncu	 otomobilini	 üretti.	 Aynı	 yıl	
Oyak	 Renault	 sektörde	 yine	 bir	
“ilk”e	 imza	atarak	 ilk	dizel	otomobil	
motorlarının	üretimine	başladı.	

Bugün	 Oyak	 Renault	 Otomobil	
Fabrikaları’nda	 üretim	 Renault	 Clio,	
Clio	Sport	Tourer	ve	Fluence	model-
leriyle	 hızla	 devam	 ediyor.	 Oyak	
Renault	Otomobil	Fabrikaları,	kurul-
duğu	 günden	 günümüze	 otomobil	
üretiminin	 yanı	 sıra	 mekanik	 faali-
yetlerini	 de	 gerçekleştiren,	 bu	
konuda	 yüksek	 yatırımlar	 yapan	 bir	
üretici	 olmanın	 ayrıcalığını	 2014	

yılında	 4	 milyonuncu	 vites	 kutusu-
nu,	 2015	 yılında	 4	 milyonuncu	
motorunu,	 2015	 yılında	 ise	 2,5	
milyonuncu	 motor	 bloğunu	 ürete-
rek	 yaşadı.	 18	 yıl	 aralıksız	 olarak	
otomobil	üretim	ve	ihracatının	lideri	
olan	Oyak	 Renault,	 2015	 yılında	 ise	
5	milyonuncu	otomobilini	üretti.	

Oyak	 Renault	 Otomobil	 Fabrikaları,	
Türkiye’deki	 43	 yıllık	 tarihi	 boyunca	
Türkiye’nin	ilk	station	wagon	(Rena-
ult	 12	 SW),	 ilk	 klimalı	 (Renault	 12	
GTS),	 ilk	 dizel	 motorlu	 (Renault	 9	
GTD),	 ilk	 otomatik	 vitesli	 (Renault	
9),	 ilk	 yol	 bilgisayarlı	 (Renault	 21	
Concorde)	 otomobilini	 ve	 ilk	 dizel	
otomobil	 motorunun	 üretimini	
gerçekleştirerek	 pek	 çok	 ilke	 imza	
attı.	 Oyak	 Renault	 Otomobil	 Fabri-
kaları,	 2011	 yılı	 sonunda	 başlayan	
elektrikli	 Fluence	 seri	 üretimi	 ile	
Türk	 Otomotiv	 Sanayi’nde	 yeni	 bir	
çığır	 açtı.	 Kullanımda	 sıfır	 salımlı	
elektrikli	 araç	 ile	 Renault	 herkese	
sürdürülebilir	 ulaşım	 olanağı	 sunan	
bir	çözüm	getiriyor.	Elektrik	motorlu	
otomobille	herkes	için	sürdürülebilir	
ulaşım	 olanağı	 sunan	 devrimsel	
nitelikteki	 bu	 çözümde	 Oyak	 Rena-
ult	 Otomobil	 Fabrikaları	 önemli	 bir	
rol	üstlendi.		

Oyak	 Renault	 Otomobil	 Fabrikaları	
bugün,	 Türkiye’nin	 Üçüncü	 Büyük	
Sanayi	Kuruluşu	ve	aynı	zamanda	en	
fazla	 ihracat	 yapan	 kuruluşlar	 ara-
sında	 yer	 alıyor.	 Türk	 Otomotiv	
Sanayi	 içerisinde	 ise	 üretim	 ve	
ihracatta	 liderliği	 18	 yıldır	 aralıksız	
sürdürüyor.	Bu	başarı,	ortaklar	Oyak	
ve	 Renault’nun	 birbirlerine	 ve	
Türkiye’ye	 duydukları	 güven	 çerçe-
vesinde	 uzun	 vadeli	 öngörülere	
dayanan	bir	 strateji	 izleyerek	doğru	
zamanda	 doğru	 kararlarla	 yaptıkları	
yatırımlardan	kaynaklanıyor.		

Oyak	Renault,	Renault	gibi	güçlü	bir	
grubun	 15	 ülkede	 faaliyet	 gösteren	
38	 üretim	 tesisinin	 özellikle	 kalite	
konusunda	 en	 önde	 gelen	 üretim	
tesisi	 konumunda	bulunuyor.	 Esnek	
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üretim	 sistemi	 sayesinde	 pazarlar-
daki	iniş	ve	çıkışlara	kolaylıkla	uyum	
gösterebiliyor.	Bu	becerinin	yanı	sıra	
yüksek	 nitelikli	 çalışanlar	 ve	 Oyak	
Renault’	 yla	 birlikte	 gelişen,	 büyü-
yen	 imalatçılar,	 kriz	 dönemlerinden	
başarıyla	çıkılmasını	sağlıyor.	

Motor	fabrikamızda	2	motor	montaj	
hattı	 vardır;	 ilkinde	 seri	 üretime	
1999	yılında	başlanmış,	K	tipi	motor	
üretilmektedir.	 Bu	 montaj	 hattında	
16	 farklı	 benzinli	 ve	 22	 farklı	 dizel	
motor	 tipi	 üretilmektedir.	 Ayrıca	
motorun	 en	 önemli	 parçası	 olan	
silindir	 bloğunun	 6	 değişik	 tipini	
işleyebilecek	 esneklikte	 olan	 motor	
prosesi	 ile	 Türkiye’de	 ilk	 binek	
otomobil	 dizel	 motor	 üretimi	 ger-
çekleştirildi.	Etkin	Ar-Ge	çalışmaları-
nın,	ihracata	olan	etkisinin	yanı	sıra,	
fabrikanın	ortağı	olan	Renault’	nun,	
yeni	 ürünlerin	 üretileceği	 fabrikalar	
arasında	 seçim	 yaparken,	 Oyak	
Renault’	 yu	 seçmesinde	 önemli	
etkisi	 oluyor.	 Krank	 mili,	 Silindir	
kapağı	 ve	 Supap	 birleştirme	 proses	
tasarım	 ve	 geliştirme	 projesi	 için	
üretim	 ve	 tasarım	 merkezi	 olarak	
Oyak	 Renault’	 nun	 seçilmesi	 bunun	
en	somut	örneğidir.		

Temmuz	 2015’te	 seri	 hayata	 geçen	
2. Montaj	 hattımızda	 ise	 yıllık	 3
ekiple	 150	 bin	motorluk	 kapasiteye	
karşılık,	 ilk	 yılı	 olması	 sebebiyle	 H	
tipi	 1600	 cc,4	 silindirli,	 16	 valfli	
benzinli	üretimi	tek	ekiple	yapılmak-
tadır.	 Söz	 konusu	 montaj	 hattımız	
yeni	 motor	 projemizle	 birlikte	 3	
ekipte	 300	 bin	 motora	 çıkarmakta-
dır.	

2	 montaj	 hattımızda	 yürüttüğümüz	
projeler	 çerçevesinde	 mevcut	 1461	
cc	dizel	motor	ve	yeni	motor	proje-
siyle,	 motor	 üretimine	 yönelik,	
mevcut	 kapasiteye	 ilaveten	 yıllık	
300	 bin	 kapasite	 ile	 toplam	 750	
bin/yıl	kapasite	kurulmuştur.		

Oyak	 Renault	 Ar-Ge	 Merkezi	 şirket	
bünyesindeki	 11	 direktörlükten,	 “	
Teknik	Direktörlük	“		altında	konum-
landırılmış	 ve	 Oyak	 Renault	 Ar-Ge	

merkezinde	 216	 kişi	 Ar-Ge	 Merke-
zi’nde	çalışmaktadır.		

Ar-Ge	Merkezi,	faaliyetlerini	şirketin	
ana	 hedeflerini,	 uzun	 vadeli	 planla-
rını	dikkate	alarak	gerçekleştirir.	Her	
yıl	 planlama	 çalışmalarına	 katılarak,	
hedeflerin	belirlenmesinde	etkin	rol	
oynar.	Hedefler	doğrultusunda,	araç	
ve	 araç	 komponentleri	 üzerinde	
tasarım	ve	tasarım	değişikliği	planla-
rını	 yapar	 ve	 Teknik	 Direktörlük	 ile	
Genel	 Müdürlük	 onayına	 sunar.	 Bu	
planlar,	 yılda	 3	 kez,	 işletme	 ana	
hedeflerine	 uyumlu	 genel	 ilerleme	
gözden	 geçirmeleri	 ve	 yeni	 öngörü-
leriyle	 birlikte	 ele	 alınır.	 Ar-Ge	
Merkezi,	 Oyak	 Renault	 Yönetim	
Komitesi’nde,	 Ar-Ge	 Merkezi	 Tepe	
Yöneticisi	 ile	 temsil	 edilir.	 Ar-Ge	
Merkezi	 Tepe	 Yöneticisi	 altında	 5	
ayrı	departmana	bağlı,	18	bölüm	yer	
almaktadır.	Bu	bölümler	ve	faaliyet-
leri:		

1) ÜRETİM	 ARAÇLARI	 TASARIM	 VE
GELİŞTİRME	DEPARTMANI:	

	Bu	 bölüm,	 2009	 yılında	 kurulmuş	
olan	bir	birimdir.	Ana	 faaliyet	alanı,	
gövde	 komponentleri	 kaynakla	
birleştirme	 fikstürleri,	 şasi	 ve	 mon-
taj	 birleştirme	 prosesi	 ekipmanları	
ve	 bunlara	 bağlı	 otomasyon	 ve	
robot	 uygulamaları	 tasarımı	 ve	
geliştirilmesidir.	Bunun	yanı	sıra,	her	
türlü	 otomasyonlu	 veya	 robotlu	
birleştirme,	 taşıma	 operasyonları,	
araca	 komponent	 takma,	 aracın	
üzerine	 uygulanan	 mastik	 çekme,	
yapıştırıcı	 uygulama	 şeklindeki	
proseslerin	 tasarımı	 da	 bu	 depart-
manın	 sorumluluk	 alanına	 girmek-
tedir.	 Aynı	 ekip,	 proje	 etütlerini	
bitirdikten	 sonra	 kalıpların	 ve	 üre-
tim	 araçlarının	 tedarikçilerde	 ger-
çekleştirilmesinin	 onayını	 ve	 üretim	
birimlerinde	 endüstriyelleştirilmesi-
ni	de	üstlenmiştir.	

Proseste	 kullanılan	 robotların	 yö-
rüngeleri	 ROBCAD	 yazılımı	 üzerinde	
hazırlanır.	 Bu	 sayede	 yörüngeleri	
tarayan	 robotların	 bu	 hareketleri	
yaparken	 eksen	 sınırları	 dışına	

çıkmamaları,	 ve	 yine	 robotların	 bu	
hareketleri	 yaparken	 birbirleriyle	
veya	 fikstür	 elemanlarıyla	 herhangi	
bir	 çarpışma	 yaşanmaması	 teyit	
edilir.	 Aynı	 zamanda	 robotlu	 ve	
manüel	hücrelerdeki	 robot	 /	opera-
tör	 /	 iş	 parçası	 /	 iş	 kalıbı	 işleyiş	
simülasyonları,	 pense	 erişimleri	 ve	
geçişleri,	 iş	 parçası	 yükleme-	 bo-
şaltma,	 çevrim	 zamanı	 hedefine	
uyum	ve	yapılabilirlik	kontrol	edilir.	

Ayrıca	 LINX	 adı	 verilen	 yazılımla,	
ürün	 tasarımında	 belirlenen	 birleş-
tirme	 noktalarının	 (kaynak,	 perçin	
vs.)	 proses	 ile	 uyumluluğu	 kontrol	
edilir.	 Kalıp	 tasarımında	 kaynak	
noktalarının	 koordinatları	 Linx’	 ten	
CATIA’	ya	aktarılarak,	kalıp	uygunlu-
ğu	teyit	edilir.		

Bu	program	yapısı	gereği,	ürün	ağacı	
tanımlama	 programı	 Signe,	 Renault	
geometrik	 veritabanı	 yazılımı	 GDG,	
Catia,	 Robcad	 ve	 Qualass	 (ürün	
birleştirme	 noktaları	 yönetim	 prog-
ramı)	 yazılımları	 ile	 haberleşmekte-
dir.	

2) MOTOR	 VİTES	 KUTUSU	 YERLİ-
LEŞTİRME	 VE	 GELİŞTİRME	 DE-
PARTMANI:	
Motor	ve	Vites	Kutusu	Yerlileştirme	
ve	 Geliştirme	 Bölümü,	 komponent-
lerin	 işlevsel	 ve	diğer	 çevre	kompo-
nentlere	 bağlı	 kapsamlı	 motor	
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üzerinde	 ihtiyaç	 analizini	 yaparak,	
geometrik	 ölçü	 zincirlerini	 hesapla-
yarak	 ve	 elektronik	 sayısal	 ortamda	
boyutsal	 analizler	 gerçekleştirerek,	
yerlileştirilecek	 komponentlerin	
şartnamelerini	 oluşturur.	 Tedarikçi-
lerle	 işbirliği	 yaparak,	 tedarikçinin	
önerdiği	 ürün	 ve	 proses	 gerçekleş-
tirmelerini	 adım	 adım	 onaylar,	
ihtiyaç	 duyulan	 teknik	 çözümleri	
üretir.	 Yerlileştirilecek	 komponent-
ler	 için	 gerekli	 testleri	 Motor	 Onay	
ve	 Deneme	 Sistemleri	 Bölümü	 ve	
Oyak	Renault	Malzeme	Laboratuvarı	
ile	işbirliği	içerisinde	gerçekleştirir.	

Ayrıca	bu	bölüm,	Avrupa	ve	Avrasya	
için	 Yeni	 Nesil	 Euro	 6b	 Emisyon	
Normuna	 Uyumlu	 Dizel	 Motorların	
Tasarım	 Geliştirme	 ve	 Adaptasyon	
Sorumluluğunu,	 2014	 Eylül	 Ayından	
itibaren	 üstlenmiştir.	 Bir	 diğer	 yeni	
proje	 ise,	 yine	 Avrupa	 ve	 Avrasya	
için	 Yeni	 1000	 cc	 3	 Silindirli	 ve	
Yüksek	 Performanslı	Motor	 Projesi-
nin	 Tasarım	 Geliştirme	 Liderliğinin,	
2015	 Eylül	 ayından	 itibaren	 üstle-
nilmesidir.	

Bu	 departman	 içerisindeki	 Araç	 ve	
Mekanik	 Denemeler,	 Sentez	 ve	
Akustik	 Bölümü	 yeni	 motor,	 kom-
ponent	 yerlileştirme,	 motor	 ve	
komponent	 tasarım	 değişikliği,	 yeni	
proses	 endüstriyelleştirilmelerinde	
motorların	 uygunluk	 ve	 performans	
test-onaylarını	 gerçekleştiren	 bö-
lümdür.	 Bu	 kapsamda,	 birime	 ait	 3	

adet	 dinamometreli	 motor	 test	
odası,	1	adet	 statik	deneme	atölye-
si,	motor	ekspertiz	odası	bulunmak-
tadır.	 Statik	 denemelerle	 de	 (Geril-
me,	 Sızdırmazlık,	 Kontak	 Kuvveti	
Testleri)	motor	ve	aktarma	organları	
komponentlerinin	 birbirine	 birleş-
tirme	 tork	 değerleri	 tanımlanmak-
tadır.	Motor	testleri	ise:	Soğuk-sıcak	
motor,	 egzoz	 karakterizasyon,	
süpürme,	 maksimum	 tork,	 maksi-
mum	 güç,	 performans	 ve	 yağ	 sarfi-
yatı	 uygunluk	 testleridir.	 AVL	 Puma	
yazılımı	 sayesinde,	 motor	 test	
odalarında	motor,	istenen	gaz	pedal	
konumu	 ve	 devirde,	 motor	 suyu,	
yağ	 sıcaklıkları	 vb	 parametreler	
sürekli	ayarda	tutulabilir.		

Mekanik	 denemeler	 kapsamında,	
bölüm	 içerisinde	 aracın	 Ön-Arka	
Takım	ve	Motor	Beşiği	ve	buna	bağlı	
komponentlerine	 ait	 yerlileştirme	
onay	 testlerini	 gerçekleştirebilmek	
amacıyla,	 6	 pistonlu	 bir	 deneme	
ünitesi	bulunmaktadır.		

Bunun	 yanı	 sıra,	 araçlar	 üzerinde	
yapılan	 tasarım	 doğrulama	 ve	 yaş-
landırma	 testleri	 yine	 bu	 bölüm	
tarafından	 yapılmaktadır.	 Araçların	
normal	 kullanıma	 göre	 daha	 zor	
şartlarda;	 tozlu	 yollarda,	 kış	 şartla-
rında,	 sıcak	 şartlarda,	 derin	 su	
geçişlerinde,	 engebeli	 pistlerde	
denenmesiyle	 şartnamelere	 uygun-
luğunun	kontrolü	gerçekleştirilir.	

Testler	 esnasında	 DDT2000	 yazılı-
mından	 faydalanılarak	 araç	 üzerin-
deki	 tüm	 problemler	 anlık	 olarak	
görülür	 ve	 analiz	 edilir.	 Testler	
sırasında	 kullanıcının	 karşılaşabile-
ceği	 tasarım	 hatalarının	 tespit	
edilmesinin	ardından,	Ar-Ge	Merke-
zi	 sorumlularının,	 bu	 problemleri	
düzeltici	 yönde	 eylem	 planları	
oluşturmaları,	 eylem	 planlarında	
önerilen	 çözümün	 bir	 sonraki	 de-
neme	aracına	uygulanması,	önerilen	
çözümün	 araç	 üzerinde	 yeniden	
doğrulanması	 bu	 bölümün	 faaliyet	
alanında	yer	alır.	

Ayrıca,	ön	seri	üretimi	tamamlanmış	
aracın	 “Müşteri	 Beklenti	 Şartname-
sine”	 olan	 uygunluğunun	 istenilen	
seviyeye	ulaşıp	ulaşmadığının	araştı-
rılması	 ve	 sonucunda	 uygunluk	
onayının	 alınması	 çalışmaları	 da	
yapılır.	 Bu	 amaçla	 üretilen	 araçlar	
bütün	şartlarda	test	edilirler.	

Bu	 bölümde	 yapılan	 araç	 akustiği	
çalışmaları,	Oyak	Renault	tarafından	
endüstriyelleştirilecek	 araçlara	 ait	
akustik-ses	 problemlerini	 prototip	
ve	 ön-seri	 araçlarda	 tespit	 etmek,	
bunlara	 bağlı	 akustik	 çözümleri	
araştırmak	 ve	 geliştirmek	 şeklinde	
tanımlanabilir.	 TestlaB	 yazılımı	
kullanılarak,	 araç	 gövde	 yapısının	
zayıf	 yönlerini	 belirlemeye	 yarayan	
rezonans	eşiklerinin	aşıldığı	frekans-
ların	 analizleri,	 aracın	 dinamik	
şartlarda	 ortaya	 koyduğu	 akustik	
performans,	 akustik	 performansı	
etkileyebilecek	 parçaların	 tasarım	
değişikliklerinin	 araç	 akustiği	 üze-
rindeki	 etkileri	 ve	 bu	 suretle	 bu	
tasarım	 değişikliklerinin	 onayı	
yapılmaktadır.	
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3) ARAÇ	 KOMPONENTLERİ	 YERLİ-
LEŞTİRME	 VE	 GELİŞTİRME	 DE-
PARTMANI:	
Bu	 departman,	 4	 bölümden	 oluş-
maktadır:	

Boyalı	 Gövde	 Komponentleri	 Yerli-
leştirme	ve	Geliştirme	Bölümü:	
Gövde	 ve	 boya	 komponentlerinin	
yerlileştirilmesinden,	 onayından	 ve	
tasarım	 değişikliklerinin	 gerçekleşti-
rilmesinden	 sorumlu	bölümdür.	 Saç	
komponentler,	 somun,	 cıvata	 gibi	
birleştirici	 parçalar,	 paslanmaya	
karşı	 kaplamalar,	 birleşim	 kapatıcı	
mastikler,	 sessizleştiriciler,	 boya	
malzemeleri,	 iç	 yüzeylerde	 paslan-
maya	 karşı	 balmumu,	 su	 girişini	
engelleyici	 plastik	 tapa	 ve	 yapışkan	
bantlar	sorumluluk	alanındadır.	

Karoseri	 Ekipmanları	 Yerlileştirme	
ve	Geliştirme	Bölümü:		
Karoseri	 ekipmanlarının	 yerlileşti-
rilmesinden,	 onayından	 ve	 tasarım	
değişikliklerinin	 gerçekleştirilmesin-
den	sorumlu	bölümdür.	Dış	Aksesu-
arlar;	 ön-arka	 tampon	 ve	 ızgaralar,	
dış	 dikiz	 aynaları,	 iç	 giydirmeler;	
torpido,	 aydınlatmalar,	 ön	 far,	 arka	
stop	 lambaları,	 iç	 aydınlatmalar,	
yıkama	 ve	 silme	 grupları,	 koltuklar,	
güvenlik	 sistemleri,	emniyet	kemer-
leri,	 hava	 yastıkları,	 mekanizmalar	
ve	açılır	tavan,	 	cam	mekanizmaları,	
kilit	 mekanizmaları,	 sızdırmazlar,	
camlar,	 aynalar,	 havalandırma	
ızgaraları,	 haberleşme	 sistemleri	 ve	
araç	 içi	 ön	 göğüs	 komponentleri	
üzerinde	faaliyet	gösterir.	

Araç	 Mimarisi	 Mühendislik	 ve	
Geliştirme	Bölümü:	
Yeni	 araç	 projelerinde	 birbiriyle	
geometrik	 ilişki	 içerisinde	 olan	
gövde,	karoseri,	 şasi	ekipmanları	 ve	
motor	 komponentlerinin	 geometrik	
boşluk/seviye	 tasarımlarının	 gelişti-
rilmesi,	 uygunsuzlukların	 giderilme-
si,	 tasarım	 değişikliklerinin	 gerçek-
leştirilmesi	 ve	 uygulanmasından	
sorumlu	bölümdür.	Bir	başka	deyiş-
le,	 tüm	 aracı	 oluşturan	 bileşenlerin	
birbirleriyle	 mimari	 uyumunun	
sağlanması	 bu	 bölümün	 faaliyet	
alanıdır.	Ar-Ge	Merkezinin	tüm	ürün	
mühendisliği	 birimleri,	 	 fabrika	
içerisinde	 proses	 mühendisliği,	
üretim,	 kalite	 birimleriyle	 ve	 kom-
ponent	 tedarikçileriyle	 doğrudan	
bağlantı	 ve	 eşgüdüm	 içerisinde	
çalışırlar.	

4) Araç	 Sistemleri	 ve	 Platformları
Yerlileştirme	 ve	 Geliştirme	 De-
partmanı:	
Bu	 departman,	 3	 bölümden	 oluş-
maktadır:	

M1	 ve	 I	 Segmenti	 Araç	 Elektrik	
Sistemleri	 Tasarım	 ve	 Geliştirme	
Bölümleri:		
Aracın	 tüm	 elektrik	 sistemlerinin	
tasarımından	geliştirilmesinden,	test	
ve	 onaylarının	 yapılmasından	 so-
rumlu	 bölümlerdir.	 Faaliyet	 alanları	
akü,	 torpido,	 arka,	 motor,	 ön	 yüz,	
tavan,	 tampon,	 kapı,	 elektrikli	 araç	
özel	 kablo	 demetleri,	 yardımcı	
plastik	 parçaları	 (koruma	 kılıfları,	
akü	 kutusu,	 vs.)	 ve	 araç	 beyinlerini	
kapsar.	

Renault	Grubu,	M1	ve	 I	 segmentin-
de,	seri	üretim	hayatında,	araç	içi	ve	
motor	 elektrik	 sistemleri,	 dünya	
ürün	 tasarım	 gelişimi	 sorumluluğu,	
Oyak	Renault	projelerinde	de,	enerji	
depolama	 sistemleri	 (akü)	 tasarım	
gelişimi	 sorumluluğunu	bu	 2	 bölüm	
üstlenmiştir.	 Elektrik	 sistemleri	
aracın	en	sık	değişiklik	gören	sistem-
lerinden	 biridir.	 Oyak	 Renault‘	 da	
geliştirilen	 tasarım	 değişiklikleri	
Dünya’da	 aynı	 araçların	 üretildiği	
tüm	 Renault	 fabrikalarında	 uygu-
lanmaktadır.		

Yeni	 motorlara	 ait	 motor	 kablo	
elektrik	şemaları,	yeni	radyo	model-
lerinin,	 yeni	 teknolojili	 beyinlerin	
araca	 elektrik	 entegrasyonu	 başlıca	
çalışılan	 konulardır.	 Renault	 grubu	
ve	 Türkiye	 için	 bir	 ilk	 olan	 Fluence	
elektrikli	aracın,	kabin	 içi	elektriksel	
haberleşme	 tasarımı	 yine	 bu	 bö-
lümde	yapılmıştır.	

Elektrik	 kablo	 demetleri	 tasarımı	
sırasında	 LCABLE	 yazılımı	 kullanılır.	
Tasarımı	 tamamlanan	 kablo	 demet-
lerinin	 elektriksel	 datası	 3	 boyutlu	
çizim	 için	 Catia’ya	 ve	 oradan	 da	
tedarikçiye	 gönderilir.	 Tedarikçiden	

172



OYAK	RENAULT	AR-GE	MERKEZİ	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

gelen	 planların	 elektrik	 devre	 liste-
leri	 Lcable	 programının	 VODCA	
modülü	ile	test	edilir	ve	onaylanır.		

Ar-Ge	 Merkezi	 ve	 tedarikçi	 arasın-
daki	 ortak	 arayüz	 GEDELEC	 yazılımı	
tarafından	 sağlanır.	Araç	kabloların-
da	 yapılacak	 her	 türlü	 değişiklik	
talebini	 imalatçıya	 göndermek,	
değişikliklerin	 uygulanabilirliği	 ve	
maliyeti	 hakkında	 imalatçıdan	 bilgi	
almak,	 uygulanmasına	 karar	 verilen	
değişikliklerin,	 bir	 bütün	 halinde	
tedarikçiye	 gönderilmesi	 amacıyla,	
GEDELEC	 yazılımı	 kullanılmaktadır.	
Tedarikçiden	 gelen	 uygulanabilirlik	
ve	 fiyat	 bilgilerine	 göre	 değişiklikler	
bir	 bütün	 haline	 getirilir	 ve	 resmi	
olarak	tedarikçiye	gönderilir.		

TOSCA	 yazılımı	 ile	 araçlar	 üzerinde,	
çeşitli	 versiyonlara	 göre	 farklılık	
gösteren	 kablo	 demetlerinin	 çeşitli-
lik	 hesabı	 yapılır	 ve	maliyet	 azalımı	
sağlayan	tasarım	değişikliği	kararları	
verilir.	

Şasi	 Ekipmanlari	 ve	 Platformları	
Yerlileştirme	ve	Geliştirme	Bölümü:		
Şasi	 ekipmanlarının	 yerlileştirilme-
sinden,	 onayından	 ve	 tasarım	 deği-
şikliklerinin	 gerçekleştirilmesinden	
sorumlu	 bölümdür.	 Faaliyet	 alanın-
da	 süspansiyonlar,	 yürüyen	 aksam-
lar,	 lastikler,	 direksiyon,	 frenleme,	
egzoz,	 motor	 süspansiyonu,	 yakıt	
deposu	 ve	 dolaşımı,	 motor	 soğut-
ma,	 pedallar	 yer	 almaktadır.	 2016	
yılında	piyasaya	sürülecek	olan	yeni	
Fluence	 projesinde	 arka	 dingil	 ve	
soğutma	 sistemleri	 dünya	 tasarım	
geliştirme	 sorumluluğu	 bu	 bölüm	
tarafından	yürütülmektedir.	

5) ARAÇ	 PROJELERİ	 MÜHENDİSLİK
DEPARTMANI:	
Aracın	 endüstriyelleşebilmesi	 için	
birbirinden	 farklı	 bir	 çok	 ürün	 ve	
proses	 tasarımı	 disiplinini	 depart-
manın	 bünyesinde	 görmek	 müm-
kündür.	

Otomasyon	 Sistemleri	 Tasarım	 ve	
Geliştirme	Bölümü:	
Yeni	araç,	tesis	projeleri	çerçevesin-
de	gerçekleştirilecek	ve	endüstriyel-

leştirilecek	üretim,	 tesis	 ve	makina-
larının	 otomasyon	 ve	 robotik	 ala-
nındaki	 donanım	 ve	 yazılımlarının	
belirlenen	 performans	 hedeflerine	
göre	 tasarımı,	 gerçekleştirilmesi,	
denemelerinin	 yapılması	 ve	 onay-
lanması	bu	bölüm	tarafından	yapılır.	
Scada	 ve	 bilgi-işlem	 arayüz	 prog-
ramları,	 sürücü	 tasarımı,	 operatör	
paneli	 programlamaları,	 güvenlik	
sistemleri	 tasarım	 ve	 kurulum	
çalışmaları	yapılmaktadır.	

Araç	Geometri	 Tasarım	 ve	Geliştir-
me	Bölümü:	
Ürün	 geliştirmeden	 çıkan	 parça	
planları	 üzerinde	 geometrik	 tole-
ransların	 belirlenmesi,	 Renault	
geometrik	 veri	 tabanı	 programı	
üzerinde,	 komponent	 planları	 geo-
metrik	toleranslarının	oluşturulması,	
bu	 toleranslandırılmış	 planlarla,	
gövde	kaynak	fikstür	kalıbı	etüdleri-
ne	temel	teşkil	eden	planların	çizimi	
gerçekleştirilir.	Ayrıca	kaynak	nokta-
ları	 haritalarının	 simülasyonla	 doğ-
rulanması,	 onaylanması,	 gövde	
kaynak	 birleştirme	 fikstürlerinde	
komponentin	 uzayda	 6	 serbestlik	
derecesinde	 hareketini	 engelleye-
cek	 referans	 noktalarının	 oluşturul-
ması	ve	bu	noktaların	önem	derece-
lerinin	 belirlenmesi	 çalışmaları	
yapılır.	

Şasi	Ekipmanları	Proses	Tasarımı	ve	
Geliştirme	Bölümü:	
Şasi	üretim	hatları	 ile	ilgili	yapılması	
gereken	 detaylı	 mühendislik	 çalış-
malarını	 yürüten	 bölümdür.	 Söz	
konusu	 süreç,	 aracın	 motor	 beşiği,	
ön-arka	 takımlarının	 üretildiği	
hatların	 tasarlanması,	 geliştirilmesi,	
gerçekleştirilmesi	 ve	 onaylanması-
dır.	Ayrıca	şekillendirilmiş	sac	parça-
ların	 birleştirilerek,	 şasi	 gövdesinin	
oluşturulduğu	 üretim	 hatlarının	
tasarımı	 ve	 gerçekleştirilmesini	 de	
kapsar.	 Her	 türlü	 robotlu	 kaynakla	
birleştirme,	 talaşlı	 imalat,	 birleştir-
me	operasyonlarının	tasarımı,	robot	
ve	 işleme	 tezgâhlarının	 komponent	
sabitleyici	 fikstürlerin	 tasarımı,	
işleme	 programlarının	 yazılımı	 bu	
bölüm	 tarafından	 gerçekleştirilir.	
Ayrıca	ihracat	projelerinden	kaynak-
lanan	 ihtiyaçlar	 doğrultusunda	
(Kore,	 İran,	 Brezilya,	 Rusya,	 Hindis-
tan,	 Cezayir,	 Fransa),	 bu	 bölüm	
üretim	 proseslerinin	 kapasite	 artı-
rımına	 yönelik	 proses	 tasarım	 deği-
şikliği	çalışmalarını	da	yapar.		

Üretim	 Hatları	 Taşıma,	 Stoklama	
Ekipmanları	 Tasarımı	 ve	Geliştirme	
Bölümü:	
Parça	 taşıma	 araçlarının	 optimum	
operatör	 iş	 yükü	 dengelemesini	
sağlayacak	 şekilde	 tasarlanması,	 bu	
araçlara	 parça	 seçimlerine	 yardımcı	
olan	 poka-yoke	 (hata	 önleyici	 sis-
temler)	 sistemlerinin	 tasarlanması	
ve	 yerleştirilmesi,	 modüler	 sistem	
tasarımlarıyla	 proses	 optimizasyo-
nu,	bütün	parçaların,	çalışma	posta-
sına	 eş	 zamanlı	 gelmesi	 çalışmaları-
nın	yapılması	ana	faaliyetleridir.	
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Bu	 bölümün	 sorumluluğu	 altında,	
yeni	 stoklama	 ekipmanlarının	 ger-
çekleştirildiği	 bir	 prototip	 atölyesi	
bulunmaktadır.	

İdari	ve	Destek	Fonksiyonlar	

Ar-Ge	 Merkezi	 ve	 Ar-Ge	 Projeleri	
Koordinatörlüğü:	

Bu	birimin	faaliyetleri	2	ana	fonksi-
yon	içermektedir.	

1) Ar-Ge	Merkezi	koordinasyonu:
Merkezin	 idari	 yönetimini	 ve
5746	 sayılı	 “	 Ar-Ge	 faaliyetleri-
nin	Desteklenmesi	“	konulu	ka-
nuna	 uygun	 olarak	 faaliyetleri-
nin	 yürütülmesini	 içerir.	 Bu
bağlamda	 ihtiyaçların	 belirlen-
mesi,	 bütçelenmesi	 ve	 bütçeye
uygun	 olarak	 merkezin	 yöne-
tilmesi	sağlanır,		merkezin	mas-
raflarının	 takibinin	 yapılabilme-
si	 için	 gerekli	 sistemin	 oluştu-
rulması	 ve	 takibinin	 yapılması
organize	edilir.

2) Ar-Ge	Projeleri	koordinasyonu:
Bu	 bölümdeki	 mühendislerin
temel	 hedefi	 ağırlıklı	 olarak
üniversitelerle	 işbirliği	 içerisin-
de	 yapılacak	 TÜBİTAK	 ve	 SAN-
TEZ	 teşvikli	 projelerin	 tespit
edilmesi,	 yapılabilirliklerinin
analizi,	 hayata	 geçirilebilmesi
için	işbirliği	yapılabilecek	kurum
ve	 kuruluşların	 bulunması,	 sü-
reç	 esnasında	 araştırma,	 geliş-
tirme	 faaliyetlerinin	 izlenmesi,
hedeflere	 göre	 sapma	 duru-
munda	 risklerin	 tespiti	 ve	 bu
riskleri	 ortadan	 kaldırmaya	 yö-
nelik	tedbirlerin	alınmasıdır.

Ar-Ge	 Merkezi	 çalışanlarının	 yürüt-
tüğü	projeler	arasında	patent	konu-
su	 olabilecek	 fikirlerin	 taranması,	
değerlendirilmesi	 ve	 resmi	 patent	
tescili	 süreçlerinin	 yönetimi	 de	 bu	
birimin	görevleri	arasındadır.	

TEST	ve	LABORATUAR	İMKÂNLARI:	

Motor	test	üniteleri			
Dizel	 ve	benzinli	motorlar	 için	dina-
mometreli,	 	 AVL	 Puma	 yazılım	 ve	
donanımlı	3	adet	motor	test	odası	

Motor	Ve	Aktarma	Organları	 Kom-
ponentlerinin	 Sıkma	 Torklarının	
Belirlendiği	 Statik	 Deneme	 Labora-
tuvarı	

-	Birbirlerine	bağlama	elemanları	 ile	
birleştirilen	 parçaların	 sıkma	 torkla-
rının	 belirlenmesi	 ve	 vidaların	 elas-

tik	 limit	 değerlerine	 göre	 sıkma	
gamlarının	kontrolü	
-	Fuji	film	kağıdı	kullanılarak	birbirle-
rine	 monte	 edilen	 komponentler	
arasındaki	sızdırmazlığın	kontrolü	
-	Sıkı	 geçme	 komponentlerde	 dön-
dürme	 ve	 çıkartma	 kuvvetlerinin	
ölçülmesi	
-	Sıkma	kuvveti	uygulanan	civatalar-
da	boy	uzamalarının	ölçülmesi	

Araç	Akustik	Test	Odası	
Akustik	 konforu	 etkileyen	 yapısal	
problemlerin	 model	 analizlerinin	
gerçekleştirilmesini,	 ayrıca	 araç	
içine	 yerleştirilen	 ve	 hava	 yolu	 ile	
taşınan	 seslerin	 geçirgenliğini	
azaltmaya	yarayan	parçaların	verim-
liliğini	 araştırmaya	 yönelik	 akustik	
testlerin	 yapılmasına	 olanak	 sağla-
yan	test	odasıdır.	

Otomasyon	 Sistemleri	 Tasarım	 ve	
Test	Atölyesi			
Otomasyon	 mühendisleri	 sistem	
tasarımındaki	 kullandıkları	 bileşen-
lerin	 gerekli	 bağlantılarını	 yapar	 ve	
tasarladıkları	 yazılımı	 PLC’lere	
aktardıktan	 sonra	 çalışma	 testlerini	
gerçekleştirir.	

Ayrıca	 herhangi	 bir	 projede	 ilk	 kez	
kullanılmasını	 düşünülen	 otomas-
yon	bileşenlerinin	dinamik	davranış-
ları	 ve	 mevcut	 sistemlerle	 uyumu	
test	 edilip,	 onaylanmaktadır.	 Yeni	
istihdam	edilen	veya	yetkinlik	analizi	
sonunda	 eğitim	 ihtiyacı	 olan	 perso-
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nelin	 pratik	 eğitimleri	 de	 burada	
yapılmaktadır.		

Ön-Arka	 Takım	 ve	 Motor	 Beşiği	
Deneme	Test	Üniteleri	
Fluence	 ve	 yeni	 Megane	 projesi	
(L38/B32)	 ile	 birlikte,	 dingil	 ve	
motor	 beşiği	 komponentlerine	 ait	
yerlileştirme	 onay	 ve	 testlerini	
gerçekleştirebilmek	 amacıyla	 6	
pistonlu	 yeni	 bir	 deneme	 ünitesi	
alınmıştır.		

Elektrik	 Sistemleri	 Simülasyon	
Odası		
Simülasyon	 odası,	 laboratuvar	
ortamında	 otomobili	 temsil	 eden	
her	 türlü	 yazılım	 ve	 donanımsal	
parçaların	 birleşiminden	 oluşan	 bir	
sistemdir.	 Farklı	 araç	 ekipman	
seviyelerine	göre	yazılım	parametre-
leri	 değiştirilerek,	 yeni	 araç	 projesi	
için	 yaratılan	 kablo	 demetleri-
nin	işlevselliği	test	edilir.		

Malzeme	Laboratuvarı		
Malzeme	 Laboratuvar	 çalışmaları	 3	
ana	 başlık	 halinde	 gerçekleşmekte-
dir.	

1. Parça	 yerlileştirme	 -onay
çalışmaları
Türkiye’deki	imalatçılar	ta-
rafından	 üretimine	 başla-
nacak	olan	parçaların	test-
lerinin	 gerçekleştirilerek
onaylarının	verilmesi

2. Yerli	 imalatçıların	 labora-
tuvarlarının	 onaylanması
Türkiye’de	 faaliyet	 göste-
ren	 ve	 laboratuvar	 test
imkanları	 bulunan	 imalat-
çıların	 laboratuvarlarının
denetlenerek,	 testleri	 uy-
gun	 şartlarda	gerçekleştir-
diklerinin	 ortaya	 konması
ve	 denetlenen	 kapsamda
imalatçılara	 “Laboratuvar
Onayı”	verilmesi

3. Satış	 sonrasından	 gelen
problemlerin	 analizi
Satış	 sonrasında	 müşteri-
lerde	 yaşanan	 problemle-
rin	analiz	edilmesi,	tasarım
kaynaklı	 problemlerin	 tes-
piti	 halinde	 yeni	malzeme
önerilerinde	bulunulması

Ayrıca	 malzeme	 laboratuvarında,	
metal	ve	metal	dışı	(Plastik,	Kauçuk,	
Tekstil,	 Akışkan	 ve	 Camlar)	 malze-
melerin	 analizinde	 kullanılan	 cihaz	
ve	ekipmanlar	mevcuttur.	

Üniversite	 işbirlikleri	 /	 AR-GE	
Projeleri	
Oyak	 Renault,	 birçok	 araştırma	
projesini,	 TÜBİTAK	 destekli	 ve	
üniversiteler	ile	ortak	olarak	yürütü-
yor.	 Bu	 projelerde	 Türkiye	 genelin-
deki	 16	 üniversitenin	 mühendislik	
fakülteleri	öğretim	üyeleri	ve	öğren-
cileri	 ile	 birlikte	 çalışılmaktadır.	
Bunlar;	ODTÜ,	İTÜ,	Uludağ,	Boğaziçi,	
Bilkent,	 Atılım,	 Dokuz	 Eylül,	 TOBB,	
Hacettepe,	 Yıldız	 Teknik,	 Atılım,	
Gazi,	 Sakarya,	 Ege	 ve	 Erciyes	 Üni-
versiteleridir.		

2010	 yılında	 Ar-Ge	 Merkezinin	
kurulması	 ile	 üniversiteler	 ile	 ortak	
yürütülen	projelerde	Ar-Ge	Merkezi	
Mühendisleri	 daha	 aktif	 rol	 almaya	
başlamıştır.		

2010-2015	 yılları	 arasında	 16	 farklı	
üniversite	ile	89	farklı	proje	çalışma-
sı	 gerçekleştirilmiş	 ve	 halen	 devam	
etmektedir.	 Bunlardan	 4'ü	 Santez,	
12'	 si	 TEYDEB	 proje	 danışmanlığı,	

77'	 si	 ise	 Endüstriyel	 Uygulamalı	
Bitirme	Projesi	şeklindedir.		

Ayrıca	 her	 sene	 yaz	 döneminde	
uzun	 dönemli	 proje	 stajyerleriyle	
2016	 yılına	 kadar	 69	 staj	 projesi	
yapılmıştır.		

TEYDEB:	
2010-2015	 yılları	 arasında	 kadar	 38	
TEYDEB	 projesine	 başvurulmuş,	 27	
proje	 kabul	 edilmiş,	 5	 proje	 incele-
me	sürecinde	bulunmaktadır.	Halen	
9	 proje	 devam	 etmektedir.	 Bu	
projelerden	 12’	 sinde	 üniversite	
danışmanlığı	 hizmeti	 almış	 bulun-
maktayız.	

SANTEZ:	
4	 SANTEZ	 projesi	 tamamlamış	
bulunmaktayız.	

*murat.tasdelen@renault.com
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Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 
%100 yerli sermayeli ve %100 Türk 
markası olma özelliğini elinde bu-
lunduran ve 1968 yılından günümü-
ze kadar hizmet veren köklü bir 
Sabancı Holding kuruluşudur. 1987 
yılında Adana’da fabrikada Mitsu-
bishi lisansı ile üretime başladı. 
2001 yılında ise Temsa markası 
kendi tasarımlarıyla ilk defa Avru-
pa’ya ihracata başlamıştır. Temsa 
Global markası bağımsız üretici 
olarak otobüs ve midibüste Ada-
na'da yerleşik fabrikasında 3.250 
adet otobüs, 7.500 adet hafif kam-
yon olmak üzere toplam 10.750 
adet araç üretim kapasitesine sahip-
tir. 

Dünya çapında müşteri odaklı 
yenilikçi çözüm teknikleri ve Ar-Ge 
bilinci ile teknolojik gelişimi esas 
alan Temsa Global, esnek üretim 
gerçekleştiren ve öğrenen bir orga-
nizasyon yapısına sahiptir. Dünya 
standartlarında üretim yapan bir 
marka olarak hareket eden Temsa 
Global, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde yenilikçi ve yaratıcı 
bilgi üretmenin kritik öneme sahip 
olduğunun bilincindedir. Global bir 

marka olma yolunun yaratıcı bir 
araştırma geliştirmeden geçtiğini 
benimseyen Temsa, 5746 sayılı 
kanunun yayınlanmasının hemen 
ardından kanun kapsamında Ar-Ge 
Merkezi başvurusunda bulunmuş ve 
07.10.2008 tarihinde, Türkiye'nin ilk 
Ar-Ge Merkezi belgesini almıştır. Ar-
Ge Merkezi olabilmenin koşullarının 
en başında gelen sürekli Ar-Ge 
faaliyetleri, sürekli yenilikçi çalışma-
lar yapmanın ışığında Temsa Ar-Ge 
Merkezi faaliyetlerine başlamıştır.  

Temsa Adana fabrikası, Türkiye’nin 
diğer illerine ulaşımı kolay ve limana 
yakın olacak şekilde konumlanmış-
tır. 555.000 m2 toplam alanı bulun-
maktadır. Bu alanın 115.000 m2lik 
kısmı kapalı alandan oluşmaktadır. 
55’in üzerinde ülkeye 10,000’ den 
fazla araç ihracat ger-
çekleştirilmiştir. 

Ar-Ge merkezi 
07.10.2008 tarihinde Ar-Ge Merkezi 
sertifikasını alan Temsa Global’de 
Ar-Ge Merkezi toplam 9300 m2 lik 
alana kurulmuştur. Ar-Ge merkezi-
mizde 180 civarında personelimiz 
bulunmaktadır. 

Ar-Ge merkezi projelerimiz müşteri 
ve pazar taleplerine, yeni teknoloji-
lere, yürüyen ya da biten projelerin 
yarattığı fırsatlara göre şekillenmek-
tedir. Temsa Ar-Ge Merkezi, bir 
kurum kültürü haline gelen Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda edindiği bilgi 
birikimi sayesinde ar-ge çalışmaları-
nı devam ettirmektedir. Bu çalışma-
lar kapsamında çevreye duyarlı, 
güvenli ve konforlu ürünler gelişti-
rilmektedir. 

Tasarım Geliştirme  
Müşteri fikirleri, 
komponent ve araç 
teknolojileri, inovas-
yon çalışmaları, regü-
lasyon gereklilikleri 
ve pazar talepleri 

değerlendirilerek 
ürün sınıfına göre 
Şehirlerarası ve Şehi-
riçi otobüs sınıfların-
da tasarım projeleri 
başlatılır. Proje aşa-

malarında proje ve süreç yönetimi, 
ürün tasarımı ve geliştirme, yazılım 
geliştirme, prototipleme ve uygula-
ma, bilgisayar destekli simulasyon, 
ve test doğrulama yetkinlikleri 
kullanılarak faaliyet gösterilmekte-
dir.  
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Geliştirme bünyesinde son dönem-
de tamamlanmış projelerden 
bazıları: 

Euro6 Motor Dönüşüm Projesi;  
Euro6 motorlar kullanılarak daha 
çevreci ve daha iyi yakıt sarfiyatı 
değerlerine sahip daha gelişmiş 
motor sistemlerine sahip yeni 
araçlar geliştirilmiştir. Bu sayede 
motor,egzoz ve elektrik tesisatları 
yenilenmiş, soğutma paketleri 
yeniden tasarlanmış, şase ve gövde 
üzerinde yeni motorların montajına 
uyum amacıyla revizyonlar yapılmış-
tır. 

Defroster Ortaklaşması: Otomotiv 
sektöründe araç şoför bölgesi ısıtma 
soğutmasında ve ön cam buğu ve 
buzlanmaların giderilmesinde kulla-
nılan cihazdır. Tasarlanan defroster 
180 derece dönebilen baca yapısı ile 
modüler bir yapıya sahiptir.  

Konvektör Ortaklaşması; Farklı araç 
gruplarında, araç gövdelerinin 
farklılıklarından kaynaklanan sebep-
lerle aynı konvektörün kullanılması 
mümkün olmamaktadır. Bu durum 
maliyet ve satış sonrası hizmetlere 
olumsuz etki etmektedir. Farklı 
araçlarda ortak olarak kullanabile-
cek modüler yapıda konvektör 
tasarlanmıştır. 

Geliştirme bünyesinde halen de-
vam eden projelerden bazıları: 

Yolcu Konforunun Geliştirilmesi: 
Mevcut iklimlendirme ve yolcu 
konfor sistemlerinin geliştirilmesi ve 
Temsa araçlarında uygulanması 
projesidir.  

Motor Geçiş Projeleri: Euro 6 emis-
yon regülasyonu gereği motor ve 
diğer aksamlarda yapılması gereken 
değişikliklere göre gerekli tasarım 
çalışmaları yapılacak ve araçlarımıza 
uygulanacaktır.  

* ibrahim.eserce@temsa.com
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Erhan	KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU	
İleri	Ürün	Mühendisliği	Müdürü*	

TOFAŞ,	 kurulduğu	 1968	 yılından	 bu	
yana	süregelen	Koç	ve	Fiat	ortaklığı-
nın	 çatısı	 altında	 birçok	 başarıya	
imza	 atmış,	 bugün	 itibariyla	 Fiat,	
Alfa	 Romeo,	 Lancia,	 Maserati,	
Ferrari,	 Chrysler	 ve	 Jeep	 markaları-
nın	 Türkiye’deki	 temsilcilğini	 başarı	
ile	üstlenmiştir.	

TOFAŞ,	 Bursa’daki	 fabrikasında	
ürettiği	Doblo,	 Fiorino	 ve	 Linea	 gibi	
modellerin	yanı	sıra	yeni	modeli	Fiat	
Egea	 üretimi	 ile	 ülkemizden	 tüm	
dünyaya	 ihracat	 yapan	 küresel	 bir	
oyuncudur;	 Türk	 otomotiv	 sektö-
ründe	 tartışmasız	 büyük	 bir	 değeri	
ve	gücü	ifade	eder.	

TOFAŞ'ın	misyonu	"toplumun	mobi-
lite	 ihtiyaçlarına	 en	 uygun	 ürün	 ve	
hizmetleri	 sunarak	 yaşam	 kalitesini	
yükseltmek",	 vizyonu	 da	 "milyon	
araca	doğru...	müşteri	beklentilerini	
şekillendiren	 ve	gurur	duyulan	 lider	
otomotiv	 şirketi	 olmak"	 şeklinde	
tanımlanmıştır.	 Dünya	 sınıfında	 bir	
şirket	olan	TOFAŞ'ın	stratejik	hedef-
leri;	 Avrupa	 ve	 Orta	 Doğu	 pazarları	
için	ürün	tasarımı	ve	geliştirilmesin-
de	 Fiat	 Chrysler	 Automobiles	 (FCA)	
ile	sorumluluğu	paylaşmak,	sürdürü-
lebilir	 ve	 karlı	 büyümeyi	 gerçekleş-
tirmektir.	 Bu	 hedeflere	 paralel	
olarak	 Ar-Ge	 stratejisi;	 mevcut	
teknolojileri	ihtiyaçlara	uygun	olarak	
özümseyen,	 yeni	 teknolojileri	 hızla	
uygulamaya	 alan	 küresel	 rekabetçi	
ürün	ve	teknoloji	geliştirme	merkezi	
olmaktır.	 Bu	 stratejiyi	 gerçekleştir-

mek	 için	 pazar	 ihtiyaçlarına	 yönelik	
olarak	 yeni	 ürün	 projelerinin	 başa-
rıyla	oluşturulması,	pazara	sunulma-
sı	ve	mevcut	ürünlerimizin	beklenti-
ler	 doğrultusunda	 iyileştirilmesi	
hedeflenir.	 Bu	 hedeflere	 ulaşmak	
için	TOFAŞ	Ar-Ge	Merkezi,	 üniversi-
teler,	ortak	tasarımcı	olan	tedarikçi-
ler	 ve	 mühendislik	 firmalarını	 kap-
sayan,	 genişletilmiş	 Ar-Ge	 ağı	 ve	
değer	zinciri	 içinde	gelişmeye	önem	
vermektedir.	 Yenilikçi	 teknolojik	
araştırma	 projeleri	 de	 yukarıda	
belirtilen	 öncelikleri	 destekleyecek	
şekilde	planlanmaktadır.	

TOFAŞ	Ar-Ge;	2014-2015	faaliyet	yılı	
içerisinde	 Fiat	 Egea	 Sedan,	 Hatch-
back	 ve	 Station	Wagon	 projelerinin	
Ar-Ge	 faaliyetlerini	 yoğun	 olarak	
yürütmüştür.	 Fikri	 mülkiyet	 hakları	
TOFAŞ'a	ait	olan	bu	yeni	modellerin	
TOFAŞ	 Ar-Ge	 sorumluluğunda	
geliştirilmesi	 için,	 Türkiye	 otomotiv	
sektörü	 tarihindeki	 en	 büyük	 yatı-
rımlardan	 biri	 gerçekleştirilmekte-
dir.	Bu	projelerden	Fiat	 Egea	Sedan	
modeli	 2015	 yılının	 son	 çeyreğinde	
pazara	 sunulmaya	 başlanmıştır.	
Hatchback	ve	Station	Wagon	model-
lerinin	üretim	başlangıcı	da	2016	yılı	
olarak	planlanmıştır.	

TOFAŞ'ın	 araştırma	 çalışmaları;	
çevresel	 sürdürülebilirlik,	 sosyal	
sürdürülebilirlik	 ve	 yetkinlik	 olmak	
üzere,	 birbiriyle	 kesişen	 üç	 zemin	
üzerinde	 şekillenmiş	 ve	 bu	 öncelikli	
alanlara	 odaklanmıştır.	 Çevresel	
sürdürülebilirlik	 odaklı	 çalışmaları-
mızın	 temelinde	 elektrifikasyon,	
araç	hafifletme	 ve	 araç	 enerji	 tüke-
timi	 azaltma	 konuları	 yer	 almakta-
dır.	 Bu	 alanlarda	 Fiat	 Chrysler	 Au-
tomobiles	 (FCA)	 in	 küresel	 olarak	
ileri	 mühendislik	 çalışmalarının	
yürütüldüğü	bir	merkez	olmak	üzere	
yetkinliğimizin	 geliştirilmesi	 bir	
şirket	 önceliği	 olarak	 kabul	 edilmiş-
tir.	 TOFAŞ'ın	 sosyal	 sürdürülebilirlik	
odaklı	 araştırma	 faaliyetleri,	 konfor	
ve	 güvenlik	 yönünden	 sürücüye	
hizmet	 ve	 destek	 sunan,	 araçlar	
arası	 ve	 sistemlerle	 iletişim	 sağla-

yan,	 aktif	 sürücü	 güvenlik	 destek	
sistemlerini	 içeren akıllı	 taşıt	 kav-
ramlarının	 beraberinde;	 insan	
merkezli	 tasarım	 felsefesi	 eksenin-
de,	 insanı	 konu	 alan	 bilimlerin	
desteğini	 alarak	 devam	 etmektedir.	
Ar-Ge	Merkezinin	stratejik	hedefleri	
doğrultusunda	 ürün	 geliştirme	 ve	
üretim	teknolojileri	alanında	yetkin-
lik	kazanımı	da	araştırma	projeleriy-
le	desteklenmektedir.	

FCA	bünyesinde	endüstriyel	alanda-
ki	 standartları	 dünya	 klasına	 yük-
seltmek	 amacıyla	 2006	 yılında	
başlayan	WCM	 (World	 Class	Manu-
facturing)	 programı	 bugün	 dünya	
çapında	 177	 FCA	 Grup	 fabrikasında	
ve	 grubun	 370	 tedarikçisinin	 fabri-
kalarında	 uygulanmaktadır.	 FCA’ya	
paralel	 olarak	 2006	 yılında	 WCM	
çalışmalarına	 başlayan	 TOFAŞ,	
programın	 ilk	 yıllarında	 “En	 Hızlı	
İlerleyen	 Fabrika”	 ödülünü	 almış,	
2009’da	ise	Gümüş	Seviye’ye	ulaşan	
ilk	 FCA	 fabrikası	 olmuştur.	 TOFAŞ,	
Kasım	2013’te	 gerçekleşen	denetim	
sonucunda	 FCA	 dünyasında	 “Altın	
Seviye”ye	 ulaşan	 ilk	 üç	 fabrikadan	
biri	olarak	başarısını	 taçlandırmıştır.	
WCM	 yolculuğu	 boyunca	 üretim	
standartlarını	 sürekli	 yükseltmeye	
odaklanan	 TOFAŞ,	 Altın	 Seviye’ye	
gelirken	 iş	 kazalarını	%97,	 dış	 kalite	
göstergesini	 %	 68,	 üretkenliğini	 %	
35,	 makine	 arızalarını	 ise	 %	 75	
oranında	iyileştirmiştir.		

Ar-Ge	Merkezi	Yapısı	
TOFAŞ'ın	 Ar-Ge	 faaliyetleri	 ve	 buna	
uygun	 alt	 yapının	 oluşturulması,	
stratejik	planlamadan	çıkan	hedefler	
doğrultusunda	 planlanmaktadır.	
Uzun	 vadeli	 rekabetçilik	 hedefinin	
önemli	 bir	 unsuru	 olarak	 Ar-Ge	
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yetkinliğinin	 geliştirilmesi	 ve	 bunun	
FCA	 küresel	 Ar-Ge	 yetkinliğinin	
parçası	 olarak	 gelişimi	 şirket	 önce-
likleri	 arasında	 bulunmaktadır.	 Ar-
Ge	 Merkezi	 bu	 stratejinin	 hayata	
geçirilmesine	 yönelik	 en	 önemli	
unsur	 durumundadır.	 Bu	 yaklaşıma	
bağlı	 olarak	 yeni	 ürün	 geliştirme	
projeleri	 ve	 uzun	 vadeli	 Ar-Ge	
harcamaları	 Ar-Ge	 Merkezinin	
stratejik	 gelişim	 hedeflerinin	 sağ-
lanmasına	 yönelik	 olarak	 bütçelen-
mektedir.	 Uzun	 vadeli	 hedefler	
kritik	 kilometre	 taşları	 ve	 kısa	 dö-
nemli	hedeflerin	gerçekleştirilmesini	
sağlayacak	 şekilde	 FCA	 ile	 ortak	 bir	
izleme	 sistematiğine	 tabi	 tutulmak-
tadır.	

Bir	 aracı	 tümüyle	 tasarlamak	 için	
gerekli	 gövde,	 iç	 trim,	 elektrik-
elektronik,	 şasi,	 motor	 ve	 sayısal	
analizlerle	 ilgili	 bölümlerin	 bağlı	
olduğu	 Ürün	 Mühendisliği	 aşağıda	

belirtilen	tasarım	ve	analiz	yetkinlik-
lerine	sahiptir.		

Gövde	 Tasarımı:	 Aracın	 tüm	 alt	
taban,	üst	gövde,	hareketli	parçalar,	
dış	trim,	görüş	ve	aydınlatma	parça-
larının	 geliştirme	 çalışmaları	 yapıl-
maktadır.	 	 Ürün	 geliştirme	 faaliyet-
lerine	 ilave	 olarak	 yan	 sanayi	 ve	
üniversiteler	 ile	 birlikte	 sıcak	 şekil-
lendirme,	alternatif	hibrit,	kompozit	
malzemeler	 ve	 parametrik	 tasarım	
metotları	 geliştirilmesi	 üzerine	
çalışmalar	yürütülmektedir.	

Yapısal	 Testler:	 Müşteri	 memnuni-
yeti	oluşturmak	ve	bunun	devamlılı-
ğını	 sağlamak	 TOFAŞ’ın	 öncelikleri	
arasında	bulunmaktadır.	 Tasarlanan	
araçların	 dayanıklılık,	 sağlamlık,	
rijitlik	ve	kullanım	ömrü	gibi	müşteri	
memnuniyetini	 doğrudan	 etkileyen	
performansları	 yapısal	 testler	 biri-
minde	 test	 edilip	 araçların	 teknik	
onayları	verilmektedir.		

Bir	 aracın	 tüm	ömrü	 boyunca	 yaşa-
yacağı	 yorulma	 ve	 dayanıklılık	
kaynaklı	 problemleri	 önceden	
laboratuvar	 ortamında	 tespit	 edip	
çözüm	 geliştirebilmek	 mümkündür.	
Test	 maksadıyla	 bir	 aracın	 üretime	
çıkmadan	 önce,	 ortalama	 60km/h	
hızla	250.000	km	ömür	 için,	24	saat	
sürekli	 olarak	 6	 ay	 süresince	 kulla-
nılması	 gerekmektedir.	 Fakat	 böyle	
bir	 çalışmayı	 gerçek	 yol	 şartlarında	
bu	 kadar	 kısa	 sürede	 ve	 24	 saat	
sürekli	 olarak	 kullanarak	 yapmak	
imkânsızdır.	 Bu	 amaçla	 aynı	 km’ye	
tekabül	eden	ve	araçta	aynı	yorulma	
deformasyonlarını	 oluşturacak,	
hızlandırılmış	 yol	 sinyallerinin	 üre-
tilmesi	 veya	 yoldan	 alınan	 gerçek	
yol	 sinyallerinin	 güncellenmesi	
edilmesi	 yoluna	 gidilmektedir.	 Özel	
olarak	 tasarlanmış	 yol	 pistlerinde	
belli	 uzunluklardaki	 yol	 kaplamaları	

veya	 parkurlarında	 bu	 sinyalleri	
toplayıp	 Banko	 Testleri	 birimimizde	
bulunan	 yol	 simülatörümüz	 üzerine	
yerleştirilen	 araçlara	 uygulayarak,	
250.000	 km	 lik	 ömrün	 yaratacağı	
hasar	 etkisini	 3	 hafta	 içinde	 göre-
bilmekteyiz.	Yol	simülatörümüz	özel	
bir	klimatik	bir	oda	içerisine	yerleşti-
rildiğinden	 sıcaklık	 değeri	 kademeli	
olarak	 -40°C	 ve	 +90°C	 arasında	
ayarlanabilmekte	 ve	 kabin	 içinde	
yağmur	 ve	 güneş	 simülasyonları	 da	
yapılabilmektedir.	 Bu	 sayede	 VP	 ve	
PS	 aşamalarında	 bir	 aracın	 ömrü	
boyunca	 yaşayabileceği	 olası	 prob-
lemlerin	 simülasyonlarını	 yapıp	
çözüm	bulabilmekteyiz.	

Yol	 Simülatörlerinin	 dışında	 test	
birimimizde	 3	 araçlık	 bir	 büyük	
klimatik	 odamız,	 gövde	 rijitliğini	
ölçmek	 için	 burulma	 rijitliği	 banko-
muz,	 torpido	 ve	 koltuk	 gibi	 alt	
sistemlerin	 dayanıklılık	 ve	 ömür	
testleri	 için	 kullandığımız	 klimatik	
bir	 sarsıcı	 odamız	 bulunmaktadır.	
Klimatik	odalarımız	sayesinde	soğuk	
ve	 sıcak	 iklim	 koşullarında	 kapılar,	
motor	 kaputu	 ve	 bagaj	 gibi	 açılır	
kapanır	 alt	 sistemlerin	 ömür	 ve	
fonksiyonellik	 testleri	 zorlayıcı	
koşullar	 altında	 yapılabilmektedir.	
Bu	sayede	açılır	kapanır	alt	sistemle-
rin	 aracın	 kullanım	 ömrü	 boyunca	
problemsiz	 bir	 şekilde	 çalışacağını	
garanti	 etmekteyiz.	 Enerji	 ölçüm	
bankomuzda	 hareketli	 parçalar	
olarak	 adlandırılan	 tüm	 kapıların	
açma-kapama	 yükleri	 ve	 kapanma	
enerjilerinin	 ölçümleri	 yapılmakta-
dır.	 Söz	 konusu	 ölçülen	 değerler,	
müşteriler	 tarafından	 kolaylıkla	
algılanabilen	 ve	 önemli	 kalite	 prob-
lemi	 konularından	 biri	 olabilme	
açısından	 yüksek	 potansiyele	 sahip-
tir.	 Bu	 nedenle,	 müşterilerin	 aracın	
hareketli	 parçalarını	 sorunsuzca	
kullanımını	 garanti	 altına	 alabilmek	
için	 bu	 ölçümler	 önemli	 rol	 oyna-
maktadır.	

Basınçlı	su	 ile	yıkama	ve	dinamik	su	
testleri	 ile	 gövde	 hareketli	 parçalar	
ile	 kapı	 fitili	 gibi	 sızdırmazlık	 ele-
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manlarının	 su	 tutma	 performansı,	
trim	parçalarının	estetik	ve	yapışma	
performansları	test	edilir.		

Yapısal	 testler	 birimimizde	 şu	 çalış-
malar	yapılmaktadır;	

•Klimatik	 yol	 simülatöründe	 hızlan
dırılmış	ömür	testi	

•	Klimatik	 odada	 kapılar,	 motor
kaputu	 ve	 bagaj	 kapıları	 gibi	 hare-
ketli	 sistemlerin	 sıcak	 ve	 soğuk	
ortamda	açma-kapama	ömür	testle-
ri	

•	3	eksenli	klimatik	sarsıcıda	torpido,
koltuklar	 ve	 egsoz	 gibi	 alt	 sistemle-
rin	yol	sinyali	ile	hızlandırılmış	ömür	
testleri	

•	Araç	 gövdelerinin	 burulma	 ve
eğilme	rijitlik	testleri	

•	Torpido	 ve	 tampon,	 tavan	 çıtası
gibi	 plastik	 esaslı	 parçaların	 güneş	
altında	yaşlandırma	testleri	

•	Basınçlı	yıkama	ve	su	alma	testleri

İç	 Tasarım:	 Çok	 fonksiyonlu	 stil	
tasarım,	 torpido	 ve	 kapı	 panelleri	
tasarım,	müşteri	isteklerine	uygun	iç	
detay	 tasarım,	 havalandırma	 ve	
iklimlendirme	 sistemlerinin	 gelişti-
rilmesi	 ve	 koltuk	 grubu	 tasarım	
çalışmaları	 yürütülmektedir.	 Bu	

faaliyetlere	 ilave	 olarak	 yerli	 ve	
yabancı	 araştırma	 kuruluşları	 ile	
işbirliği	yapılarak,	yenilikçi	teknoloji-
lerin	 geliştirilmesi,	 alternatif	 mal-
zeme	 araştırmaları,	 termal	 konfor	
karşılaştırmaları	 ve	 standardizasyon	
çalışmaları	gerçekleştirilmektedir.	

İç	 tasarım	 birimi,	 aşağıda	 belirtilen	
yetkinliklere	 ve	 altyapı	 imkanlarına	
sahiptir:	

•	Konsept	 tasarım,	 yüzey	 modelle-
me,	 kil	modelleme,	 3	 boyutlu	 sanal	
analizler	ve	algılanan	kalite	analizleri	
ve	metodolojileri	geliştirilmesi	

•	Torpido,	 torpido	 traversi,	 eşya
gözü,	 orta	 konsol,	 el	 fren	 ve	 vites	
körükleri,	hava	kanalları,	üfleçler	ve	
taşıt	 iklimlendirme	 sistemleri	 tasa-
rımı	

•	Ön	 ve	 arka	 koltuk,	 koltuk	 iskeleti
ve	hareket	mekanizmaları	tasarımı	

•	İç	 trim	 parçaları	 tasarımı	 (kapı
panelleri,	şapkalık,	tavan	kaplaması,	
eşik	kaplamaları	vb.)	

•	Moldflow	programı	ile	plastik	kalıp
tasarım	analizleri	

•	UG	motion	 ve	 structure	 program-
ları	 ile	 hareketli	 mekanizma	 ve	
parça	yapısal	analizleri	

•	Airbag	patlatma	testleri

HVAC	 Test	 Laboratuvarı:	 HVAC	 test	
laboratuvarında	 aracın	 iklimlendir-
me	performansına	 yönelik	 tüm	 test	
ve	 analiz	 çalışmaları	 (debi,	 basınç,	
tahliye,	buğu,	hava	dağılımı,	sıcaklık,	
voltaj,	 fonksiyonellik,	 vb)	 klimatik	
oda	 ve	 yol	 şartlarında	 gerçekleşti-
rilmektedir.		

Şasi	 Tasarımı	 ve	 Araç	 Dinamiği:	
Aracın	 yol	 tutuş	 ve	 konfor	 perfor-

mansına	 etki	 eden	 süspansiyon	

sistemi,	 direksiyon	 sistemi,	 fren	

sistemleri,	 motor	 askı	 sistemleri,	

teker	 aks	 sistemi	 tasarım	 ve	 gelişti-

rilmesi	 yerli	 ve	 yabancı	 tasarım	

ortakları	 ile	 birlikte	 yapılmaktadır.	

Bunlara	 ilave	 olarak	 araç	 sürüş	

hissiyatı	alanında	yol	tutuş,	sürülebi-

lirlik,	konfor	ve	frenleme	çalışmaları	

yapılmaktadır.	

Süspansiyon	 Banko	 Test	 Laboratu-
varı:	 Sanal	 doğrulamaları	 yapılmış	
araç	 yada	 motor	 süspansiyon	 sis-
temleri	 	 için	tasarım	ve	ürün	doğru-
lama	 testleri	 gerçekleştirilmektedir.	
Genel	 olarak	 komple	 süspansiyon	
üzerinde	 yada	 tekil	 parça	 üzerinde	
belirlenen	 hedef	 doğrultusunda	
statik	 yüklemeler,	 yorulma	 testleri	
yapılıp	 gerektiğinde	 tasarıma	 deği-
şiklik	önerileri	verilmektedir.	

•	Çok	 eksenli	 yol	 simülatöründe
sinyal	 yada	 blok	 halinde	 daya-
nım/yorulma		testleri	
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•	Tek	 eksen	 yorulma	 testleri	 (dikey,
yanal,	frenleme	ivmelenme)	

•	Tekil	parça	yorulma	testleri

•	Bağlantı	 elamanları	 testleri(tork
kaybı,	 paketleme	 yükü,	 dayanım	
sınırı	 (TTF),	 sürtünme	 katsayısı	
ölçümü)	

•	Motor	 süspansiyon	 elemanları
yorulma	 testleri	 ve	 statik	 kırma	
testleri	

•	Sanal	 fiziksel	 korrelasyonu	 için
strain	guage	uygulamaları	

•	Tanı	 amaçlı	 isteğe	 bağlı	 test	 tasa-
rımı	ve	gerçekleştirilmesi	

•	Uç	 yükler	 (yanlış	 kullanım)	 statik
dayanım	analizleri	

Motor,	 Transmisyon	 ve	 Kontrol	
Sistemleri:		
Motor,	 şanzıman	 ve	 motor	 üzerine	
monte	 edilen	 parçaların	 entegras-
yonu,	 hava	 emiş,	 motor	 soğutma,	
egzoz	ve	yakıt	 sistemlerinin	 tasarım	
faaliyetleri	üzerine	çalışılmaktadır.		

Tasarımlar	 üç	 boyutlu	 olarak	 FCA	
normlarına	 göre	 yapılmakta	 ve	
yapılan	 tasarımların	 doğruluğu	 ve	
farklı	 ülkeler/koşullardaki	 çalışma	
şartları	 sanal	 ortamda	 hesaplamalı	
akışkanlar	 dinamiği	 yöntemleriyle	
test	edilmektedir.	Detaylı	üç	boyutlu	
HDA	 (Hesaplamalı	 Akışkanlar	 Dina-
miği)	 uygulamalarının	 yanında,	
motor	 sistemlerinin	 genel	 olarak	
incelenebildiği	 akış	 analizleri	 de	
yapılmaktadır.		

Kontrol	ve	Transmisyon		bölümünde	
motor	 çalışmasını	 düzenleyen	
elektronik	 kontrol	 ünitesi	 ile	 ilgili	
güncellemeler	 ve	 farklı	 projeler	 için	
yapılan	yazılım	geliştirme	çalışmaları	
gerçekleşmektedir.	 Emisyon	 hedef	
değerlerine	 göre	 uygun	 kalibras-
yonda	 yazılımların	 yüklenmesi	 ve	
emisyon	 laboratuvarında	kontrolleri	
yapılmaktadır.	Araç	üzerine	yerleşti-
rilen	 motor	 ve	 transmisyonun	
mekanik	 fonksiyonlarının	 etkin	
şekilde	 çalışmasının	 sağlanması,	
fiziksel	 yapı	 ve	 üretim	 prosesine	

uygun	 şekilde	 entegrasyonun	 ger-
çekleştirilmesi	 de	 bu	 bölümün	
sorumluluğundadır.	

Bu	 faaliyetlere	 ilave	 olarak	 yerli	 ve	
yabancı	 araştırma	 kuruluşları	 ile	
işbirliği	 yapılarak,	 biyoyakıt,	 doğal-
gaz,	 LPG,	emdirilmiş	doğalgaz,	 tip	4	
kompozit	 tank,	 motor	 ve	 şanzıman	
kontrol	 sistemleri	 konularında	
araştırma	 projeleri	 gerçekleştiril-
mektedir.	

Emisyon	 Laboratuvarı:	 Otomobil	 ve	
hafif	 ticari	 araçlardan	 kaynaklanan	
emisyonların	ve	yakıt	sarfiyat	değer-
lerinin	 ölçümüne,	 ilgili	 regülasyon-
larla	belirlenen	limit	emisyon	değer-
lerinin	 ve	 üreticiler	 tarafından	
belirlenen	 yakıt	 sarfiyatı	 hedefleri-
nin	 sağlanmasına	 yönelik	 test	 çalış-
maları	gerçekleştirilmektedir.		

Test	odası	 tüm	yüzeyleri	paslanmaz	
çelikten	 imal	 edilmiş	 olup	 kontrollü	
taze	 hava	 emiş	 sistemi	 bulunan,	 -
35°C	 ‘den	 +45°C	 ‘ye	 uzanan	 geniş	
sıcaklık	aralığında	ve	%5	‘den	%95	‘e	
kadar	 olan	 geniş	 nem	 aralığında	
araçların	 şartlanmasına	 imkan	
vermektedir.	 Test	 odasının	 içerisin-
de	 bir	 adet	 tek	 akslı	 48”,	 150kW	
(Aşırı	yükte	170kW),	azami	aks	yükü	
2000	 kg	 olan	 şasi	 dinamometresi	
bulunmaktadır.	Test	odasının	yanın-
da	sadece	araç	şartlanmasına	yöne-
lik	 çalışmalara	 hizmet	 veren	 yine	
tüm	 yüzeyleri	 paslanmaz	 çelikten	
imal	 edilmiş	 -20°C	 ‘den	 +45°C	 ‘ye	
uzanan	sıcaklık	aralığında	çalışan	bir	
oda	 daha	 bulunmaktadır.	 Ayrıca	
içerisinde	 bir	 adet	 tek	 akslı	 48”,	
170kW	 (Aşırı	 yükte	 230	 kW),	 azami	
aks	yükü	4000	kg	olan	şasi	dinamo-
metresi	bulunan	bir	odamız	mevcut	
olup	 robotik	 sürücü	 vasıtasıyla	
dayanım	 ve	 yaşlandırma	 testleri	
yürütülmektedir.	 Yine	 emisyon	

laboratuvarına	 bağlı	 uçucu	 emisyon	
test	 ölçümlerinde	 kullanılan	 SHED	
testi	 de	 bünyemizde	 yapılmaktadır.	
Emisyon	 laboratuvarında	 gerçekleş-
tirilen	 testler	 aşağıdaki	 gibi	 sıralan-
mıştır;	

•	EEC	 715/2007	 direktifine	 göre
emisyon	 testi	 (Benzin,	 Dizel,	 LPG,	
CNG)	

•	EEC	 715/2007	 direktifine	 göre
yakıt	 tüketimi	 testi	 (Benzin,	 Dizel,	
LPG,	CNG)	

•	Güç	ve	ivmelenme	ölçümü

•	Egzoz	emisyonları	için	modal	analiz

•	Soğukta	 ve	 sıcakta	 çalıştırma	 testi
yetkinliği	

•	Sabit	hız	yakıt	sarfiyatı	testleri

•	Tip	onay	testleri

•	Katalizör	 yaşlandırma	 testleri
(Robotik	sürücü	yardımıyla)	

•	SHED	testleri

•	Dayanım	 ve	 yaşlandırma	 testleri
(Robotik	sürücü	yardımıyla)	

E&E	 Sistemler:	 Elektrik	 elektronik	
sistemler	alanında,	araçtaki	tüm	güç	
ve	 veri	 hatları,	 enerji	 sistemleri,	
elektrik	 elektronik	 donanım	 ve	
yazılımları	 yerli	 ve	 yabancı	 tasarım	
ortakları	ile	koordineli	olarak	gelişti-
rilmektedir.	 Ayrıca	 geliştirilen	 parça	
ve	 sistemlerin	 testler	 ile	 doğrulan-
ması,	 bütünleştirilmesi	 ve	 araca	
uygulanması	 faaliyetleri	 yürütül-
mektedir.	Ürün	geliştirme	çalışmala-
rına	 ek	 olarak	 özellikle	 araçların	
elektrifikasyonu	ile	akıllı	ve	konforlu	
araçlar	 alanlarında	 yerli	 yan	 sanayii	
ve	 üniversitelerle	 birlikte	 yeni	 tek-
nolojilerin	 araştırılması	 ve	 geliştiril-
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mesine	yönelik	araştırma	çalışmaları	
gerçekleştirilmektedir.		

E&E	 laboratuvarında	 aşağıdaki	 test	
ve	analiz	çalışmaları	yapılmaktadır;	

•	SW	Doğrulama	Testleri

•	Fonksiyonel	Testler	ve	Performans
Testleri	

•	Ön	prototip,	 Proses	Doğrulama	 ve
Ön	seri	araç	üzeri	test	çalışmaları	

•	Proje	 tanılama	 ve	 problem	 çözme
faaliyetleri	

•	Gövde	 Bilgisayarı,	 Motor	 Kontrol
Modülü,	 Hava	 yastığı,	 Gösterge	
Paneli,	 Klima	 gibi	 birimlerin	 test	
yetkinliği		

•	Her	 model	 için	 elektriksel	 test
bankosu	

•	CANOE	 simülasyon	 programı
yetkinliği	

•	ANALYZER	 Sistem	 Analiz	 Aracı
yetkinliği	

•	Fiziksel	Katman	testleri

•	Haberleşme	protokolleri	testleri

•	Ağ	Geçidi	Yönetim	testleri

•	Tanılama	Gereksinimleri	testleri

•	Yükleme	Gereksinimleri	testleri

•	Kablo	ve		Terminal	Sıkma	Dayanık-
lılığı	analizleri	

•	Batarya	 doldurma	 boşaltma	 ve
Soğuk	Marş	testleri	

Sanal	 Doğrulamalar:	 Aracın	 komp-
lesi	 veya	 sistem	 bazında	 yapılan	
tasarımların	 yapısal	 dayanım,	 yo-
rulma,		titreşim	ve	akustik,	güvenlik,	
araç	dinamiği	ve	akışkanlar	dinamiği	
alanlarındaki	 sonlu	 elemanlar	 ana-
lizleri	 gerçekleştirilmektedir.	 Ürün	
geliştirme	 alanında	 yapılan	 bu	
çalışmalara	 paralel	 olarak	 ileri	
mühendislik	 metotları	 yardımıyla	
yeni	 analiz	metodolojileri	 	 geliştiril-
mektedir.	

Kullanılan	yazılımlar:	

•	MSC.Adams

•	MB-Sharc

•	Altair	Hyperworks	(+Optistruct)

•	ANSA

•	LS-DYNA

•	Hypermesh

•	HyperView

•	LMS	Tecware

•	LMS	Falancs

•	Veiprod

•	Abaqus	Standard

•	Abaqus	Explicit

•	MSC.Nastran	(+Akusmod)

•	StarCCM+

•	Matlab	/	Simulink

Prototip:	 Yeni	 ürün	 projelerinde	
teknik	 onay	 testlerini	 yapabilmek	
için	 ihtiyaç	 duyulan	 prototip	 araç,	
gövde	ve	parça	üretimini	gerçekleş-
tirmek	 esas	 görevidir.	 Komple	
prototip	 araç	 gövdesi	 ve	 aracın	
montaj	 işlemleri	 prototip	 olarak	

oluşturulan	 hatlarda	 gerçekleştiril-
mektedir.	 Bunun	 yanında	 hızlı	
prototipleme	 (3D	 Printing),	 MCP,	
silikon	 kalıplama,	 cam	 elyaf	 parça	
üretimi,	karbon	elyaf	parça	üretimi,	
sac	 parça	 üretimi	 prototip	 kalıp	
üretimi,	 polyester	 uygulamaları,	 PU	
uygulamaları	 	prototip	 atelyesi	
bünyesinde	 gerçekleştirilir.	 Bazı	 co-	
design	 parçaların	 prototip	 seviye-
sinde	 temini	 de	 prototip	 atelyesi	
tarafından	gerçekleştirilmektedir.	

NVH:	 Aracın	 akustik	 ve	 titreşim	
konfor	 hedeflerinin	 belirlenmesi	 ve	
bu	 hedeflerin	 sağlanmasına	 yönelik	
ürün	 geliştirme	 faaliyetleri	 gerçek-
leştirilmektedir.	 Akustik	 testler,	 50	
Hz	ve	üzerinde	tam	güvenilir	sonuç-
lar	 verebilen	 yarı-yankısız	 odada	
yapılmaktadır.	 Bu	 oda,	 akustik	
testler	için	Avrupa’daki	en	iyi	karak-
teristikleri	 sağlayan	 odalardan	 biri	
durumundadır.	 Titreşim	 testlerinde	
ise,	 gövdenin	 titreşim	 şekilleri,	
sistemlerden	 kaynaklanan	 titreşim	
seviyeleri	gibi	değerler	ortaya	çıkarı-
larak	bunların	hedef	içine	alınmasını	
sağlayacak	 çalışmalar	 yürütülmek-
tedir.	 NVH	 test	 laboratuvarında	
aşağıdaki	 test	 ve	 analiz	 çalışmaları	
yapılmaktadır;	

•	Şasi	 Dinamometreli	 Yarı	 yankısız
odada	gürültü	ve	titreşim	testlerinin	
gerçekleştirilmesi	

o	Oda	içinde	statik	testler

o	Aynı	odada	yer	alan	roller	üzerinde
dinamik	testler	

•	Yolda/pistte	 gürültü	 ve	 titreşim
ölçümleri	

•	Araç	 sarsıcı	 banko	 üzerinde	 ses
testleri	
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•	Laboratuvar	 ortamında	 hem	 bile-
şen	bazında	hem	de	araç	 seviyesin-
de	modal	analiz	testleri	

•	Ses	kalitesi	ve	jüri	testleri	ölçüm	ve
değerlendirmeleri	

Malzeme	 Mühendisliği:	 Temel	
olarak	 yeni	 araç	 geliştirme	 sürecin-
de	 araç	 üzerinde	 kullanılacak	 mal-
zeme	 ve	 yüzey	 işlemlerin	 	 seçimi,	
malzeme	karakterizasyon	testlerinin	
gerçekleştirilmesi,	 hata	 tanı	 koyma	
faaliyetleri	 yürütülmektedir.	 Bera-
berinde,	üniversiteler	ve	yan	sanayi-
ler	 ile	 yeni	 malzeme	 geliştirmeye	
yönelik	 ulusal	 ve	 uluslararası	 plat-
formlarda	 araştırma	 projeleri	 ger-
çekleştirilmektedir.	 Malzeme	 mü-
hendisliği	 departmanında	 disiplin	
bazında	 uzmanlaşma	 aşağıdaki	
gibidir;	•	 Plastik	Malzemeler	

•	Metal	Malzemeler

•	Elastomer	&	Cam

•	Yapıştırıcı	Malzemeler

•	Yüzey	İşlem	ve	Antikorozyon

•	Tekstil	&	Izolasyon

•	Boya

•	İleri	Analizler

Malzeme	 mühendisliği	 laboratuva-
rında	 gerçekleştirilen	 testler	 aşağı-
daki	şekilde	özetlenebilir;	

•	Yaşlandırma	 Testleri	 (Güneş	 Işığı
Simulasyonu,	Nem,	Korozyon,	Ozon,	
UV,	Termik	Çevrim)		

•	İleri	 Analizler	 (TGA,	 DSC,	 FTIR,
TMA,	XRD)	

•	Karakterizasyon	 testleri	 (Sıcak,
Soğuk	 ve	 ortam	 şartlarında	 Çekme-

Basma	 ,	 Çizilme,	 Aşınma,	 MFI,	
HDT/VICAT,	 X-Ray	 Kaplama	 Kalınlığı	
Ölçümü,	 Coloscope,	 IRHD-Shore	 A	
sertlik	ölçümü,)	

•	Metal	 Malzeme	 Testleri	 (Mikros-
kop-	 Steoroscope	 görüntüleme,	
Vickers,	 Brinell,	 Rockwell	 sertlik	
ölçümü,	Spectral	Analiz)		

•	Algılanan	 Kalite	 Testleri	 (Renk,
Desen,	Parlaklık,	Sertlik	ölçümü)	

Araç	 Entegrasyonu:	Araç	üzerinden	
bulunan	tüm	sistem	ve	alt	sistemle-
rin	 proje	 hedeflerine	 uygun	 olarak	
geometrik	 entegrasyonunu	 gerçek-
leştirmekten	 ve	 aracın	 performans	
hedeflerine	 uyumundan	 sorumlu-
dur.		

Packaging:	 Sanal	 ve	 fiziksel	 olarak	
geometrik	 entegrasyon	 çalışmaları	
projelerin	 kurgulama	 fazından	
başlayarak	 üretim	 başlangıcına	
kadar	 olan	 sürede	 birim	 içinde	
gerçekleştirilir.	 Genel		 olarak	 ana	
sorumluluklar	 aşağıda	 listelendiği	
gibidir;	

•	Motor,	 şanzıman	 ve	 ilgili	 motor,
şasi,	 elektrik	 vs.	 sistemlerin	 araç	
üzerindeki	 geometrik	 entegrasyo-
nunun	sanal	ortamda	yapılması.		

•	Araç	 üzerindeki	 tüm	 sistem	 ve	 alt
sistemlerin	 birbiri	 ile	 olan	 ilişkileri-
nin	 sanal/fiziksel	 ortamda	 incelen-
mesi,	 problemlerin	 raporlanması	 ve	
tasarım	 fonksiyonları	 ile	 birlikte	
çalışarak	 en	 iyi	 çözümün	 oluşturul-
masının	sağlanması	

•	Fiziksel	 olarak	 maket	 araçlar	 üze-
rinde	 projenin	 geometrik	 entegras-
yon	kontrolünün	yapılması	 (compo-
test,	abitest,	PMU	vs.)	

•	Gövde	 homologasyon	 kontrolleri
(iç/dış	 girinti	 çıkıntı,	 yaya	 güvenliği,	
görüş,	tekerlek	hacmi	vs.)		

•	Ergonomi kontrolleri	 (araç	
iniş/biniş,	kapı,	bagaj	açma/kapama,	
emniyet	kemeri,	vs.)			

•	Araç	 ağırlığı	 ölçümleri	 ve	 hedefe
uygunluğu	 açısında	 projeler	 sırasın-
da	takibi,	raporlanması		

•	Araç	yerden	yükseklik,	yer	düzlem-
lerinin	hesabı	

•	Satış	 sonrasında	 değişimi	 öngörü-
len	 parçaların,	 servis	 edilebilirlik	
çalışmalarının	sanal	ve	fiziksel	olarak	
yapılması		

•	Bagaj	 hacmi	 hesabı,	 araç	 içi	 akse-
suarların	yerleşimi	

•	Araç	içi	boşluk/profil	çalışmalarının
yapılması	ve	raporlaması	

Yol	 Testleri:	 Ürün	 geliştirme	 süre-
cinde	 araçla	 ilgili	 hedef	 belirleme	
(CCP)	 faaliyetlerinde	 bulunmak,	 bu	
hedeflerin	 sağlanması	 için	 gerekli	
doğrulama	testlerini	yapmak	ve	ilgili	
normlara	 göre	 araç	 üzeri	 statik	 ve	
dinamik	 testleri	 gerçekleştirmek.	
Aynı	 zamanda	 araç	 performans	 ve	
yakıt	 tüketimi	 ile	 alakalı	 hedef	
belirleme	 çalışmalarını	 yapmak	 ve	
hedeflerin	 sağlanması	 için	 ilgili	 tüm	
testleri	gerçekleştirmek.	Yol	testleri		
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biriminin	yetkinlik	alanları	şu	başlık-
lar	altında	toplanabilir;	

Araç	Değerlendirme	

•	Müşteri	 gözüyle	 öznel	 araç	 değer-
lendirme	

•	Motor	ve	alt	sistemleri	testleri

•	Araç	üzeri	sıcaklık	ölçümleri

•	Gazeteci	araçlarının	hazırlanması

•	Mekanik	kumanda	ölçümleri

•	Yaz	ve	kış	testleri

•	Benchmark	testleri

Araç	Dinamiği	

•	Yol	tutuş	ve	konfor	testleri

•	Fren	testleri

•	Lastik	testleri

•	Araç	 ağırlık	 merkezi,	 atalet	 mo-
menti	 ve	 süspansiyon	 karakteristik	
ölçümü	

Performans	ve	Yakıt	Tüketimi	

•	Yakıt	 tüketimi	 ve	 performans
testleri	

•	Coastdown	ölçümü

•	Motor	kalibrasyonu	değerlendirme

•	Vites	 kumanda	 grupları	 değerlen-
dirme	testleri	

Yol	Profil	Belirleme	

•	Spesifik	 yol	 sinyali	 toplama	 ve	 yol
profili	tanımlama	

•	Strain	 gauge	 uygulamaları	 ve
analizleri	

Ar-Ge	Faaliyetleri	ve	Projeler	
Kurulduğu	 1994	 yılından	 bugüne	
pek	 çok	 projeyi	 başarıyla	 tamamla-
mış	 olan	 TOFAŞ	 Ar-Ge’nin	 2010-
2015	 yılları	 arasında	 dikkat	 çeken	
projeleri	şu	şekilde	sıralanabilir:	

2010:	

•	Doblo	Panorama,	Combi	ve	Premio
Projeleri	

•	Doblo	 Yüksek	 Tavan,	 CNG,	 MTA,
Şasi	Projeleri	

•	Linea	 ve	 MCV-Fiorino	 Euro	 5
Motor	Uygulama	Projeleri	

2011:	

•	Doblo	Pick-up

•	Combo	(Opel	ve	Vauxhall	markala-
rı	için	geliştirilen	Doblo)	

2012:		

•	Linea	FL

•	Doblo	uzun	şasi-yüksek	tavan

•	Doblo	 1,4	 120	 hp	 motor	 uygula-
ması	

•	Elektrikli	 Doblo	 araç	 ve	 bileşen
geliştirilmesi	

•	Mini	 Cargo-Fiorino	 (MCV)	 Yenilikçi
Ürün	Geliştirme	Projesi	

•	Çevreci	 ve	 Çok	 Amaçlı	 Araç	 Geliş-
tirme	(P263)	Projesi	

2013:	

•	Doblo	Diesel	E5+/Bz	E6

•	Doblo	Premio	2013

2014:	

•	Doblo	USA

•	Doblo	FL

•	Doblo	FL	Premio

•	MCV	1.4	Euro	6

2015:	

•	Doblo	FL	Trekking

•	Doblo	1.6	E6	Diesel	(M1)

•	EGEA	Sedan

•	MCV	(Fiorino)	Hafif	Ticari	Aracı	1.3
Diesel	Euro	6	

Minicargo	(MCV):	Bugün	TOFAŞ	Ar-
Ge	 Merkezi	 Türkiye	 pazarı	 yanında	
Avrupa	 ve	 Dünya	 pazarları	 için	 de	
araç	 geliştirmektedir.	 Minicargo	
projesi,	 birden	 çok	 marka	 için	 üre-
tim	yapılması	açısından	Türk	otomo-
tiv	 sanayinde	 bir	 ilk	 olma	 özelliğin-
dedir.	 Bu	 proje	 Fiat	 Auto,	 Peugeut	
ve	Citroen	markaları	için	tasarlanmış	
olan	 ve	 üretimin	 %	 90’dan	 fazlası	
ihracat	 olarak	 öngörülen,	 ülkemizin	
istihdam	 ve	 ihracat	 değerlerine	 çok	
önemli	 katkılarda	 bulunmaktadır.	
Fiorino	modelinin	 iç	 ve	 dış	 pazarda	
rekabetçiliğinin	 sürdürülebilmesi	
amacıyla	 aracın	 iç	 ve	 dış	 görünü-
münde	önemli	geliştirme	çalışmaları	
yoğun	olarak	yürütülmektedir.	2016	
yılında	 lansmanı	 yapılacak	 MCV	 FL	
projesi	 kapsamında	 tasarım	 geliş-
tirme	ve	test	çalışmaları	gerçekleşti-
rilen	 parça	 grupları:	 Ön	 tampon,	 5.	
kapı,	 dokunmatik	 ekranlı,	 navigas-
yonlu	 radyo,	 koltuk	 ve	 kapı	 paneli	
döşemeleri,	 direksiyon	 simidi,	
alaşım	 jantlar,	 ön	 tampon	 estetik	
koruyucu	 (skid	 plate)	 parçaları	
sayılabilir.	

Doblo	 FL:	 2014	yılında	 tamamlanan	
proje	 ile	 Doblo	 modelinin	 iç	 ve	 dış	
pazarda	 rekabetçiliğinin	 sürdürüle-
bilmesi	 amacıyla	 aracın	 iç	 ve	 dış	
görünümünde	 önemli	 geliştirme	
çalışmaları	 yapılmıştır.	 Doblo	 FL	
projesi	 kapsamında	 tasarım	 ve	 test	
çalışmaları	 gerçekleştirilen	 parça	 ve	
alt	sistemler;	gövde,	şasi	ve	ön-arka	
süspansiyon,	 aydınlatma	 sistemleri,	
iç	 ve	 dış	 trim	 parçaları,	 üçlü	 ön	
koltuk,	 ara	 bölme	 sacları,	 Ecopack	
motor	 ve	 kontrol	 ünitesi	 yazılımı,	
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ESP	 ünitesi,	 bilgi-eğlence	 sistemleri	
şeklinde	özetlenebilmektedir.	

Opel/Vauxhall	 :	 2011	 yılının	 en	 iyi	
ticari	 aracı	 seçilen	 Fiat	 Doblo	 plat-
formu	 üzerinde	 geliştirilen	
Opel/Vauxhall	 Combo	 ile	 ihracat	
potansiyeli	arttırılmıştır.	

Doblo	Amerika	 (Dodge	Ram):	2014	
yılında	 Doblo	 modelinin	 yeni	 versi-
yonunun	 Kuzey	 Amerika	 pazarları	
için	geliştirilmesi	çalışmaları	tamam-
lanarak	ihracatına	2014	yılı	sonunda	
başlanmıştır.	 Kuzey	 Amerika	 pazarı	
kanuni	 zorunlulukları	 ve	 müşteri	
beklentilerindeki	 farklılıkları	 karşı-
lamaya	 yönelik	 olarak	 proje	 kapsa-
mında	 gerçekleştirilen	 çalışmalar;	
gövde	 ve	 şasi	 geliştirilmesi,	 aydın-
latma	 sistemleri	 geliştirilmesi,	
süspansiyon	sistemleri	geliştirilmesi,	
iç	ve	dış	trim	parçaları	geliştirilmesi,	
yeni	 motor	 uygulamaları,	 E&E	
parçaları	 geliştirme,	 güvenlik	 stan-
dartlarının	 geliştirilmesi	 şeklinde	
özetlenebilmektedir.	

Doblo	 aracının	 elektrikli	 versiyonu	
2010	 yılında	 prototip	 olarak	 gelişti-
rilmiş	 ve	 performans	 testlerine	
başlanılmıştır.	 Önemli	 bileşenlerin	
yerli	 tasarım	 ve	 üretimlerinin	 yapı-
labilmesi	 amacıyla	 geliştirme	 çalış-
maları	 sürdürülmekte	 ve	 yeni	 nesil	
Elektrikli	 Doblo	 çalışmalarında	
kullanılmaktadır.	

Linea	FL:	Linea	FL	projesi	kapsamın-
da	aracın	iç	ve	dış	görünümü	müşte-
ri	 beklentileri	 doğrultusunda	 yeni-
den	 tasarlanmış	 ve	 mühendislik	
çalışmaları	 TOFAŞ	 Ar-Ge	 kaynakları	
ile	 gerçekleştirilerek	 2012	 yılında	
pazara	sunumu	gerçekleştirilmiştir.	

EGEA	 Ailesi	 :	 2015	 yılı	 içerisinde	
TOFAŞ	 Ar-Ge	 Merkezi	 yeni	 sedan,	
yeni	 hatchback	 ve	 yeni	 station	
wagon	 projeleri	 kapsamında	 Ar-Ge	
faaliyetlerini	 yoğun	 olarak	 yürüt-
müştür.	Egea	Sedan	modeli	2015’in		

son	çeyreğinde	pazara	sunulmuştur.	
Hatchback	ve	Station	Wagon	model-
lerinin	 üretim	 başlangıcı	 da	 2016	
yılında	 planlanmıştır.	 Bu	 yeni	 mo-

dellerin	 yaklaşık	 %	 65’i	 proje	 ömrü	
boyunca	Dünya'nın	bir	 çok	ülkesine	
ihraç	edilecektir.	

TOFAŞ,	 Fiat	 EGEA	 Ailesi	 ile	 Türkiye	
otomotiv	 sektörünün	 tarihindeki	 en	
büyük	 yatırımlarından	birini	 gerçek-
leştirmektedir.	 Ar-Ge	 sorumluluğu	
TOFAŞ'a	ait	olan	bu	yeni	modellerin	
yatırımları	 tamamlandığında	 1.4	
milyar	dolara	ulaşacaktır.		

İleri	Mühendislik	ve	Araştırmalar	
Teknolojik	 araştırmalar,	 ürün	 geliş-
tirme	 projeleri	 kapsamında	 belirli	
hedeflerin	 gerçekleştirilmesi	 ama-
cıyla	ve	TOFAŞ	teknoloji	yol	haritası	
doğrultusunda	 teknolojik	 yetkinliğin	
geliştirilmesi	 amacıyla	 ulusal	 ve	
uluslararası	 düzeyde	 üniversite	
sanayi	 işbirliği	 fırsatları	 da	 öne	
çıkarılarak	 sistematik	 bir	 şekilde	
yönetilmektedir.	

TOFAŞ	 son	 yıllarda,	 ulusal	 alanda	
yürüttüğü	 projelerin	 yanısıra,	 Avru-
pa	 Birliği	 7.	 Çerçeve	 ve	 şimdi	 de	
H2020	 programları	 kapsamında	
açılan	 çağrılar	 için	 oluşturulan	
uluslararası	 konsorsiyumlarda	
otomotiv	ana	sanayi	gereksinimleri-
ne	 cevap	 vermek	 için	 aranan	 bir	
ortak	 olma	 özelliği	 de	 kazanmış	 ve	
bu	özelliğini	sürdürmektedir.	TOFAŞ	
Ar-Ge	 Merkezi	 önceki	 yıllarda	 ta-
mamlanan	 projelere	 ilave	 olarak,	
2015	 yılında	 5	 AB	 projesi	 içinde	
faaliyet	göstermiştir.	Bu	projelerden	
biri	 olan	 RoboPartner	 projesi	 “Üre-
tim	 Teknolojileri”	 alanında	 Türkiye’	
den	 bir	 firmanın	 koordinasyon	 rolü	
üstlendiği	 ilk	 proje	 olarak	 öne	 çık-
maktadır.	Halen	H	2020	kapsamında	
gerek	 koordinatör	 olarak	 gerek	 se	
proje	 ortağı	 olarak	 rol	 üstlenilen	
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çeşitli	 proje	 başvuruları	 devam	
etmektedir.		

TOFAŞ	 Ar-Ge	 Merkezi,	 stratejik	
öncelikli	 olarak	 belirlediği	 teknoloji	
alanlarında	 Tübitak	 Teydeb	 destek-
leri	 ve	 ağırlıklı	 olarak	 üniversite	 ve	
yan	 sanayi	 işbirlikleriyle	 ile	 gerçek-
leştirdiği	 araştırma	 projelerini	 de	
sürdürmektedir.	Bu	kapsamda	2015	
yılında	19	adet	Teydeb	1501,	7	adet	
Teydeb	1505,	2	adet	Teydeb	1509,	7	
adet	 Teydeb	 1511	 projesi	 yürütül-
müştür.	

TOFAŞ	 Ar-Ge	 Merkezinin	 küresel	
çapta	 rekabetçi	 bir	 merkez	 olma	
hedefini	 gerçekleştirilebilmesi	 için,	
merkezin	 kendi	 yetkinliklerinin	 yanı	
sıra	 çevresinde	 uygun	 bir	 tasarım	
zincirin	 gelişmesi	 de	 son	 derece	
önemlidir.	 Bu	 nedenle	 özellikle	
ortak	 tasarım	 kapasitesi	 olan	 teda-
rikçilerin	Ar-Ge	yapılanmaları	ve	Ar-
Ge	merkezleri,	mühendislik	şirketle-
ri	ve	üniversitelerle	ortak	faaliyetler,	
çalışma	 programının	 bir	 parçası	
olarak	ele	alınmaktadır.	

2008	 yılında	 Ar-Ge	 Merkezinde	
çalışan	 yüksek	 lisans	 ve	 doktoralı	
personel	sayısı	64	iken	bu	sayı	2015	
yılında	 132	 ye	 yükselmiştir.	 Ar-Ge	
Merkezine	yüksek	lisans	ve	doktora-
lı	 personel	 istihdamına	 öncelik	
verilmektedir.	 2015	 yılı	 itibariyle	
TOFAŞ	 Ar-Ge	 çalışanlarının	 17’si	
doktora,	 50’si	 yüksek	 lisans	 prog-
ramlarına	devam	etmektedirler.	

TOFAŞ	 Ar-Ge,	 yenilikçi	 fikirlerin	
açığa	 çıkartılması	 için	 yürütülen	
çalışmalara	artan	bir	ivme	ile	devam	
etmektedir.	 2013	 yılında	 48	 yeni	
patent	 başvurusu	 ile	 Türkiye’de	 en	
çok	 patent	 başvurusu	 yapan	 6.	
Şirket	olmuştur.	2014	yılında	patent	
başvurusunu	 67’ye	 çıkaran	 TOFAŞ	
Ar-Ge,	2015	yılında	106	yeni	patent	
başvurusu	 yapmıştır.	 2015	 yılı	
itibariyle	27	tanesi	tescil	edilmiştir.		

2013	 yılında	 Ar-Ge	 çalışanlarının	
yaklaşım	 ve	 düşünce	 yapılarında	
yaratıcı	 düşünceyi	 yerleştirmeyi	
amaç	edinen	TRIZ	 çalışmaları	başla-

tılmıştır,	1.,	2.	ve	3.	seviye	eğitimleri	
gerçekleştirilmiştir.	 Farklı	 seviyeler-
de	166	sertifikalandırma	yapılmıştır.	
TRIZ	eğitimleri	çerçevesinde	bugüne	
kadar	 birçok	 potansiyel	 tasarım	
problemi	çalışılmış	ve	bu	problemler	
için	çözümler	geliştirilmiştir.		

2012	 yılında	 Ar-Ge	 Merkezinin	
yayınladığı	 makale	 ve	 bildiri	 sayısı	
28	 iken	 bu	 sayı	 2015	 yılında	 41’e	
yükselmiştir.	Bunlardan	2	tanesi	SCI	
kapsamında	 yayınlanan	 uluslararası	
makale,	 7	 tanesi	 ulusal	 hakemli	
dergilerde	 yayınlanan	 makale,	 11	
tanesi	 uluslararası	 konferanslarda	
sunulan	tam	metin	bildiri,	21	tanesi	
de	 ulusal	 konferanslarda	 sunulan	
tam	 metin	 bildirilerden	 oluşmakta-
dır.	

Ödüllerimiz	
•	Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlı-
ğı/	 4.	 Ar-Ge	 merkezleri	 Zirvesi,	
Otomotiv	 Sektörü	 En	 Başarılı	 Ar-Ge	
Merkezi,	2015.	

•	Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlı-
ğı/	 4.	 Ar-Ge	 merkezleri	 Zirvesi,	
Türkiye	Genelinde	En	Başarılı	 3.	Ar-
Ge	Merkezi,	2015.	

•	Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlı-
ğı/	4.	Ar-Ge	merkezleri	Zirvesi,	Arge	
Yatırımları	 Kategorisi	 En	Başarılı	 Ar-
Ge	Merkezi,	2015.	

•	Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlı-
ğı/	4.	Ar-Ge	merkezleri	Zirvesi,	Proje	
Kapasitesi	 Kategorisi	 En	 Başarılı	 Ar-
Ge	Merkezi,	2015.	

•	Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlı-
ğı/	 1.	 Ar-Ge	 merkezleri	 Zirvesi,	
Üniversite-Sanayi	 İşbirliği	 Projeleri	
Dalında	Birincilik	Ödülü,	2012.	

•	TİM/İnovalig,	 İnovasyon	 Stratejisi
Kategorisi,	İkincilik	Ödülü,	2014.	

•	Bursa	 Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası/
Ekonomiye	 Değer	 Katanlar	 Ödülle-
rinde	 İnovasyon	 Dalında	 Birincilik	
Ödülü,	2013,	2014	ve	
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TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT 
MAKİNELERİ A.Ş. 
 Türkiye’nin üretim öncülerinden 
TürkTraktör, endüstriyel hayatına 
1954 yılında başlamış ve yıllar 
içerisinde yükselen bir grafikle, 
bugün gelinen noktada başta Ame-
rika kıtası olmak üzere şimdiye 
kadar 130’dan fazla ülkeye yaptığı 
ihracatla ülkemizin önemli kuruluş-
larından biri olmuştur. Türk otomo-
tiv sektörünün halen faaliyette olan 
ilk üretici kuruluşu olan TürkTrak-
tör’ün kurumsal yapılanmasını, 
ülkemizde güvenin bir diğer ifadesi 
olan Koç Holding ve dünyanın en 
büyük traktör ve zirai ekipman 
üreticilerinden CNHI ortaklığı oluş-
turmaktadır. TürkTraktör’ün dünya 
pazarına sunduğu ve yabancı ortağı 
CNHI kanalı ile tüm dünyaya ihraca-
tını gerçekleştirdiği Türkiye’nin 
gururu Türk traktörlerin tasarımı 
Türkiye’de, Türk mühendisler tara-
fından gerçekleştirilmekte ve yine 
üretimde kullanılan parçaların 
tamamına yakını yurt içinden teda-

rik edilmektedir. Modern tarıma 
yön veren şirket olma vizyonuyla 
hareket eden TürkTraktör, Türki-
ye’nin en büyük traktör üreticisidir. 
New Holland, Case IH ve Steyr 
marka traktörleri aynı anda ürete-
bilme özelliğine sahip bulunan 
TürkTraktör, New Holland TDD ile 
Case IH JX seri traktörlerin dünya 
çapındaki  tek tasarım ve ana üretim 
merkezi; Utility Light seri traktör ve 
transmisyonların tek üretim merke-
zi,  TD serisi transmisyonlar için 
CNHI’nın tek üretim ve mühendislik 
merkezi ve S8000 seri motorların 
ana üretim  merkezi konumundadır. 
2013 yılında Case ve New Holland 
markalarının; mini yükleyici, kazıcı 
yükleyici, kompakt yükleyici, lastikli 
yükleyici, mini ekskavatör, paletli 
ekskavatör ve teleskopik yükleyici 
gibi ürünleriyle iş makineleri pazarı-
na da giriş yapan TürkTraktör, 
kurumsal gelişimine yeni bir boyut 
eklemiştir.  

TürkTraktör Ankara Fabrikası ve 
2014 yılında açılan TürkTraktör 
Erenler Fabrikasının toplam üretim 
kapasitesi yılda 50.000 traktördür (2 
vardiya çalışılması halinde).  TürkT-
raktör, teknoloji ve Ar-Ge çalışmala-
rına yaptığı yatırımlar ile ürün 
gamını sürekli olarak artırmış, üret-
miş olduğu yüksek kaliteli ürünler ile 
pazardaki konumunu daha da güç-
lendirmiştir. Tüm bu özelliklerinin 
yanında TürkTraktör, hem devlet 
hem de CNHI tarafından tescillen-
miş sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge 
merkezidir. Ar-Ge çalışmaları, pazar 

araştırmaları ve analizleri ile TürkT-
raktör, sektörün nabzını tutmakta, 
üretimin ilk aşamasından sonuna 
kadar Türk ve dünya çiftçisinin 
beklentilerini ve taleplerini göz 
önünde bulundurarak üretim yap-
maktadır. Bu nedenledir ki, bugün 
bu topraklarda satılan her iki trak-
törden biri TürkTraktör imzasını 
taşımaktadır.  

TürkTraktör, CNHI’in şirketleri 
içerisinde entegre yönetim sistemi 
belgesine sahip olan ilk şirket olma-
nın sorumluluğunu taşımaktadır. 
Ayrıca TürkTraktör ISO 9001:2000 
Toplam Kalite Yönetim Sistemi 
Sertifikası, “Endüstriyel Atıksu 
Arıtma Tesisi” için ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Sertifikası ve BS 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasına da 
sahiptir. TürkTraktör ayrıca, Türki-
ye’de TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güven-
liği Yönetim Sistemi belgesini alan 
ilk şirket konumunda bulunuyor. 
Müşteriye yönelik yenilikçi uygula-
maları ve kaliteli hizmetiyle dikkat 
çeken TürkTraktör, New Holland 
Çağrı Merkezi’nin Müşteri Başvuru-
larının Ele Alınması Süreci’ndeki 
başarısı neticesinde, sektöründe ilk 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve 
Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi 
Sertifikasının sahibi olan şirket oldu. 
Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ve bunun yanı sıra ISO 
14064 Sera Gazı Emisyonlarının 
Azaltımı Standartlarını da alarak her 
iki standarda sahip olan ilk şirket 
olma başarısını elde etti. 
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TÜRK TRAKTÖR’DE AR-GE 
TürkTraktör, 2009 yılında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun çerçeve-
sinde Ar-Ge Merkezi olarak tescil 
edilmiştir. TürkTraktör, hem devlet 
hem de CNHI tarafından tescillen-
miş sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge 
merkezidir. CNHI tarafından 1999 
yılında Ar-Ge Merkezi olarak kabul 
edilmiş ve CNHI’nın uluslararası 
üretim ağında yeni görevler edin-
miştir.  

TASARIM SÜRECİ 
TürkTraktör’ de ürün tasarımı çok 
fonksiyonlu, uzun vadede planla-
nan, geniş katılımlı bir süreç olarak 
çalışılmaktadır. Tasarım süreci 
aşağıdaki temel basamaklardan 
oluşmaktadır: 

• Müşteri Beklentilerinin Toplan-
ması / Pazar Araştırmaları

• Fizibilite, Teknoloji ve Yatırım
Araştırmaları

• Ön Taslak Tasarım Çalışmaları
• Tasarım Modellerinin 3 Boyutlu

Analizleri
• Maket/Model Üretimi ve Tasarım

Gözden Geçirmeleri
• Müşteri Odaklı Kli-

nik/Değerlendirme Toplantıları
• Prototip Parça Siparişleri ve

Prototip Üretim Yapılması
• Müşteri, Tedarikçi ve Montaj

Odaklı Klinik/Değerlendirme Top-
lantıları

• Komponent ve Komple Araç
Testleri

• Tasarım Son Şekillendirme Karar
Toplantıları

• Tasarımın Dondurulması ve Ön
Seri İmalata Hazırlık Çalışmaları

• Ön Seri İmalat Yapılması
• Seri İmalata Başlanması
• Ürünün Seri İmalata Alınması ve

Gerekli Revizelerin Yapılması

TASARIM DOĞRULAMA SÜRECİ 
Test ve Onay Planı, Fonksiyonel 
Prototipler: Tarla testleri, araç 
performans testleri, kritik kompo-

nent testleri için ve yasal zorunlu-
luklar ( EEC, OECD, Tip onayı ) çer-
çevesinde fonksiyonel prototipler 
üretilir ve denenirler. Bu testlerin 
bulguları üzerinden gerekli görülen 
değişiklikler yapılır.  

Test: TürkTraktör ARGE Merkezi 
bünyesinde motor emisyon ve 
ömür, transmisyon, hidrolik sistem-
ler, şasi dayanıklılık ve yorulma, 
gürültü ve titreşim, komponent, 
motor soğutma ve klima perfor-
mans testlerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla kurulmuş laboratuvarlarda 
tasarım ve ürün geliştirme sürecin-
de doğrulama testleri yapılmaktadır. 
Bu testler için gerekli test koşulları 
müşteri kullanımı, şartları ve ihtiyaç-
ları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Motor performans ve emisyon 
ölçümlerinin yanı sıra, motorların 
ömrü boyunca maruz kalacağı 
koşullar hızlandırılmış ömür testleri 
ile uygulanarak olası problemler ve 
iyileştirme yöntemleri tasarım 
aşamasında geliştirilmektedir.  

Transmisyon test sisteminde, elekt-
rik motoru veya traktörün dizel 
motoru ile traktörün dişli kutusu 
döndürülmekte, redüktörlere bağlı 
iki farklı dinamometre ile önceden 
belirlenmiş torklara yükleme yapıla-
bilmektedir. Bu test sistemi ile 
traktörün dişli kutusu ve aktarma 
organlarının, farklı motor devirleri, 
vites değerleri ve tekerlek torkları 
için verim, dayanım ve ömür değer-
leri bulunmaktadır. 

2-Poster şasi bükme test düzene-
ğinde 2 adet hidrolik piston ile şasi, 
kabin ve komple traktör için titreşim 
testleri yapılmakta, şasi bükme, ön 
dingil ve direksiyon sistemi testleri 
vb. testler tarladan alınan titreşim 
/darbe etkileri hızlandırılmış olarak 
uygulanarak yapılmaktadır. Böylelik-
le ürün güvenirliği arttırılmakta ve 
ürün geliştirme süreci kısaltılabil-
mektedir. 

Hidrolik test düzeneğinde, sistem 
üzerinde bulunan pompa, damper 

valfleri, power shuttle valfleri gibi 
elemanların performansları, karak-
teristikleri ve sistem üzerindeki 
etkileri belirlenmektedir.  

Servohidrolik test sistemi ile tarla 
testlerinde toplanan veriler piston-
lar aracılığı ile traktöre uygulanmak-
ta ve farklı arazi şartları için kabin ve 
şasinin dayanıklılığı incelenerek, 
çıkabilecek sorunlar için gerekli 
tasarım değişikliği yapılmaktadır. 

Traktör üzerinde bulunan sistemle-
rin değişik tarla  uygulamalarında 
maruz kaldığı koşullar karşısın-
da  gösterdiği performansın belir-
lenmesi amacıyla uygulamaya özel 
test düzenekleri oluşturulmaktadır. 
Testler sırasında çeşitli sensör ve 
veri toplama sistemleri kullanılarak 
aracın çeşitli yol ve arazi koşulların-
da uygun ekipmanlarla ve tasarla-
nan test düzenekleri üzerinde 
tasarım geliştirmeye yönelik ölçüm-
ler yapılmaktadır. 

Tasarım Analizi ve Simülasyon: 
Ürün tasarımı ve geliştirmesi aşa-
masında parça, sistem ya da traktö-
rün tasarım hedeflerine uygunluğu-
nun ön-doğrulaması analiz ve simü-
lasyonlar ile yapılmaktadır. Analiz ve 
simülasyon yöntemleri ile ürün 
güvenirliği sağlanmakta ve daha 
prototip yapılmadan ve test edilme-
den gerçeğe yakın simülasyonlar 
yapıldığından test  ve tasarım tek-
rarları önlenmekte ve ürün geliştir-
me süreci kısaltılmaktadır 

Kabin Dayanım Analizi 
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Dişli Dayanım Analizi 

Analiz ve simülasyon çalışmaları, 
farklı araç özelliklerinin incelendiği 
ekipler tarafından yürütülmektedir. 
Bu ekipler; Yapısal Dayanım, Araç 
Dinamiği, Gürültü ve Titreşim, ve 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
konularında analizler gerçekleştir-
mektedirler.  

Gövde Dayanım Analizi    

Yapısal dayanım çalışmalarında 
sonlu elemanlar yöntemi kullanıla-
rak traktör kabini, gövdesi ve yapısal 
dayanım için kritik olan parçalar 
üzerinde mukavemet hesaplamaları 
yapılmaktadır.  Aynı zamanda yapı-
sal optimizasyon analizleri ile gerek-
siz miktarda malzeme kullanımı 
önlenerek ağırlık ve maliyet azaltıl-
maktadır. 

Sürüş konforu, stabilite ve kinema-
tik analiz ve simülasyonları araç 
dinamiği konusu altında çalışılmak-
tadır. Sürüş konforunu etkileyen 
kabin süspansiyon sisteminin ince-
lenmesi,  devrilme ve şahlanma 
problemlerini önlemeye yönelik 
denge ağırlıklarının hesaplanması ve 
kaporta açma-kapama, 3-nokta askı 
sistemi gibi mekanizmaların kinema-
tik analizleri ve piston seçimlerine 

yönelik hesaplamaları yapılmakta-
dır. 

3-Nokta Askı Sistemi Kinematik 
Analizi 

Traktörün gürültü ve titreşim hedef-
lerinin sağlanmasına yönelik traktör 
kabini ve gövdesi üzerinde modal 
analizler, frekans-cevap analizleri, 
panel katkı analizleri ve transfer 
patika analizleri gerçekleştirilmek-
tedir. Motor ve şanzuman kaynakli 
titreşimlerin azaltılması için katı 
cisim modelleri kullanılarak volan ve 
debriyaj gibi ara elemanların para-
metrik optimizasyonları yapılmak-
tadır. 

Kaporta Mekanizması Kinematik 
Analizi 

Platform Modal Analizi 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
konularında hidrolik sistemlerin ve 
kaporta altının akış ve ısı transferi 
analizleri ile motor soğutma siste-
minin tasarım optimizasyonu ve ısı 
eşanjörlerinin yerleşimi ve kapasite-
lerinin seçimi yapılmaktadır. Yeni 
nesil motor geliştirme çalışmaları 
yanma odası simülasyonları ile 
desteklenmektedir. 

Kabin Akustik Analizi  

Tarla Testleri: Traktörün tarla 
koşullarında kullanımını belirlemek, 
bu sırada ortaya çıkabilecek sorun-
lar için gerekli tasarım değişiklikleri-
ni belirlemek, ekipman ile uyumunu 
gözlemlemek ve günlük kullanım ile 
ilgili kullanıcının yorumlarını almak 
amacıyla Türkiye'nin değişik bölge-
lerinde çalışmak üzere tarla testleri 
gerçekleştirilmektedir. İhraç edilen 
traktör projelerinde ise; bu testler 
ihraç edilecek pazarı temsil edecek 
ülkelerden ağırlıklı satış potansiyeli 
olan ülke ya da ülkelerde gerçekleş-
tirilmektedir. 

Motor Katı Cisim Modeli 
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Kaporta Altı Akış Analizi 

Traktörler sürekli takip edilmekte, 
oluşan her türlü problem anında 
çözülerek teste devam edilmekte-
dir. Ardışık iki problem arasındaki 
zamanın uzun olması hedeflenmek-
tedir.  

   Yanma Odası Analizi 

Üretim Hazırlıkları ve Üretim: 
Tasarım değerlendirmeleri ve tarla 
testlerinden gelen geri besleme 
bilgileri ışığında tasarım sonlandırılır 
ve ürün yapısı dizayn olarak yayın-
lanır. Üretim planlama grubu, yeni 
ürüne geçiş / stok planı paralelinde 
parça temin programlarını hazırlar. 
Gelen ilk numunelerin onay takibi 
kalite kontrol tarafından yapılır. 
Tüm kritik parçalar için “ilk numune 
onay raporu” olması esastır. Üretim 
Mühendisliği Grubu, fabrikada 
üretilecek yeni parça ve gruplar için 
operasyonların ve proseslerin, 
üretim / montaj takım ve aparatla-
rının hazırlanması, gerekli tezgah ve 
ekipmanın tasarımı ve temini ve 
gerekirse üretim / montaj hatlarının 
revizyonu gibi çalışmaları bu etapta 
gerçekleştirir. Pazarlama Grubu; 
ürün ile ilgili tüm teknik / satışa 
yönelik doküman, eğitim araç - 
gereç hazırlığını yapar. Teknik ve 

satış personeli için ürünün piyasaya 
çıkışı öncesinde satış ve servis 
kursları organize eder. Eğitimleri ve 
tarla tatbikatlarını planlar. Ürünün 
sınıfındaki diğer ürünleri göz önüne 
alarak yeni ürünün fiyatı pozisyon-
landırılır. 

Tüm hazırlıklar sonrası 50-100 
adetlik bir ön-seri üretimi planlanır. 
Ön-seri üretiminde hazırlıkların son 
durumu tespit edilir. Birçok parça-
nın imalatında kullanılan takım - 
aparatın son onayı, bu üretimin 
standartları karşılama derecesine 
göre verilir. Son şeklini almış, onay-
lanmış kalıp – takım - aparat ile 
daha az adette bir ürün - proses 
ispatlama üretimi gerçekleştirilir. Bu 
üretimden rastgele alınan örnekle-
rin tüm ürün geçerlilik testlerinden 
başarılı olması gereklidir.  

Ar-Ge Merkezi Test Kabiliyetleri: 
• Tier IV Emisyon Seviyesi Motor

Emisyon Test Odaları
• Motor Performans ve Ömür Test

Odaları
• Transmisyon Ömür Test Odaları
• ATB Hararet Test Laboratuvarı
• Soğuk Oda
• Komponent Test Laboratuvarı
• PTO Dyno
• Prototip üretim/montaj Atölyesi

Tier IV Emisyon Seviyesi Motor 
Emisyon Test Odaları 

Tier IV Emisyon seviyesi de dahil 
olmak üzere 220kW  - 900Nm 
kapasitedeki motorlarda perfor-
mans ve emisyon ölçümü yapabilen 
2 adet test odası bulunmaktadır. 
TUV-SUD  Almanya ‘dan akredite, 

uluslararası standartlara uygun, 
farklı rakım /yüksekliklerindeki 
performans değişimini görmek 
amacıyla özel olarak şartlandırılabi-
len test odaları, traktör ve offroad 
araçlar motorları için Türkiye’nin ilk 
Tier IV emisyon seviyesinde test 
kapasitesine sahip laboratuvarıdır. 

Motor Performans ve Ömür Test 
Odaları 
Motor performans ve ömür testleri-
ni gerçekleştirebilen ve 250kW, 
1250Nm tork kapasitesine sahip iki 
test odası mevcuttur. 

Transmisyon Ömür Test Odaları 
Dişli kutusu ve transmisyon verimli-
liği ve dişli, şaft, rulman gibi parçala-
rın ömrünü belirlemek için yapılan 
ve traktörün 10 yıllık ömrüne karşı-
lık gelen hızlandırılmış testleri 
yapmak amacıyla kurulmuştur.  

180 beygire kadar traktörleri hem 
kendi motoru hem de elektrik 
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motoru ile sürebilecek ve tarla 
koşullarına göre belirlenmiş direnç-
leri tekerlerde oluşturacak frenleme 
sistemine sahiptir. Testler otomas-
yon sistemi ile operatöre ihtiyaç 
duyulmadan yapılabilmektedir.  

Sıcak İklimlendirme Test Laboratu-
varı 

Kuyruk mili dinamometre kapasitesi: 
500kW, 3000 Nm tork 

İklimlendirme aralığı: +10 - +45 C 
aralığında sıcaklık nem kontrolü 

Traktörün tarlada ağır iklim koşulla-
rında (yüksek sıcaklık, yüksek nem 
ve ağır yük) çalışma esnasında, 
motor soğutma paketi ve kabin  
klima sisteminin verimi ve etkinliğini 
test etmek üzere kurulmuştur.  Aynı 
zamanda traktörün kuyruk mili güç 
çıkışı değerleri de ölçülmekte ve 
spesifikasyonlara uygunluğu kontrol 
edilmektedir. 

Soğuk İklimlendirme Test Labora-
tuvarı 
Traktör motorunun ve hidrolik 
istemin soğuk hava koşullarında 
çalışma kontrolünün yapılması ve 
veriminin arttırılması amacıyla 
kurulmuştur.  

Çalışma sıcaklık aralığı -5 ve -35 °C 
aralığında değişmektedir. 

Komponent Test Laboratuvarı 

Traktörün yüke maruz kaldığı du-
rumlar için seyyar kuyruk mili dina-
mometresi ile yük koşulları oluştu-
rulabilmektedir.  

Direksiyon Sistemi Ömür Testi 

Kabin Dayanım Testi 

Gövde Dayanım Testi 

Kuyruk Mili Dinamometresi 

Traktör motor performansının 
belirlenmesi ve kuyruk milinden 
alınan gücün ölçülmesi için kurul-
muştur. 130 kW a kadar olan trak-
törlerde fabrika, servis ve sahada 
ölçüm yapmaya olanak sağlamakta-
dır.  

AR-GE MERKEZİ ÖDÜLLER 
TürkTraktör; Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından 2014 yılında 
düzenlenen 3. Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi’nde, birçok 
ulusal Ar-Ge Merkezi’ni geride 
bırakarak otomotiv dalında birincilik 
ödülünün sahibi olmuştur. 

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi’nde 
geliştirilen ve Türk mühendis ve 
işçisinin alın teri ile TürkTraktör 
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tesislerinde üretilen bağ ve bahçe 
tipi yeni New Holland TTJ Serisi  
Avrupa’nın tarım sektörünün en 
saygın ödülleri arasında gösterilen 
Yılın Traktörü 2015 ödülüne “En İyi 
Bağ-Bahçe Traktörü” kategorisinde 
layık görülmüştür. TürkTraktör, 
tarım sektörünün en saygın ödülle-
rinden birini alarak sektördeki 
gücünü uluslararası platformda bir 
kez daha pekiştirmiştir. Türkiye’deki 
önder kuruluşlardan biri olan TürkT-
raktör, 2014 yılında patent başvuru-
larında Türkiye 9.’cusu, 2015 yılında 
ise Türkiye 20.’si olmuştur. TürkT-
raktör’ün öncelikli hedeflerinden 
biri de inovasyon ve araştırma 
projelerine ağırlık verip buluşların 
patentini alarak fikri haklarını koru-
mak ve bu hakların toplam değerini 
artırmaktır.  

AR-GE MERKEZİ İNOVASYON ve 
FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ 
2009 yılında destek personeli ile 
birlikte 55 kişilik olan kadro sırasıyla 
2010 yılında 61, 2011 yılında 69, 
2012 yılında 88, 2013 yılında 95, 
2014 yılında 118 ve 2015 yılında 121 
kişiye ulaşmıştır. TürkTraktör’de Ar-
Ge çalışanlarının yüksek lisans ve 
doktora programlarına katılımları 
teşvik edilmektedir. Bugün Ar-Ge 
merkezinde 2 doktora mezunu, 37 
yüksek lisans mezunu, 22 yüksek 
lisans öğrencisi, 9 doktora öğrencisi 
çalışan bulunmaktadır.  

Araştırma ve İnovasyon Projeleri-
miz 
Üniversiteler ile kurulan işbirlikleri 
ve akademisyenlerden alınan bilim-
sel danışmanlık destekleri, her 
geçen gün inovasyon projelerimizin 
sayısını artırmaktadır. Üniversiteler 
ile yakın işbirliği, yüksek lisans ve 
doktora programlarına devam eden 
personel sayısının artması, yayınla-
nan makale ve bildirilerin nitelikleri-
ni ve sayılarını artırırken, yürütülen 
inovasyon içerikli proje sayısını da 
artırmaktadır. 2015 yılında 17 adet 
proje tamamlanmış, 28 adet proje-
nin yürütümü devam etmektedir. 

Ar-Ge Merkezi olarak 9 adet TÜBİ-
TAK TEYDEB destekli projeler ta-
mamlanmış, hali hazırda 4 adet 
TEYDEB projesi de yürütülmektedir.  

Ar-Ge Merkezi olarak; 2002 yılından 
itibaren 41 adet bildiri ulusal ve 
uluslararası konferanslarda sunul-
muş, 8 adet makale de yurtiçi ve 
yurtdışı dergilerde yayınlanmıştır.  

Fikri Haklar Yönetimi 
TürkTraktör’de Ar-Ge’ye verilen 
önemin yansıması olarak her yıl 
birçok patent başvurusu yapılmak-
tadır. 2006 yılında başlayan patent 
çalışmalarının sonucunda, 154 
patent (144 yurtiçi – 10 yurtdışı), 11 
endüstriyel tasarım, 32 marka ve 44 
internet alan adı içeren bir portföye 
ulaşılmıştır.  

* Ali.Elidrissi@turktraktor.com.tr
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Halen	 ülkemizde	 üretim,	 ihracat	 ve	
katma	 değer	 yaratma	 gücü	
açılarından	 lokomotif	 sektör	
konumunda	 olan	 otomotiv	
endüstrisi	 içerisinde	 önemli	 bir	 yan	
sanayici	 olan	 “AKA	 OTOMOTİV	
SANAYİ	 VE	 TİCARET	 A.Ş.	 “çalışma	
konusu	 itibariyle	 ülkemizin	 en	 eski	
ve	bugünkü	konumu	ile	de	en	güçlü	
firmalarındandır.		

26.10.1956	 tarihinde	kurulmuş	olan	
firma,	 Türkiye’de	 madeni	 eşya	 ve	
otomotiv	 yedek	 parçaları	 üretimi	
yapan	 ilk	 firmalar	 arasındadır.	 Bu	
sebeple	 şirketimiz	Türkiye	otomotiv	
piyasasının	 gelişiminde	 etkin	 bir	 rol	
oynamıştır.	

Şirketimiz	kuruluş	dönemini	takiben	
yatırım	 faaliyetlerine	 başlamış	 ve	
1993	 yılında	 BURSA-ORHANGAZİ	
Tesislerine	 taşınmıştır.	 Buradaki	
modern	yatırımları	ve	üretimde	kısa	
sürelerde	yapmış	olduğu	atılımlar	ile	
Oyak	 Renault,	 Tofaş-Fiat,	 BMC,	
Hyundai,	 Dacia,	 BMW,	 Karsan,	
Wabco	 ve	 Ford	 gibi	 ana	 OEM	
üreticileri	de	şirketin	önemli	müşteri	
listesindeki	 yerlerini	 almışlardır.	 Bu	
süreçleri	 takiben	 2001	 yılında	 ilk	
ihracatını	 gerçekleştiren	 şirketimiz	
yeni	 dönemin	 getirdiği	 kurumsal	
değişimi	 ve	 yönetim,	 tasarım	 ve	

üretim	 kapasitelerindeki	 gelişimi	
yansıtacak	 şekilde	 yurt	 dışı	 yatırım	
hamlelerini	de	başlatmıştır.	

Belirtildiği	üzere	1956	yılında,	%	100	
milli	sermaye	ile	sektör	yolculuğuna	
başlayan,	 AKA	 OTOMOTİV	 SANAYİ	
VE	 TİCARET	 A.Ş	 bugün	 Bursa	 –	
Orhangazi	 Organize	 Sanayi	
Bölgesinde	 33.000	 m²	 lik	 bir	 arazi	
üzerinde	21.000	m²	lik	kapalı	alanda	
1000	kişiyi	bulan	çalışanı	(Ortalama)	
ve	 geniş	 makine	 parkıyla	 ve	
14.645.000	adetlik	 (	TEK	VARDİYA	 )	
muhtelif	 şekillendirilmiş	 saç	 parça	
üretim	 kapasitesiyle	 Ülkemizin	 en	
ileri	 proses	 ve	 teknoloji	 yeteneğine	
sahip	olan	önemli	tesislerden	biridir.	

AKA	 OTOMOTİV	 A.Ş	 başta	 Avrupa	
ve	 Balkanlar	 olmak	 üzere	 birçok	
ülkeye	 ihracat	 yaparak	 ülkemize	
milyonlarca	 dolar	 döviz	 sağlamış	 ve	
çeşitli	 kuruluşlarca	 bu	
başarılarından	 dolayı	
ödüllendirilmiştir.	 Tam	 müşteri	
memnuniyetini	 hedefleyen	 ve	 iş	
mükemmelliği	 yönetim	 anlayışını	
gerçekleştirmeyi	 kendi	 geleceği	
olarak	 gören	 AKA	 OTOMOTİV	
SANAYİ	 VE	 TİCARET	 A.Ş	 bu	
bakımdan	 da	 Avrupa'da	 saygınlık	
kazanmıştır.	 Firmamız	 bugün	 için	
üretiminin	 önemli	 bir	 kısmını	 başta	

Avrupa	 ülkeleri	 olmak	 üzere,	 pek	
çok	ülkeye	dolaylı	ve	dolaysız	olarak	
ihraç	etmektedir.	Bir	dünya	markası	
olarak	50	yıla	yakın	bir	süreden	beri	
Otomotiv	Orijinal	ve	yedek	parçaları	
sektöründe	 öncü	 rol	 oynayan	 AKA	
OTOMOTİV	 AŞ	 Türkiye’deki	
şekillendirilmiş	 sac	 yedek	 parçalar	
üretim	 tesislerinin	 de	 katkısıyla	
dünya	 markası	 olmuş	 otomotiv	
şirketlerine	 “Lider	 Marka”	 olarak	
hizmet	vermektedir.	

Şirket,	 1993	 yılındaki	 yeni	
yatırımlarıyla	 verimli	 enerjiye	
odaklanan	 bir	 sektör	 şeklinde	
faaliyetlerini	güçlendirmiş,	AR-GE	ye	
odaklanan	 ve	 yeni	 fikirler	 üreten	
daima	yeni	alanlara	giren	bir	işletme	
hüviyeti	 ile	 çalışmalarına	 devam	
etmiş	 ve	 devamlı	 olarak	 gelecekten	
esinlenmiştir.	

Dolayısıyla,	 50	 yılı	 aşkın	 mazisi	 ile	
ülkemiz	 otomotiv	 sektörünün	
geleceğinde	 ve	 sektörün	
gelişmesinde	önemli	bir	rol	oynayan	
NURSANLAR	 GURUBUN	 bir	 iştiraki	
olan	 AKA	 OTOMOTİV	 SANAYİ	 VE	
TİCARET	 A.Ş	 1993	 yıllarında	 ile	
gerçekleştirmiş	 olduğu	 yatırımlar	
sonucunda	ortaya	çıkmış	ve	mevcut	
çalışmalarıyla	 sektörde	 önemli	 bir	
noktaya	ulaşmıştır.	

İşletmenin	Faaliyet	Alanları:	

Şirketimize	 ait	 tesislerde	 genel	

7ůŬĞƌ�<h�h�h
�ƌͲ'Ğ�zƂŶĞƚŝĐŝƐŝ
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olarak	 Otomotiv	 ve	 Taşıt	 Araçları	
imalat	 sanayileri	 için	 yan	 sanayi	
ürünleri	 niteliğinde	 çeşitli	 tip	 ve	
özelliklerde	 Şasi	 Grubu	 Parçaları,	
Muhtelif	 Mekanizmalar,	 Kokpit	
Parçaları,	 Yakıt	 Depoları	 imal	
edilmekte	 ve	 bu	 çalışmalarda	
aşağıdaki	 üretim	 grupları	
bulunmaktadır:	 Salıncak	 Kolu,	 Cam	
Kaldırma	 Mekanizması,	 Fren	
Sistemleri,	 Torpido	 Traversi,	 Yakıt	
Tankları,	 Menteşeler,	 Kilitler,	 Pedal	
Mekanizması,	 Pres	 Parçaları,	
Kataforez	 İşlemleri	 gibi	 ana	 üretim	
gruplarını	 kapsamakta	 olup,	
üretimimizde	 otomotiv	 ve	 sanayi	
İşletmelerinin	 payı	 %	 100	 dür.	
Presleme	 yöntemi	 ile	 üretilen	
parçalar	 Otomotiv	 Endüstrisi	 içinde	
en	fazla	 ihtiyaç	duyulan	bir	gruptur.	
Bu	 sebeple	 tüm	 Otomotiv	
sektöründe	 olduğu	 gibi	
Şekillendirilmiş	 Sac	 Parçalar	
imalinde	de	en	geniş	manada	AR-GE	
çalışmaları	 yapılmaktadır.	 Zira	
gelişen	 ve	 sürekli	 değişen	 teknoloji,	
en	az	maliyetlerle,	maksimum	verim	
elde	 etme	 çabaları	 yanında,	 konfor	
ve	 özellikle	 güvenli	 parça	
sistemlerinin	 de	 geliştirilmesini	

gerekli	kılmaktadır.	

YENİKÖY	FABRİKASI	

AKA	SRL.	–	CALİNESTİ	FABRİKASI	

AKA	 Otomotiv	 Srl.	 2003	 yılında	
Pitesti	/	Romanya’da	toplam	30.000	
m²	 açık	 	5.000	 m2’lik	 kapalı	 alanda	

kuruldu.	 Ana	 müşteriler	 PSA	 and	
DACIA’dır.		

AKA	KALIP	(ÖRNEKKÖY	FABRİKASI)	

AKA	OTOMOTİV	AR-GE	MERKEZİ	
Yıllardır	 Şirketimiz	 bünyesinde	
yapmış	 olduğumuz	 AR-GE	
çalışmalarının	 10.07.2012	 tarihi	
itibariyle	 AR-GE	 Merkezi	 belgesi	
alarak	tescillenmiş	olması	başarımızı	
bir	 kat	 daha	 arttırmıştır.	 AR-GE	
Merkezi	 olduktan	 sonra	 AR-GE’ye	
verilen	 önem	 daha	 da	 artmış	 ve	
çalışmalarımız	 daha	 da	 hız	
kazanmıştır.	

Günümüzün	 gelişen	 teknolojisi	 ve	
artan	 rekabet	 koşulları	 AKA	
OTOMOTİV	 AŞ’yi	 AR-GE	 konusunda	
daha	 duyarlı	 olmaya	 yöneltmekte,	
düşük	 maliyetlerle	 yüksek	 kaliteyi	
elde	 etmek	 ve	 verimliliği	 artırmak	
için	 teknolojik	 buluş	 ve	 yeniliklere	
büyük	 önem	 verilmektedir.	 Yeni	
mevzuat	 ve	 uygulamalarla	 birlikte	
Şirketimizdeki	 AR-GE	 yapılanması,	
temel	 işletme	 faaliyetleri	 içinde	
sadece	prototip	üretimini	değil,	aynı	
zamanda	 tedarik,	 pazarlama,	
finansman	 ve	 genel	 yönetimi	 de	
etkileyen	 bir	 fonksiyon	 olarak	
ortaya	çıkmıştır.	

İşletmemiz	 yeni	mevzuatın	 getirdiği	
anlayış	 ile	 İşletme	 içindeki	 ARGE	
yatırımlarını	 tamamlamasını	
takiben,	aynı	dönemlerde	Orhangazi	
Sanayi	bölgesindeki	modern	tesisleri	

içinde	 modern	 AR-GE	
Organizasyonunu	 da	
gerçekleştirmiştir.	 Sonrasından	
işletmemiz,	 özellikle	 ana	 otomotiv	
sanayi	 ve	 otomotiv	 yan	
sanayicilerine	 “Şekillendirilmiş	 Sac	
Parçaların”	 üretim	 ve	 satışı	 ile	
yurtiçi	 ve	 yurtdışı	 OEM	 sektörüne	
daha	hassas	olarak	hizmet	vermeye	
başlamıştır.	 Yeni	 fabrika,	 yeni	
yerleşim,	yeni	tesisler	ve	yeni	AR-GE	
MERKEZİ	 organizasyonu	 ile	 şirket	
hedefleri	 2012	 yılı	 içinde,	 almış	
olduğumuz	 AR-GE	 MERKEZİ	
uygulamaları	 sonucunda	 daha	 da	
büyütülmüştür.	

Özellikle	 5746	 Sayılı	 Kanun	 ile	
sağlanan	 muafiyetlerin,	 işletmede	
yürütülen	 Ar-Ge	 faaliyetlerine	 ve	
mali	 yapımıza	 yapmış	 olduğu	
katkıyla	 şirketimiz,	 2012	 yılından	
itibaren	 ileri	 “Sac	 Şekillendirme”	
teknolojisini	 kullanarak	 yapmış	
olduğu	 Kalıp-Sac	 Şekillendirme-
Talaşlı	 İmalat-Isıl	 İşlem	 imalat	 hattı	
yatırımlarına	 devam	 etmiş	 ve	 2012	
yılı	 içerisinde	 yatırım	 faaliyetlerini	
daha	 da	 geliştirmek	 suretiyle,	
üretim	ve	kapasite	artışına	gitmiş	ve	
yurt	 içinde	olduğu	kadar	Avrupa’da,	
kendi	 imalat	 alanında	 otomotiv	
yedek	 parça	 ve	 sanayinin	 önde	
gelen	 üreticilerinden	 biri	 olma	
vasfını	geliştirmiştir.	

	AR-GE	 Merkezi	 olabilme	 yolunda	
yurt	 çapında	 ilk	 olarak	
değerlendirmeye	 alınan	 şirketler	
arasında	 yer	 alan	 firmamız,	 bu	
belgeyi	 almaya	 hak	 kazanan	 ilk	
firmalar	 arasında	olmanın	gururunu	
yaşamaktadır.	 Ülkemizdeki	 ve	 yurt	
dışındaki	 otomotiv	 ana	 sanayi	
müşterilerimiz	 için	 verilen	 bu	
çabaların	 aynı	 hedeflerle	 devam	
ettirileceği	 inancındayız.	 AR-GE	
çalışmalarımız	 ile	 gelişmelerin	
takipçisi	 olarak	 yer	 aldığımız	 sektör	
ve	 hitap	 ettiğimiz	 pazarlara	 yönelik	
yaptığımız	 üretimlerde;	 kalifiye	 işçi,	
nitelikli	 teknik	 personel	 çalıştırıyor	
olmanın	güvenini	yaşamaktayız.		
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	Özellikle	 AR-GE	 Merkezi	 olmanın	
vermiş	 olduğu	 yeni	 kültür	
anlayışının	 yanı	 sıra	 büyük	 önem	
verdiğimiz	AR-GE	ve	Kalite	Yönetimi	
için	 uzman	 kadromuz	 ile	 sektördeki	
öncülüğümüzü	 devam	 ettirebilmek	
için	2012–2015	yılları	 içinde	mevcut	
AR-GE	 stratejilerimiz	 de	
geliştirilmiştir.	

AR-GE	 Merkezimizin	 oluşması	 ile	
birlikte	 Firma	 bünyesinde	
gerçekleştirilen	 konsept	 oluşturma,	
tasarım	 ve	 ürün	 geliştirme	
süreçlerine	 ilave	 olarak	 yukarıda	
bahsedilen	diğer	faaliyetlerin	de	AR-
GE	 faaliyetlerine	 entegre	 edilmesi	
ihtiyacı	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bu	
aşamada	 kendi	 içerisindeki	
kadrolarla	yürüttüğü	bu	faaliyetlerin	
AKA	 OTOMOTİV	 A.Ş.’ın	 yılların	
birikimi	 olan	 kabiliyetleri	 ile	
birleştirilerek	 5746	 sayılı	 yasa	
çerçevesinde	 oluşturulan	 Ar-Ge	
Merkezi	 çatısı	 altında	 toplanmasına	
karar	 verilmiş	 ve	 bu	 konuda	
hazırlanan	 kuruluş	 ve	 yeni	
organizasyon	 raporu	 Bakanlığımıza	
takdim	 edilerek,	 10.TEMMUZ.2012	
tarihi	 itibariyle	 AR-GE	 Merkezi	
belgesi	almaya	hak	kazanılmıştır.		

Ayrıca	 şirketimiz	 bu	 belgeyi	 almaya	
hak	 kazanan	 ve	 bugüne	 kadar	
sayıları	 ancak	 50	 ‘ye	 ulaşabilen	
“Otomotiv	 Yan	 Sanayicileri”	
arasında	 Ar-Ge	 yapılanması,	 Ar-Ge	
kültürü	 ve	 İnovasyon	 alanlarındaki	
saygınlığını	 bir	 kez	 daha	 tescil	
ettirmiş	 bulunmaktadır.	 Özellikle	
Bakanlığınızdan	 alınan	 bu	 belge	
hitap	 etmekte	 olduğumuz	
“otomotiv	 sektörü”	 içinde	
firmamıza	 bakış	 tarzını	 değiştirmiş	
yeni	 sipariş	 ve	 işbirliklerini	
güçlendirmiştir.		

MİSYONUMUZ	

• Daha	 kaliteli	 ürünleri,	 daha
ekonomik	üreterek,

• Müşteri	 memnuniyetini	 en	 üst
düzeye	çıkartmak,

• Çalışanlarımızın	 tatminini	 ve
moralini	arttırmak,

• Ortaklarımıza	 tatminkâr	 oranda
kazandırmak,

• Toplumsal sorumluluklarımızı	
yerine	getirmek	için

• "PERFORMANS	 VE	 REKABETTE
ÜSTÜN	BAŞARI"	dır.

VİZYONUMUZ	

• Metal	 parçalar	 ve	 gelişmiş	 parça
grupları	alanlarında:

• Dünya	 pazarlarında	 müşteri
memnuniyeti,	kalite,	satış,

• Sevkiyat	 ve	 hizmet	 açılarından	 bir
numara	olmak

• Tasarım	 yeteneğimizi	 geliştirerek,
rekabet	gücümüzü	artırmaktır.

REFERANSLARIMIZ	

KALİTE	YÖNETİM	SİSTEMİ	

ÜRÜNLER	

ÜRÜN	YELPAZEMİZ	

• Kokpit	Grubu	Parçaları

– Torpido	traversi

– Pedal	kutuları

– El	fren	kolları

• Şasi	Grubu	Parçaları

– Salıncak	kolu

– Motor	 yağ	 karteli

– Metal	yakıt	tankı

– Arka	Aks

• Mekanizma	 Grubu
Parçaları

– Stepne	 kaldırma
mekanizması

– Cam	krikosu

– Kapı	menteşesi

– Bagaj	menteşesi

– Kamyon	kabin	kilidi

YAZILIMLAR	

• CATIA	V5 2D,	 3D	 Model	
tasarımı,	Montaj	analizi

• UG	NX5	2D,	3D	Model	tasarımı

• Nastran	Sonlu	elemanlar	analizi

• SMARTEAM Doküman	
yönetimi

• AutoForm Kalıp	analizi	

• QMED		 Proje	aksiyon	havuzu

BİLGİSAYAR	DESTEKLİ	
MÜHENDİSLİK	

• Vibrasyon	Analizi

• Çarpma	Analizi

• Montaj	Analizi

• Dizayn	Optimizasyonu
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TASARIMCI	OLDUĞUMUZ	
ÜRÜNLER	

• Mekanizmalar

• Kokpit	Parçalar

• Şasi	Parçaları

PROTOTİP	ÇALIŞMALARI	

• Dizayn	 doğrulama	 fazında,	 plastik
parçaların	 prototiplerini	 hızlı

prototip	 cihazlarını	 kullanarak	
denemeler	yapıyoruz.	

• Prototip	 kalıp	 ve	 sonrasında
prototip	 metal	 parçalar	 istenen
malzeme	 ve	 speğe	 göre
gerçekleştirilmektedir.

ÜRÜN	GELİŞTİRME	FAZLARI	
Dizayn	Girdileri		

• Maliyet

• Ağırlık

• Teknoloji	-	Malzeme

• Kıyaslama

• Analiz

• Kalite	Hedefleri

• Uluslar	Arası	Normlar

Proje	Prosesleri	

• Proses	FMEA

• Kalıp	Sipariş

• Numune	Üretimi

• AQ	Testleri

• Onay

• Ön	Seri	Üretimi

Dizayn	Prosesleri	

• Konsept

• Dizayn	FMEA

• Modelleme

• Dizayn	Doğrulama

• Prototip

• Testler

• Revizyonlar

• Dizayn	Dondurma

AR-GE	TEST	LABORATUARI

1. Klimatik	kabin

2. Termal	şok	kabini

3. Sızdırmazlık	kabini

4. Tuzlu	sis	kabini

5. Gürültü	seviyesi	kontrol	kabini

6. Vibrasyon	test	ünitesi

7. Pedal	kutusu	ömür	test	cihazı

8. Cam	krikosu	ömür	test	cihazı

9. Kapı	kilidi	ömür	test	cihazı

10. Kapı	menteşe	ömür	test	cihazı

11. El	freni	ömür	test	cihazı
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TEYDEB	SANTEZ	PROJELERİ	

Aka	 Otomotiv	 Ar-Ge	 Merkezinde	
çalışılan	 ve	 yakın	 gelecekte	
planlanan	 çeşitli	 Teydeb,	 Santez	
projeleri,	 proses	 ve	 ürünlerimize	
yönelik	 bir	 çok	 konuda	 patent	
çalışmalarımız	 bulunmaktadır.	 Bu	
projeler	 gerçekleştirilirken	
üniversitelerle	 işbirliği	 konusuna	 da	
önem	verilmektedir.			

MARKA	VE	PATENT	BAŞVURULARI	

Gerek	 işletmemizi	 ziyaret	 eden	
hakemlerimizin	görüşleri	ve	gerekse	
Bakanlığın	 tarafımıza	 vermiş	 olduğu	
ödevler	çerçevesinde	İşletmemiz	Ar-
Ge	 birimi	 içinde	 bir	 “Patent	 Birimi”	
kurulmuş	 ve	 bununla	 ilgili	 olarak	
gerekli	 görevlendirmeler	 yapılarak	
yeni	 “Ar-Ge	 Organizasyon	 şeması”	
oluşturulmuştur.	 Bu	 arada	 patent	
konularında	 yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışında	
gerekli	 araştırmaları	 yapmak	 ve	
başvurularda	 bulunmak	 üzere	
tanınmış	 bir	 patent	 firması	 ile	
anlaşmaya	 da	 varılmıştır.	 Ar-Ge	
Merkezimiz	içinde	de	“patent	birimi	
elemanlarının”	 görev	 tanımları	 da	
yapılarak	uygulamaya	konulmuştur.	

EĞİTİM	FAALİYETLERİ	

Ar-Ge	 Merkezi	 Personelinin	
Eğitimlerine	 Yönelik	 Plan	 ve	
Programlar:	

Ar-Ge	 personelinin	 2014	 yılı	
eğitimlerine	 yönelik	 olarak,	
şirketimizin	 kalite	 sistemi	
çerçevesinde	 bir	 program	 yapılarak	
2013	 yılı	 sonunda	 uygulamaya	
alınmıştır.	 Ancak	 yeni	 gelişmeler	
doğrultusunda	2014	Yılı	Eğitim	Planı	
2014	 yılı	 ocak	 ayı	 içinde	 revize	

edilmiş	 olup,	 yeni	 Ar-Ge	 oluşumu	
çerçevesinde	 eğitim	 konuları	 iç	 ve	
dış	 organizasyonlarda	 olmak	 üzere	
01.02.2014	 tarihi	 itibariyle	 katılımcı	
ve	 tarih	 bazında	 yeniden	
planlanmıştır.	

Şirketimizde	 genel	 olarak	 kullanılan	
sistematik;		

• APQP	 (Advanced	 Production
Quality	Planning)

• PPAP	 (Production	 Part	 Approvel
Process)

• MSA	 (Measurement	 System
Analysis)

• SPC	(Statistical	Proceses	Control)

• MTTR	(Mean	Time	To	Repair)

ile	 ilgili	 olarak	 araştırmacı	 ve	
teknisyen	 düzeyindeki	 tüm	
kullanıcılar	 programların	 yetkili	
eğiticileri	 tarafından	 eğitime	 tabi	
tutulmaktadır,	 ayrıca	 her	 bir	
programın	 versiyon	
yükseltmelerinden	 sonra	 yeni	
versiyonun	 eğitimi	 tüm	 ilgililere	
tekrar	verilmektedir.	

ÜNİVERSİTE–FİRMA	İLİŞKİLERİ	

Üniversite	 sanayi	 işbirlikleri	 ile	
çeşitli	 araştırma	 projeleri	 yapılmış	
ve	 sonucunda	 çeşitli	 yayınlar	
yazılmıştır.		

Belirli	dönemlerde	firma	temsilcileri	
genç	 mühendis	 adaylarına	 yaşamış	
oldukları	 otomotiv	 tecrübelerini	
aktarmak	 için	 söyleşiler	
düzenlemektedir.		

PROJELER	(2012-2016)	

1. X52	FREN	PEDAL	KOMPLESİ
2. X52	DEBRİYAJ	PEDAL	KOMPLESİ
3. X98	 SAĞDAN	 FREN	 PEDALI

KOMPLESİ
4. N13	KARTER
5. B460	TWIST	BEAM	(Arka	Aks	)
6. B460	 SUBFRAME	 (ÖN	 MOTOR

BEŞİĞİ)
7. B460	SALINCAK	KOLU
8. IAT	TAMPON	/STIFFENER	ASSY
9. KARSAN	DEBRİYAJ	PEDALI
10. KARSAN	FREN	PEDALI

11. IPU	DAF	FREN-DEBRİYAJ	PEDALI
12. TEMASSIZ	3D	ÖLÇÜM	SİSTEMİ
13. ÖMÜR	TEST	EKİPMANLARI
14. B460	ÖN	KAPUT	MENTEŞE
15. I10	 SAĞDAN	 DİREKSİYON

TORPİDO	TRAVERSİ
16. GB	TAMPON	/STIFFENER	ASSY
17. EDISON	FREN	PEDALI
18. V36X	 SOLDAN	 DİREKSİYON

TORPİDO	TRAVERS
19. BWI	BRAKET
20. H566	5.TEKER	BRAKETLERİ
21. H566	KİLİT	KABİN
22. PSA	1010	FREN	PEDALI
23. H566 KAMYON	 PEDAL	

KOMPLESİ
24. I10	 SOLDAN	 DİREKSİYON

TORPİDO	TRAVERSİ
25. B460	FREN	PEDALI
26. GB	TRAVERS	LHD
27. GB	TRAVERS	RHD
28. B405	KAPUT	KİLİDİ	TASARIMI
29. UAZ	PEDAL	GRUBU	TASARIMI
30. KAMAZ	KABİN	KİLİDİ	TASARIMI
31. PRESLE	 SAC	 ŞEKİLLENDİRME

PROSESİNİN	 OTOMASYONLA
VERİMLİK	 ARTIŞININ	 PİLOT
UYGULAMASI

32. B460	ARA	BÖLME
33. 356	ARKA	AKS
34. 356	EL	FRENİ
35. 356	LCA	SALINCAK	KOLU
36. ROLLS	ROYCE	MOTOR	SACI	N74

ZB	 OELHOBEL	 IN	 OELWANNE
ÜRÜN	VE	PROSES	GELİŞTİRME

37. TAŞITLAR	 İÇİN	 YAKIT	 DEPOSU
TASARIMI,	OPTİMİZASYONU	VE
PROTOTİP	İMALATI

38. MİKRO	 TEMİZLİK	 İSTENEN
MOTOR	 SAC	 PARÇALARININ
POLİSAJ	 PROSESİNİ	 TAM
OTOMATİK	 YAPACAK	 SİSTEMİN
GELİŞTİRİLMESİ

39. 263	TRAVERS
40. SALINCAK	 KOLU	 ÇARPMA

PERFORMASININ
İYİLEŞTİRMESİNE YÖNELİK
İMALAT	 YÖNTEMLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ

41. SHOT PEENING	 (YÜZEY	
SERTLEŞTİRME) MAKİNA	
İMALATI
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42. 356	 ARKA	 AKS	 HATCBACK-
STATİON	 WAGON	 PROSES
GELİŞTİRME

43. 356	 EL	 FRENİ	 SAĞDAN
DİREKSİYON	ÜRÜN	TASARIM	VE
PROSES	GELİŞTİRME

44. LFF	 SOLDAN	 TRAVERS	 PROSES
GELİŞTİRME

45. K8X	 BMW	 MOTOSİKLET	 YAKIT
TANKI	 ÜRÜN	 TASARIM	 VE
PROSES	GELİŞTİRME

46. H566	PEDAL	KUTUSU	TASARIMI
47. KATAFOREZ	 SONRASI	 BOYALI

YÜZEYDE	 OLUŞAN	 DAMLACIK
İZLERİNİN GİDERİLMESİNE
YÖNELİK	 KİMYASAL
ARAŞTIRMA	 VE	 PROSES
GELİŞTİRME

48. DOBLO	USA	EL	FREN	KOLU
49. 636	USA	TRAVERS

AKA	 Otomotiv	 Ar-Ge	 Merkezi	
Projelerinden	 Kaynaklanan	
Yayınların	 bir	 kısmı	 aşağıda	
sıralanmıştır;	

1- ÇAVDAR	 K.;	 KÖROĞLU	 M.;	
AKYILDIZ	 B.;	 AKYILDIZ	 M.;	 “KATI	
ATIK	 TOPLAMA	 AMAÇLI	 BİR	
AKILLI	 SİSTEMİN	 TASARIMI	 VE	
UYGULAMASI”;	 Niğde	
Üniversitesi	Mühendislik	Bilimleri	
Dergisi,	Cilt	3,	Sayı	2,	 (2014),	29-
37,	Bursa	

2- KUZUCU	 İ.;	 MEMİŞ	 E.	 D.;	
KOÇDEMİR	 M.;	 ÇAVDAR	 F.	 Y.;	
ÇAVDAR	 K.;	 ”KATAFOREZ	
SONRASI	 BOYALI	 YÜZEYDE	
OLUŞAN	 DAMLACIK	 İZLERİNİN	
GİDERİLMESİNE	 YÖNELİK	 YENİ	
BİR	 SÜREÇ	 GELİŞTİRME	
ÇALIŞMASI”;	 TMMOB	 Makina	
Mühendisleri	 Odası	 Makina	
İmalat	Teknolojileri	Kongresi,	23-
24	Ekim	2015,	Bursa	

3- KUZUCU	İ.;	YILDIRIM	Y.;	DEMİREL	
S.;	 ÇAVDAR	 F.	 Y.;	 ÇAVDAR	 K.;	
”MİKRO	 TEMİZLİK	 İSTENEN	
MOTOR	 SAC	 PARÇALARININ	
POLİSAJ	 PROSESİNİ	 TAM	
OTOMATİK	 YAPACAK	 BİR	
SİSTEMİN	 GELİŞTİRİLMESİ”;	

TMMOB	 Makina	 Mühendisleri	
Odası	Makina	İmalat	Teknolojileri	
Kongresi,	23-24	Ekim	2015,	Bursa	
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Muhammer PALACI * 
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi     

Akım Metal bir A Grup firmasıdır. 

A Grup bünyesinde faaliyet göste-
ren firma ve merkezler aşağıdaki 
gibidir.     

Akım Metal, alüminyum enjeksiyon 
ve metal işleme, proseslerinde 
uzmanlık kazanmıştır. ISO/TS 16949 
ve ISO 14001 kalite sistem sertifika-
sına sahiptir. 

Akplas, plastik enjeksiyon, montaj, 
ekstrüzyon, şişirme, boyama, serig-
rafi ve klima eşanjör imalatı yap-
maktadır. ISO/TS 16949 ve ISO 
14001 kalite sistem sertifikasına 
sahiptir. 

Aksem Kalıp, kalıp tasarım ve kalıp 
imalat süreçlerini yönetmektedir. 
ISO 9001: 2000 kalite yönetim serti-
fikasına sahiptir. 

Ar-Ge Merkezi, 17 Ekim 2011 tari-
hinde Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri-
nin Desteklenmesi ile ilgili kanuna 
istinaden Ar-Ge Merkezi unvanını 
almıştır. 

A Grup bünyesindeki firmaların 
teknolojik gelişimleri ile ilgili dönüm 
noktaları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1971- Akım Metal kuruldu. 
1983-Akım Metal beyaz eşya sektö-
ründe çalışmaya başladı. 
1989- Akplas kuruldu. 
1990-Akplas beyaz eşya sektöründe 
çalışmaya başladı. 
1996-Akım Metal ve Akplas için 
Gebze işletmesi faaliyete geçti. 
1997-Akım Metal otomotiv sektö-
ründe çalışmaya başladı. 
1998-Akplas otomotiv sektöründe 
çalışmaya başladı. 
1999-Akplas bünyesine boyama ve 
baskı proseslerini ekledi. 
2004-Akım Metal Tuzla işletmele-
rinde faaliyete başladı. 
2005-Akım Metal bünyesinde alü-
minyum enjeksiyon prosesi devreye 
alındı. 

2006-Akplas şişirme ve ekstürüzyon 
proseslerini ekledi. 
2009-Akplas Tuzla işletmesinde ısı 
eşanjör imalatına başladı. 
2011-Ar-Ge Merkezi kuruldu. 
2011-Akplas otomotiv hatları Akplas 
Tuzla işletmesinde faaliyete geçti. 

A Grup Firmaları  
Ürünler ve Sektörleri 
Beyaz eşya sektörü için sac, kauçuk 
ve kablo hariç neredeyse tüm metal 
ve plastik aksamları, görünüş grup-
ları üretilmektedir. Ayrıca beyaz 
eşyalarda kullanılan motorların 
çeşitli parçaları imal edilmektedir. 
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Metal grupta üretilen bazı parçalar; 
Rulman Yuvaları, Motor ve Tambur 
Milleri, Motor Kapakları, Kasnaklar 
ve Silindir kafalarıdır. Üretilen beyaz 
eşya plastik parçaları ise, Pano Gö-
rünüş Grupları, Deterjan Çekmece 
Gövdeleri, İç Ünite Gövdesi, Üst 
Tabla, Şamandıra Topu parçalarıdır. 
Ayrıca klima ısı eşanjör üniteleri de 
imal edilmektedir. 

Otomotiv sektöründe ise, Marş 
Motorları ve Alternatörler, Hava-
landırma, Havalı Kompresörler, 
Amortisörler, Dizel Enjektör ve 
Pompalar, Şanzıman gibi otomobilin 
çeşitli aksamlarının çelik, alümin-
yum ve plastik parçaları üretilmek-
tedir.  

Otomotiv plastik ürünler grubunda 
üretilen bazı ürünler, araç klima 
parçaları, fanlar, iç görsel parçalar, 
transmisyon parçaları, alternatör 
kapaklarıdır. 

Aynı zamanda elektromekanik par-
çalar da imal edilmektedir. 

Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Kanun ve söz konusu Kanun’a 
ilişkin Araştırma ve Geliştirme Faali-
yetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 
kanunu kapsamında 17 Ekim 2011 
tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge 
Merkezi olarak İstanbul Tuzla’da 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Kurulduğu günden bugüne tamam-
ladığı başarılı projeleri ve çalışmaları 
ile Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlı-

ğı’nın oluşturduğu endekste en 
yüksek puanı alan Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri 2014 yılı sıralamasında 
kendi sektöründe birinci sırada yer 
alarak A Grup firmalarının abone 
olduğu başarı ödülleri ve plaketleri 
serisine Ar-Ge Merkezi olarak bir 
yenisini eklemiştir. 

Ar-Ge Merkezimiz 1980 m2’lik bir 
alanda faaliyet göstermektedir. 
Yerleşim şekli olarak uygulama 
alanlarımız şu şekildedir. 

* Ar-Ge Merkez Ofisi

* Prototip İmalat Atölyesi

* Fotometri Laboratuarı

* Çevresel Testler Laboratuarı

- IP Testleri 

-  İklimlendirme testleri 

Merkezimizde toplam 66 kişi çalış-
makta olup bunlardan 37’si Araş-
tırmacı, 24’ü Teknik Personel, 5’i de 
Destek Personel olarak görev yap-
maktadır. 

Akım Metal Ar-Ge Merkezi olarak, 
farklı sektörlerde Ar-Ge faaliyetleri-
ni devam ettirmekteyiz. Merkezi-
mizde servo motor, ledli aydınlat-
ma, led ve motor sürücüleri, takım 
tezgahları ile ilgili çalışmalar sürdü-
rülmektedir. 
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Ar-Ge Merkezinin Stratejik Hedef-
leri 
Ar-Ge Merkezi gruba yenilikçi ürün-
ler geliştirmek için, 

Müşteri Odaklılığı Hedefler: Müşte-
rimiz için değer yaratıp, yenilikçi 
ürünlerde önceliği mevcut müşteri-
lerimize vermekteyiz. 

Bilgiye Ulaşmayı Hedefler: Üzerinde 
çalıştığımız projelerde bilginin kay-
nağına ulaşmak bizim için öncelikli 
bir hedeftir. Bu amaçla üniversite-
ler, enstitüler ve TÜBİTAK ile çalış-
malarımız ve görüşmelerimiz devam 
etmektedir. 

Tecrübemizi Kullanabilmeyi Hedef-
ler: 40 yılı aşkın metal işleme ve 20 

yılı aşkın mühendislik plastiği tecrü-
bemizin, projelerimizde başarıya 
ulaşmakta çok önemli bir avantaj 
olduğuna inanıyoruz. 

Yaratıcı Olmayı Hedefler: Yenilikçi 
yaklaşımı, ürünlerimize yansıtarak 
sadece Ar-Ge projeleri ile kısıtlı 
kalmadan, her çalışanımızın yaratıcı-
lığını işe katarak, zamanımızın 
%10’unu,grupta çalışmadığımız yeni 
ürün/süreçlerin araştırılmasına 
ayırmaktayız.  

Uzun Vadeli Hedeflerimiz 
•Ulusal ve uluslar arası Ar-Ge Mer-
kezleri ile ortak proje çalışmalarında 
bulunmak, 

•Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliş-
tirilerek San-Tez projelerinin arttı-
rılması, 

•Sektörde fark yaratacak ürünlerin
piyasaya sunulması, 

•Patent/Faydalı Model konularında
yeterli sayılara ulaşmak, 

•Onaylı proje sayılarını daha da
arttırarak TÜBİTAK-Teydeb projele-
rinden daha fazla yararlanmak, 

Ar-Ge Merkezi’mizin amacı; 
•Mevcut ürünlerin geliştirilmesi,

•Ürün kalitesinin ve standardının
yükseltilmesi, 

•Proseslerin sürekli iyileştirilmesi,

•Yeni ürün ve üretim teknolojileri-
nin geliştirilmesi yönündedir. 

Ar-Ge Merkezi çalışmalarında çıkan 
ürünler sonuca ortaya çıkan marka-
larımız aşağıdaki gibidir. 

Ar-Ge Merkezi proje Gruplarına 
bakılacak olursa… 
Ortalama yirmi proje için çalışmala-
rımız devam etmektedir. Devam 
eden proje grupları ise şu şekildedir; 

•Led ve Motor Sürücü Proje Grupla-
rı 

•Aydınlatma Armatürleri Proje
Grupları 

•Sanayi Tipi Motor Proje Grupları-
dır. 

Tüketicinin hızla gelişen beklentileri, 
ürün ve hizmet geliştirmenin öne-
mini arttırmıştır. Ar-Ge bölümü 
olarak müşterilerimizle olan ilişkile-
rimizi ürün geliştirme ihtiyaçlarına 
sağladığımız kapsamlı çözümlerle 
zenginleştirmenin yanı sıra, onların 
pazara daha hızlı tepki verebilmeleri 
için rekabetçi çözümler sağlamakta-
yız. 

•CAD ortamında simülasyon yön-
temi ile çalışma analizleri 

•Statik ve dinamik analizler

•Akış analizleri

•Detaylı analizler ve deneyler üni-
versiteler ile işbirliği içerisinde ger-
çekleşmektedir. 
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Başarıyla tamamladığımız projeler-
den bazı örnekler aşağıda listelen-
miştir. 

•Sanayi Tipi Motor Projeleri

•Çeşitli Aydınlatma Armatür Proje-
leri 

•Çeşitli Led ve Motor Sürücü Proje-
leri 

•Özel Üretim CNC Torna Tezgahı
Projeleri 

•Elektrikli Araç ve Bisiklet Projeleri

Ar-Ge Merkezi’mizden Güncel 
Haberler... 
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen 4.Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesinde Makine Teç-
hizat sektöründe en iyi Ar-Ge Mer-
kezi Akım Metal seçildi.  

* Akım Metal tarafından pek çok
konuda Mühendislik desteği gören 
İstanbul Üniversitesi Hidrojen Ya-
kıtlı araç ekibi Hidroist, hem teşek-
kür hem de ziyaret amaçlı firmaya 
geldiler ve araçlarını sergilediler. 

Akım Metal’i sponsor olarak araç 
üzerindeki logosuyla tüm dünyaya 
tanıtmış oldular. 

*ASELSAN, onaylı tasarım alt yük-
lenicilerine yaptıkları işleri tanıtma 
konusunda SST Tasarım ve Çözüm 
Ortakları Konferansı düzenledi. 
Firmamızı Ar-Ge Direktörümüz Emin 
Akkaya temsil etti. 

* Ar-Ge Merkezi çalışmaları sonucu
hayata geçirilen ürünler yurtiçi ve 
yurtdışı fuarlarda sergilendi.  

* arge11@akimmetal.com.tr 
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Dr. Cem KAYPMAZ * 
Araştırma Programları Müdürü 

AVL TÜRKİYE 

AVL, gerçekleştirdiği 1500’den fazla 
mühendislik, araştırma ve geliştirme 
projesi ve 4000’den fazla test odası 
kurulumu ile dünyanın önde gelen 
araç, motor ve şanzıman mühendis-
liği firmalarından biridir. İçten yan-
malı motor geliştirmeye 1940’larda 
başlayan AVL, günümüzde motor 
üreticilerine ve teknoloji firmalarına 
mühendislik hizmetleri sağlamanın 
yanısıra, her türlü güç aktarım, 
ölçüm ve test sisteminin geliştiril-
mesi ve iyileştirilmesine destek 
vermektedir. Merkezi Avusturya’nın 
Graz kentinde olan AVL’nin 2015 
sonu itibari ile dünya genelinde 
8000’e yakın çalışanı bulunmakta-
dır.  

AVL Türkiye, kurulduğu Ağustos 
2008’den bu yana TÜBİTAK MAM 
kampüsündeki Teknoloji Serbest 
Bölgesi ve Mart 2015’den itibaren 
de İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde 

yürüttüğü faaliyetleri ile etkin ve 
sürdürülebilir mühendislik çözümle-
ri üretmeyi amaçlamaktadır. AVL 
Türkiye, Türkiye’deki araç, motor ve 
şanzıman endüstrisine akıllı, esnek 
ve güncel mühendislik çözümleri, 
uzmanlığı ve eğitimi sunmayı mis-
yon edinmiştir.  

AVL Türkiye’nin 100 kişilik uzman 
ekibi, elektrik-elektronik, makine, 
mekatronik ve kontrol mühendisle-
rinden oluşmaktadır. Akademik 
eğitim geçmişi güçlü olan ekibin 
%6’sı Doktora, %40’ı Yüksek Lisans 
dereceli mühendislerden oluşmakta 
ve çoğunluğunun yurt dışı profesyo-
nel veya eğitim tecrübesi bulunmak-
tadır.  

Takip eden bölümlerde, hem oto-
motiv hem de savunma sanayinde 
AVL Türkiye’nin yerli ve yabancı 
müşteriler ile yaptığı araştırma ve 
geliştirme projeleri ile sahip olduğu 
uzmanlık ve yetkinlik alanları su-
nulmuştur. 

Dizel Motor Emisyon Kontrolü 

Dizel motorların ürettiği NOx olarak 
bilinen zararlı egzoz gazları, Euro 5 
ve Euro 6 mevzuatları tarafından 
ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Bir 
dizel motorun, salt EGR sistemleri 
ile mevzuatlarda belirtilen emisyon 
şartlarını yakalaması neredeyse 
imkansızdır. Birçok üretici, motor 
tasarımlarını yenilemeden, güncel-
leme dahi yapmaya gerek olmadan, 
NOx emisyonlarını yüksek oranda 
temizleyen SCR sistemini araçlarına 

dahil etmektedir. AVL’nin geliştirdiği 
model tabanlı SCR kontrolörü, %95 
NOx çevrim performansını kolaylıkla 
yakalarken, diğer yöntemlere oranla 
daha az kalibrasyon gerektirmekte 
ve katalistte oluşabilecek perfor-
mans düşüklüklerine karşı daha 
dayanıklıdır. AVL Türkiye ekibinin, 
SCR modelleme ve kontrol kısımla-
rını geliştirdiği, sensör modelleri ve 
sinyal işleme gibi kısımlarında ise 
destek verdiği proje, Uzakdoğu, 
Asya ve Avrupa’lı üreticiler tarafın-
dan araçlara entegre edilmektedir. 

Şanzıman Elektronik Kontrolü 

Sürüş kolaylığı ve konfor sağlaması-
nın yanı sıra yakıt tüketimini de 
azaltan otomatik şanzımanların öne 
çıkması ile bu teknolojiye sahip 
araçların piyasadaki oranı ciddi 
miktarda artmıştır. Geleneksel şan-
zımanlarda yer almayan ıslak debri-
yaj ve tork dönüştürücü gibi yeni alt 
sistemler, bu yeni şanzımanların 
kontrolünü karmaşıklaştırmaktadır. 
Dünyadaki birçok şanzıman üreticisi, 
içinde daha çok elektronik kontrol 
içeren yeni nesil ürünleri geliştirir-
ken, AVL’nin bilgi ve yeteneklerin-
den faydalanmaktadır. Mekanik 
üretimden son ürün kalibrasyonuna 
kadar çeşitlenen seri üretime yöne-
lik geliştirmelerde, AVL Türkiye 
binek ve ticari araçlar için otomatik 
ve çift kavramalı şanzıman yazılımla-
rı geliştirilmesinde yer alarak bu 
alanda bilgi ve tecrübe edinmiştir. 
Dünya genelinde birçok üretici için 
halihazırda devam eden projelerle 
de uzmanlığını pekiştirmektedir. 

Binek ve Ticari Araçların Elektrifi-
kasyonu ve Kontrol Üniteleri 

Hibrit ve elektrikli araçlar, elektrikli 
motor ve sürücüsü, batarya, DC/DC 
çevirici, batarya şarj sistemi gibi 
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birçok sistem içermektedir. Bu ka-
dar çeşitli sistemin araca entegras-
yonu ile birlikte bunların birarada 
çalışabilmesi ve aracın istenen per-
formansı verebilmesi için araç sevi-
yesinde sistem kontrolü büyük 
önem taşımaktadır.  CAN ve Flexray 
gibi iletişim ağlarından faydanılarak 
tüm bu sistemlerle haberleşen 
merkezi bir veya daha fazla EKÜ 
içinde koşan yazılımlar ile enerji ve 
moment yönetimi, performans ve 
menzil artırımı, sistem güvenliği gibi 
kritik kontroller gerçekleştirilmek-
tedir. 

 AVL Türkiye, yerel ve yabancı müş-
teriler ile gerçekleştirdiği projelerde, 
araç tahrik sisteminin hibritleştiril-
mesinin teknolojik değerlendirme 
çalışması, tanımlanmış sınırlamalar 
dahilinde elektrikli sürüş perfor-
mans limitlerinin belirlenmesi, 
elektrik makinesi ve DC/AC eviricile-
rinin teknik özelliklerinin tanımlan-
ması, EKÜ içerisindeki yazılımların 
uygulamaya özel olarak geliştirilme-
si gibi aktivitelerin yanı sıra sistem 
seviyesinde tasarım, prototipleme 
aşamasında elektrikli tahrik sistemi 
üzerinde komponent ve araç seviye-
sinde testler tanımlanması çalışma-
larını başarıyla gerçekleştirmiştir. 
Tüm bu çalışmalar sayesinde, AVL 
Türkiye prototip veya seri üretime 
yönelik projelerde uzmanlık ve 
tecrübesi ile güvenle işbirliği yapılan 
bir mühendislik ortağı olduğunu 
kanıtlamıştır. 

Elektrik/Elektronik Donanım Tasa-
rımı 

AVL, giderek yaygınlaşan elektrikli 
ve hibrit araçlara uygun donanım ve 
güç elektroniği sistemlerinin tasa-
rımlarında da dünyada önde gelen 
otomotiv üreticilerine destek ver-
mektedir. Kavramsal tasarım ve 
yapılabilirlik çalışmaları, gereksinim 
belirlenmesi, devre tasarımı ve 
tolerans analizleri, hata türleri ve 
etkilerinin analizi gibi uzman mü-
hendislik çalışmaların yanı sıra geliş-
tirme sırasında müşteri çalışanları-
nın eğitimi, prototipleme ve seri 
üretime hazır ürünlerinin geliştiril-
mesi alanında AVL çok kapsamlı 
hizmet vermektedir. AVL Türkiye, 
belirtilen tüm bu alanlarda yaptığı 
başarılı çalışmalarla yetkinliğini 
kanıtlamış, bilgi ve tecrübesini pe-
kiştirmiştir. Ortaya konan bazı tasa-
rımlar, prestijli otomobil üreticileri-
nin üst segment araçlarında yer 
bulmuştur. Halen devam eden pro-
jeler ile de dayanıklı tasarımların 
ortaya çıkması için belirtilen alan-
larda çalışmalarına devam etmekte-
dir. 

İşlevsel Güvenlik 

Günümüzde elektrik/elektronik 
sistemlerin sadece belirlenen görev-

lerini yerine getirmesinin ötesinde 
yanlış veya eksik çalışmalarının veya 
diğer sistemlerin işleyişini olumsuz 
etkilemesinin önüne geçilmesi bek-
lenmektedir. ISO61508 standardının 
otomotive uyarlanmış hali olan 
ISO26262 standardının Kasım 2011 
tarihinde yayınlanması ile artık 
otomotiv üreticileri için seri üretime 
yönelik geliştirmelerde ürün işlevsel 
güvenliği büyük önem taşımaktadır. 
AVL Türkiye ekibi, uluslararası proje-
lerde, ürün tehlike ve risk değerlen-
dirmesi, işlevsel güvenlik kavramı,  
teknik güvenlik kavramı gibi sistem 
düzeyinde çalışmaların yanı sıra 
sistem işlev gözleyicisi geliştirilmesi 
gibi ürün geliştirme çalışmalarında 
da yoğun olarak yer almaktadır. 

Elektrik Motorları ve Sürücüleri 

Hibrit ve Elektrikli araçların temel 
elemanlarından olan elektrik moto-
ru ve sürücüsü, seri üretim söz 
konusu olduğunda, araç üreticisinin 
uygulamasına özel olarak geliştiril-
mektedir. Yüksek güç yoğunluğu, 
geniş çalışma bandında yüksek 
verim gibi zorlu isterler AVL’nin bu 
alanda da tercih edilmesini sağla-
maktadır. Elektrik motoru manyetik 
ve elektriksel tasarımı, sürücü sis-
temi donanımı geliştirilmesi, alan 
yönlendirmeli sürücü algoritmaları, 
motor sürücü sisteminde hata ta-
nımlayıcı ve gözleyici yazılımlarının 
geliştirilmesinde, AVL Türkiye bu 
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alanlardaki uzmanlığı ile AVL’nin 
uluslararası projelerine katkıda 
bulunmaktadır. 

Araç Simülasyonu 

AVL’nin kendi geliştirdiği AVL CRUI-
SE™ yazılımı, araç seviyesinde simü-
lasyon ile araç yürür aksam sistem 
tasarımı ve boyutlandırılması, yakıt 
tüketimi tahmini, emisyon ve per-
formans hesaplaması yapılabilmesi-
ni sağlaması, elde edilen çıktılardan 
maliyet/yarar analizleri gerçekleşti-
rilmesi ile gerçekçi hedefler konul-
masını sağlanmaktadır. Aynı zaman-
da, araç elektrifikasyonunda elekt-
rikli sistem komponentlerine bağlı 
olarak araç yakıt tüketiminin nasıl 
etkilendiği ortaya konabilmektedir. 
Simülasyonlar ile mevcut araçlar 
arasında karşılaştırmalı değerlen-
dirme yapılabilmesi, kavramsal 
tasarım aşamasında çok önemli bilgi 
sağlamaktadır. Ayrıca, kontrol ünite-
lerine yönelik yazılım geliştirmele-
rinde yazılımların sistem düzeyinde 
test edilebilmesi ile moment ve 
enerji yönetimi gibi ileri kontrol 
algoritmaların geliştirilmesi, iyileş-
tirmesi ve optimizasyonu yapılabil-
mektedir. 

Batarya Yönetim Sistemi 

AVL, Avrupa ve Asya’lı değişik oto-
motiv üreticileri için elektrikli ve 
hibrit elektrikli araçlarda kullanılmak 
üzere lityum-iyon batarya paketi 
geliştirmektedir. Bu çalışmalar, 
modül ve paket tasarımı ve analizle-

ri, hücre kimyası seçimi, hücrelerin 
elektro-kimyasal modellenmesi, 
hücre ve paket testleri, soğutma 
sistemleri ve algoritmaları, batarya 
yönetim sistemi ve batarya paketi-
nin sistem entegrasyonu ile paketin 

araca elektriksel ve mekanik enteg-
rasyonunu içermektedir. Bu projeler 
kapsamında batarya yönetimi yazı-
lımları ve şarj, güç ile sağlık durumu 
belirlenmesi gibi temel batarya 
yönetim sistemi fonksiyonları ve 
bunların içerdiği ileri kestirim algo-
ritmalarının geliştirilmesi çalışmaları 
AVL Türkiye’nin desteğiyle yürütül-
mektedir. 

Kontrol ve Elektronik 

AVL Türkiye, uzman ve tecrübeli 
kadrosu ile modele dayalı kontrol 
algoritmaları tasarımı, simülasyonu 
ve gerçeklenmesi, hızlı prototiplen-
dirme araçları ile algoritmaların test 
edilmesi, otomatik olarak gömülü 
yazılımın elde edilmesi ve proje 
isterlerine ve müşteri taleplerine 
göre ortaya çıkan endüstriyel 
EKÜ’lerin test ve kalibre edilmesi 
hizmetlerini vermektedir. 

Tasarım ve Komponent Mühendis-
liği 

AVL Türkiye uzman kadrosu ile içten 
yanmalı motor ve şanzıman tasarımı 
ve analizleri konularında hizmet 
vermektedir. Fonksiyon, kalite, 
maliyet ve imalat hedeflerine uygun 
olarak tasarım gereksinimlerinin 
belirlenmesi, gerekli mühendislik 
hesapları yapılarak tasarımın ortaya 
çıkarılması, simulasyon ve analizle-
rin yapılması, tasarımın doğrulanma 
ve onaylanması amacıyla sistem ve 
parça seviyesi testlerin yapılması, 
test sonuçlarının değerlendirilmesi, 
teknik resim ve CAD modellerinin 
yayınlarının yapılması, yurtiçi ve 
yurtdışı tedarikçilerle iletişim ve 
proje yönetimi, mühendislik fazları-
na göre proje planlarının yapılması, 
kalite dökümanlarının hazırlanması, 
kalite verilerinin değerlendirilmesi, 
tedarikçilerin kalite süreçlerine 
entegre edilmesi, motor ve şanzı-
man tasarımlarında karşılaştırma 
çalışmalarının yapılması, yeni tekno-
lojilerin takip edilmesi gibi ana so-
rumluluklar, müşteri taleplerine 
bağlı olarak AVL uzmanlığına ve 
OEM süreçlerine uygun şekilde 
yürütülür. 
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Güç Aktarım Entegrasyon Mühen-
disliği 

AVL Türkiye, OEM’ler ile ortak çalı-
şarak mevcut entegrasyon sistemle-
ri için iyileştirme ve geliştirme ça-
lışmaları yürütmektedir. Tasarım, 
simülasyon, test ve proje yönetimi 
yeteneklerine sahip uzman kadrosu 
ile müşteri projelerine göre her 
türlü motor ve şanzıman yerleştirme 
çalışmaları yapılır, güç aktarım, hava 
emiş, egzoz, yakıt ve soğutma sis-
teminin araca uygunluğu incelenir, 
gerekli tasarım değişiklikleri yapılır. 
Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi-
lerle iletişim ve proje yönetimi, 
mühendislik fazlarına göre proje 
planlarının yapılması, kalite dökü-
manlarının hazırlanması, kalite 
verilerinin değerlendirilmesi, teda-
rikçilerin kalite süreçlerine entegre 
edilmesi ve sistem mühendisliği 
yürütülür.   

İçten Yanmalı Motor Kontrolü 

İçten yanmalı motorlardan beklenen 
performans ve verimlilik sürekli 
artmaktadır. Bu konulardaki ilerle-
menin büyük bir kısmı kontrol sis-
temleri aracılığıyla sağlanmaktadır. 
AVL Türkiye, kapsamlı ve derin bir 
bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren 
bu konuda, gerçekleştirmekte oldu-
ğu çeşitli projeler ile güvenilir ve 
tam çözümler sunmaktadır. Moto-
run enjeksiyon kontrolünden, tur-
boşarj kontrolüne kadar değişen 
fonksiyonları, motor bileşenlerinin 
sağlıklı çalışmasını düzenleyen hata 
tanımlama fonksiyonları ve kontrol 
yazılımlarının hem simülasyon or-
tamında, hem de gerçek donanım 
ile testlerini içeren bir yelpazede, 
değişik hedef uygulamalara yönelik 
motorlar üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir.  

Motor Kalibrasyonu 

Yeni nesil motorlarda hedeflenen 
verim artışlarına ve emisyon hedef-
lerine ulaşmak için şart olan kontrol 
sistemleri, algoritmaları ve hava ve 
yakıt yolu eyleyicileri (aktüatörleri) 
ile birlikte kalibre edilmesi gereken 
parametre sayısı 30 bini geçmiştir. 
Bütün fiziksel sistemlerin uyumlu, 
donanım limitleri içerisinde ve zor-
layıcı emisyon ve yakıt tüketimi 
hedeflerini sağlayacak şekilde kalib-
re edilmesi, geliştirme sürecinin en 
son ve yoğun ayağı olarak ortaya 
çıkmıştır. Motorun doğru zamanda 

doğru hava-yakıt karışımını sağla-
mak için optimize edilmiş kalibras-
yonu, bir yandan yakıt tüketimini 
düşürürken diğer yandan da her 
geçen gün daha da azaltılan emis-
yon limitlerinin sağlanmasını ve 
motorun daha fazla güç üretmesini 
sağlamaktadır. Bütün bunlar doğru 
enjeksiyon stratejisi, EGR ve turbo-
şarj gibi kontrollerin mükemmel 
uyumu (kalibrasyonu) ile hayata 
geçirilebilir. AVL Türkiye, bu kap-
samda yürüttüğü proje faaliyetleri 
sayesinde, hem içten yanmalı motor 
hem araç kalibrasyonu konularında 
çok önemli bilgi birikimi ve tecrübe-
ye sahip olmuştur. Ayrıca, motor ve 
aracın fiziksel tepkilerini simülasyon 
ortamına taşıyarak, egzoz gazı arın-
dırma sistemlerinde kullanılan DPF, 
SCR ve LNT gibi teknolojilerin mo-
dellenmesi ile birlikte tüm sistemle-
rin tek bir ortamda simülasyonu ve 
optimizasyonu konularında da ileri 
seviyelerde çalışmalar yapmaktadır.  

Eko Sürüş Asistanı 

TÜBİTAK destekli olarak 100% yerli 
olarak gerçekleştirilen projede yeni-
likçi bir fikirle yola çıkılmış ve sürü-
cüler için sesli ve görüntülü bir sürüş 
asistanı tasarlanmıştır. Her türlü 
araca kurulabilen sistem, sürüş 
sırasında anlık olarak sürücüyü en 
uygun vites için yönlendirmekte ve 
sürüş tarzını notlandırmaktadır. 
Geliştirilen sistem için yapılan pa-
tent başvurusu olumlu sonuçlanmış-
tır. AVL Türkiye’nin aldığı bu patent, 
basit bir fikrin iyi bir mühendislik 
çalışması ile özgün bir ürüne dönü-
şebileceğinin güzel bir örneğidir. 
Sahada yapılan denemelerde, orta-
lama bir sürücünün bu ürün saye-
sinde %11 yakıt ekonomisi kazancı 
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sağladığı görülmüştür. Emisyon ve 
yakıt tüketiminin düşürülmesinin 
yanı sıra, sistem, güvenli sürüşü de 
özendirmektedir. 

Elektrikli Araçlar için Menzil Uzatı-
cılı Sistem 

Değişen araç mimarileri ve powert-
rain sistemlerinin gerektirdiği yeni-
likler doğrultusunda AVL’nin getirdi-
ği çözümlerden biri, otomotiv en-
düstrisinin ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak 2008 yılında başlatılan ve 
2009 yılında lansmanı yapılan men-
zil uzatıcı paket projesidir. Wankel 
motor ile sürülen 15 kW’lık sabit 
mıknatıslı jeneratör, soğutma ve güç 
elektroniği sistemlerini içeren kom-
pakt ve hafif bir paket ortaya çıka-
rılmıştır. Düşük gürültü ve titreşim 
profiline sahip bu çözüm, aynı za-
manda daha az ağırlık ve daha kü-
çük hacim gibi özellikleriyle, üretici-
lere entegrasyonda büyük avantaj 
sağlamaktadır. Mart 2010’da ger-
çekleşen Cenevre Otomobil Fua-
rı’nda dünya lansmanı yapılan Audi 
A1 e-tron aracında ilk uygulaması 
tanıtılan sistem, şu an çeşitli üretici-
lerde test aşamasındadır. 

Elektrikli Tahrik Sistemleri için 
Fonksiyonel Güvenlik içeren Motor 
Kontrol Ünitesi 

Otomotivde giderek daha fazla rol 
almaya başlayan elektrikli tahrik 
sistemlerindeki yenilikler doğrultu-
sunda, AVL Türkiye’nin geliştirdiği 
çözümlerden biridir. Kontrol kartı, 
özellikle hibrit ve elektrikli araçların 
elektrikli tahrik sistemlerinde en çok 
tercih edilen sabit mıknatıslı motor-
ları (PMSM) kontrol etmeye yönelik 
geliştirilmiştir. Donanım ve yazılım 
düzeylerinde ISO26262 temelli 
fonksiyonel güvenlik ve hata tanıla-
ma özelliklerine sahip olan bu üni-
tenin donanımı otomotiv donanım 
standartları AEC-Q100, -101 ve -
200’e, yazılımı ise otomotiv yazılım 
standardı AUTOSAR’a uyumlu geliş-
tirilmiştir. Tüm bu özellikeriyle bu 
ünite Türkiye için bir ilktir. Elektrik 
Motor Kontrol Kartı Ünitesinin dön-
güde-donanımla-benzetim testleri 
(HiL), AVL Türkiye bünyesinde başa-
rıyla tamamlanmıştır. AVL Türkiye, 
bu proje kapsamında edindiği bilgi 
ve tecrübe sayesinde, önde gelen 
uluslararası otomotiv tedarikçi ve 
üreticileri ile yapılan ortak tasarım 
projelerinde öne çıkmakta ve önem-
li roller üstlenmektedir.  

*cem.kaypmaz@avl.com
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Bantboru Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  
otomotiv endüstrisine ciftkatlı bakır 
kaynaklı ve değişik çaplarda fren, 
hidrolik direksiyon ve debriyaj boru-
ları ile soğutma sanayiine tekkatlı 
kondenser boruları üreten, yapısal 
olarak Harman Şirketler Gurubu 
içinde yeralan, kendi Knowhow’ını 
yaratmış ve 100% yerli sermaye ile 
kurulmuş bir anonim şirkettir.  

Otomotiv sanayinde fren ve yakıt 
sistemlerinde kullanılmak üzere: 

Bakır kaplı, çift katlı çelik boru ima-
latı(Çap: 4,75mm-6mm-8mm) 

PVF(Poly vinyl Florid) kaplı çift katlı 
çelik boru imalatı(Çap: 4,75mm-
6mm-8mm) 

PA(Poly amid) kaplı çift katlı çelik 
boru imalatı(Çap: 4,75mm-6mm-
8mm) 

İmal edilen borular, araç cinsine 
göre hazırlanan 3D çizim datalarına 
uygun şekilde CNC bükme makinele-

rinde şekillendirilerek araç üreticile-
rine teslim edilir.  

Soğutma sanayinde ve Otomotiv 
yakıt borularında kullanılmak üzere: 

Tek katlı çelik boru imalatı (Çap: 
4,75mm-6mm-8mm-10mm) 

Tek katlı Nikel kaplı çelik boru ima-
latı (Çap: 4,75mm-6mm-8mm-
10mm) BANTBORU bünyesinde imal 
edilmektedir. 

1972 yılında faaliyete başlayan 
firmamızın, yıllar itibariyle gelişimini 
şöyle sıralayabiliriz: 

x 1972 -- Samandıra tesislerinin
kuruluşu

x 1976 -- Soğutma sanayine ticari
üretimin başlaması

x 1982 -- Otomotiv sanayiine tanıtım

x 1992 – Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde kaplama fabrikasının
kurulması
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x 2007 – Ar-Ge Bölümünü yapılan-
dırma çalışmalarının başlaması

x 2008 – Üretimin,  GOSB’nde yapı-
lan yeni fabrikaya taşınması

x 2009 -- Yakıt ve soğutma hatları
için tek katlı boru imalatına baş-
lanması

x 2013 – “Bantboru GMBH” firması-
nın Saarbrücken - Almanya’da ku-
ruluşu

x 2013 – “OOO Bantboru” firmasının
Rusya’da kuruluşu

x 2015 – Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Mer-
kezi “onayının alınması

x 2016 – Geçen yıl başlanan ve bu yıl
hazırlıkları hızlandırılan çalışmalar-
la, 2016 yılının başlarında “Turqua-
lity “ başvurusunun yapılması

Bantboru A.Ş. olarak, yukarıda gös-
terilen gelişim sürecini başarı ile 
sürdürüp  2015 yılında  Türkiye’nin 
en büyük 1000 sanayi kuruluşu 
arasına girmenin haklı gurur ve 
mutluluğunu yaşamaktayız.     

AR-GE MERKEZİ YAPISI: 

 Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulu-
nan Ar-Ge Mühendislik bölümü 
kendi içinde Ürün Geliştirme ve 
Proses Geliştirme alt bölümlerine 
ayrılmıştır.    

         Ürün Tasarım bölümünde araç 
gövde CAD datası kullanılarak fren 
borularının routing tasarımları ya-
pılmakta ve bu amaçla CATIA V5 ve 
Inventor programları kullanılmaka-
tadır. Bağlantı elemanlarının seçimi 
ve bağlantı koşullarının belirlenme-
si, yeni tip fren borularının tasar-
lanması (rijit fren borusu ile esnek 
fren borusundan oluşan hibrit boru-
lar),  kaynaklı bağlantı yerine sökü-
lebilir bağlantıya geçiş seçeneğinin 
realize edilmesi, OEM tarafından 
gelen projelerin CAD programlar 
vasıtası ile incelenmesi ve OEM 

tarafından belirlenen CAD DATA 
paylaşım platformları kullanılarak 
OEM ARGE ile koordineli çalışmalar 
gerçekleşmektedir.   

Proses Geliştirme bölümünde, var 
olan üretim yöntem ve makinele-
rinde verimliliklerin arttırılması, 
kalite sürekliliğinin sağlanması, 
üretim makinelerinde iyileştirilmele-
rin yapılması, üretimin ihtiyaç duy-
duğu özel makinelerin tasarıları 
yapılmaktadır. 

Ar-Ge Mühendislik bölümüne bağlı 
olarak çalışan Ar-Ge Prototip Atöl-
yesinde proje gerçekleştirme süre-
cinde yapılması gereken modellerin 
ve parça numunelerinin yapımı 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Ar-Ge 
LAB2 laboratuvarında mühendisler 
tarafından kullanılan test cihazları 
bulunmakta ve burada validasyon 
testleri yapılmaktadır. Aynı şekilde 
Sistem Tasarım başlangıç ve doğru-
lama çalışmaları burada gerçekleşti-
rilir (Kamera kontrol ile ölçüm doğ-
rulama, PLC programlama, fren 
borusu bağlantılarına tork-kuvvet 
testleri gibi). 

Ar-Ge LAB 1 ve LAB2 bölümlerinde: 

x ölçüsel kontroller,

x mekanik testler (akma, çek-
me,kopma testleri),

x iç yüzey kirliliği analizleri,

x malzeme sertlik testleri,

x mikroskop altında ölçüsel kontrol-
ler,

x parçaların 3 boyutlu ölçümleri
yapılmaktadır.

Söz konusu ölçüm ve testlerde 
kullanılan cihazlar: 

x Darbeli hidrolik test cihazı.

x Audit tork ölçüm test cihazı

x Hidrolik çekme test cihazı

x Vakum test cihazı

x Klimatik ortam test cihazı

x 3D Koordinat ölçüm cihazı

Ar-Ge Merkezinde yapılan çalışma-
lar sonucunda alınan patent ve 
faydalı modeller: 

Patentler: 

x Hibrit kaynaklı çift katlı bakır kaplı
fren borusu imalat makinesi,

x Lazer ışınlarıyla boru sıyırma maki-
nesi,

x Çift katlı bakır kaynaklı çelik boru
üretiminde kullanılan çelik saclara
bakır kaplama prosesi,

x Bakır kaynaklı çift katlı çelik boru-
nun uzun soğutma hattı tavlama
yöntemi ile üretim prosesi,
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x Dışı çinko ve PVF, içi nikel kaplı çift
katlı bakır kaynaklı çelik sac boru,

Faydalı Modeller: 

x Borularda mekanik işaretleme
tertibatı.

x Kanal taşlama makinesi

x Havşa arkası kaplama

* otosun@bantboru.com

ORHAN TOSUN 
AR-GE Merkezi Yö-
neticisi 
oto-
sun@bantboru.com
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Dünyada	Bosch	Grubu	
Bosch	 Grubu	 uluslararası	 alanda	
lider	 konumda	olan	 bir	 teknoloji	 ve	
hizmet	 sağlayıcısıdır.	 2014	 mali	
yılında,	 yaklaşık	 360.000	 çalışan,	
otomotiv	 ve	 sanayi	 teknolojileri,	
dayanıklı	 tüketim	 ürünleri	 ve	 bina	
teknolojileri	 iş	alanlarında	61	milyar	
Euro	 tutarında	 ciro	 gerçekleştirmiş-
tir.	 Bosch	 Grubu,	 Robert	 Bosch	
GmbH’ın	 yanı	 sıra	 grubun	 60’ın	
üzerinde	ülkedeki	 440’tan	 fazla	 yan	
kuruluşunu	 ve	 yerel	 şirketini	 kap-
samaktadır.	 Satış	 ve	 servis	 ağı	 da	
hesaba	 katılırsa,	 Bosch	 yaklaşık	
olarak	150	ülkede	temsil	edilmekte-
dir.	 Dünya	 çapındaki	 bu	 geliştirme,	
üretim	ve	satış	ağı	gittikçe	artan	bir	
büyümenin	 temelini	 oluşturmakta-
dır.	 Her	 yıl	 araştırma	 ve	 geliştirme	
alanında	 4,9	 milyar	 Euro	 yatırım	
yapan	 Bosch,	 aynı	 zamanda	 dünya	
çapında	 3,800’ün	 üzerinde	 patent	
başvurusu	 da	 yapmaktadır.	 Bütün	
ürün	 ve	 hizmetleri	 ile	 hem	 inovatif	
hem	 faydalı	 çözümler	 sunarak,	
Bosch	 yaşam	 kalitesini	 artırmakta-
dır.	

Bosch	 ürünleri	 müşteriye,	 özellikle	
yenilikçi	 ve	 işlevsel	 tasarımları,	
örnek	 alınacak	 kaliteleri	 ve	 çevre	
dostu	 üretim	 yöntemleri	 bağlamın-
da	en	yüksek	teknolojik	standartları	
sunar.	 Araştırma	 ve	 geliştirme	 ala-
nında	 yaptığı	 yatırımlarla	 bu	 konu-
daki	 kararlılığını	 gösteren	 Bosch,	

dünya	 genelinde	 45,700’den	 fazla	
çalışan	 istihdam	 ederek,	 oluşan	
sosyal	 faydalara	 da	 zemin	 hazırla-
maktadır.	Bosch,	her	iş	günü	yapılan	
ortalama	 18	 patent	 başvurusuyla	
dünyanın	 en	 yenilikçi	 firmalarından	
biridir.	

Bosch	Türkiye	
Bosch’un	 Türkiye’deki	 en	 büyük	
şirketi	 olan	 Bosch	 Sanayi	 ve	 Ticaret	
A.Ş.	 ağırlıklı	 olarak	 otomotiv	 tekno-
lojileri	 alanında	 üretim,	 geliştirme,	
satış	 ve	 pazarlama	 aktiviteleri	 ger-
çekleştirmektedir.	 Şirketin	 Bursa’da	
bulunan	 iki	 fabrikasında	 dizel	 ve	
benzin	 püskürtme	 sistemleri	 gelişti-
rilmekte	ve	üretilmektedir.		

Ayrıca,	 ATMO	 adı	 altında	 montaj	
sistemleri	 ve	 özel	 makine	 tasarımı	
ve	 üretimi	 gerçekleştirilmektedir.	
Bosch	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş,	İstanbul	
ve	Bursa’da	bulunan	otomotiv	oriji-
nal	 ekipman	 ve	 otomotiv	 yedek	
parça	 satış	 ofisleri	 yanı	 sıra	
Bosch’un	 önemli	 faaliyet	 alanların-
dan	 biri	 olan	 elektrikli	 el	 aletleri	 ve	
güvenlik	 sistemlerinin	 satış	 ve	 pa-
zarlamasını	da	gerçekleştirmektedir.		

Bosch	Grubu’nun	 otomotiv	 işkolun-
da	 yer	 alan	 bir	 diğer	 şirketi	 olan	
Bosch	 Fren	 Sistemleri	 Sanayi	 ve	
Ticaret	A.Ş.,	Bursa’daki	 fabrikasında	
hidrolik	 fren	 sistem	 bileşenleri	
üretmektedir.	

Bosch	Bursa	

Bosch	Bursa,	 tek	ve	küçük	bir	 tesis-
ten	 iki	 büyük	 tesise,	 hızlı	 ve	 sürekli	
bir	 gelişme	 gösterdi.	 1999–2007	

yılları	 arasındaki	 genişleme	 ile	 iki	
fabrikadaki	 üretim	 alanı	 bugün	
142.760	m2’ye	ulaştı.	Bu	 iki	 fabrika-
da	 yüksek	 teknoloji	 ürünü	 enjeksi-
yon	 memeleri	 ve	 “Common	 Rail”	
enjektörleri	üretilmektedir.	

2001	yılında	tamamlanan	yeni	fabri-
kada,	 son	 geliştirilen	 ürünü	 olan	
üçüncü	 kuşak	 “Common	 Rail”	 (pie-
zo)	 enjektörleri	 imal	 edilmektedir.	
Bosch	 Bursa,	 Bosch	 üretim	 ağının	
önemli	 bir	 parçası	 olarak,	 Ar-Ge	
birimi	 mesleki	 altyapısı	 yüksek	 çalı-
şanları	 ve	 kalifiye	 üretim	 ekibiyle,	
Bosch	 müşterilerine	 ileri	 teknoloji	
ürünler	 sunmaktadır.	 1997	 yılından	
bu	 yana	 üretim	 tesislerinde	
5.000’den	 fazla	 kişiye	 iş	 imkânı	
yaratıldı.	

2015	yılında,	150	milyonuncu	enjek-
tör	 üretimini	 gerçekleştiren	 Bosch	
Bursa	 Fabrikaları,	 yaklaşık	 7.200	
çalışanıyla	 Bosch’un	 dünyadaki	 en	
başarılı	 üretim	 tesisleri	 arasındadır.	
Bosch	 kurumsal	 felsefesinin	 ve	 tüm	
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çalışanlarının	 bağlılığının	 başarıyla	
bir	 araya	 gelmesi	 sonucunda	 Bosch	
Bursa	 Dizel	 Fabrikaları	 birçok	 kez	 iş	
mükemmelliği	 konularında	 ödüllen-
dirildi.	 Şirket	 en	 son	 2008	 yılında,	
EFQM	 Avrupa	 Kalite	 Büyük	 Ödü-
lü’nü	ikinci	kez	kazanarak,	ulaşılması	
zor	bir	başarıya	imza	attı.	

Ar-Ge	Departmanı	
Bosch’un	Bursa	 Fabrikasındaki	Dizel	
Sistemleri	 Ürün	 Geliştirme	 Bölümü,	
Platform	 ve	Müşteri	 Projeleri	Geliş-
tirme	 bölümlerinden	 oluşmaktadır.	
Enjektör	 ve	Meme	 geliştirme,	müş-
teri	projeleri	yönetimi,	tasarım,	test,	
analiz	 ve	 raporlama	 yapılan	 bu	 iki	
departmanda,	 toplam	 111	 kişi	 ça-
lışmaktadır.	

Global	boyutta	birçok	Ar-Ge	merkezi	
olan	 Bosch	 Gurubu’nda	 Türkiye	 Ar-
Ge	 Merkezi,	 proje	 geliştirme,	 yeni	
proje	 oluşturma	 ve	 proje	 yönetimi	
konusunda	 ilk	 sıralarda	 yer	 almak-
tadır.	 Bosch	 Bursa	 Ar-Ge	 Merkezi,	
başarılı	 olduğu	 projeler	 sayesinde	
diğer	 birçok	 Ar-Ge	merkezine	 farklı	
projelerde	 teknik	 danışmanlık	 ve	
proje	yönetimi	sağlamaktadır.		

Enjektör	Platform	Geliştirme		
Departmanı	
Dünya	 çapında	 Common	 Rail	 1.	
jenerasyon,	 Common	 Rail	 2.	 (1800	
bar’a	 kadar	manyetik	 valf	 enjektör-
leri)	 ve	 Common	 Rail	 3.	 jenerasyon	
(piezo)	 enjektörlerinin	 platform	
geliştirmesi	 ve	 çok	 sayıda	 meme	
geliştirme	platformu	ile	meme	müş-
teri	 projeleri	 sorumluluğu	 Platform	
Geliştirme	 Departmanı’nda	 bulun-
maktadır.	 Güçlü	 tasarım	 ve	 test	
mühendis	 kadrosuyla	 yeni	 uygula-
malar	 ve	 pazarlar	 için	 yeni	 fonksi-
yonlar	 devreye	 alınmaktadır.	 Dizel	
motorlarda	 yakıt	 tasarrufunu	 daha	
da	 iyi	 noktalara	 getirmek	 için	 Al-
manya’daki	 ana	geliştirme	 ile	birlik-
te	 Ar-Ge	 merkezimiz	 bünyesinde	
birçok	 proje	 çalışması	 devam	 et-
mektedir.	Daha	düşük	motor	hacim-
lerinden	daha	fazla	performans	elde	
edilmesi	 için	 geliştirilen	 sistemler	
sayesinde	 verim	artışı	 sağlanmakta-
dır.	 Ar-Ge	 merkezimizde	 enjektör	
platform	 ve	 simülasyon	 çalışmaları	
yapan	 departmanımız	 da	 51	 mü-
hendis	görev	almaktadır.	

Enjektör	Meme	Platform	ve		
Müşteri	Projeleri	Geliştirme	
Departmanı	

Toplam	 60	 mühendis	 ve	 teknikerin	
çalıştığı,	Enjektör	Meme	Platform	ve	
Müşteri	 Projeleri	 Geliştirme	 De-
partmanı	 ise	 çok	 sayıda	 müşteri	
projesinin	 (manyetik	 valf,	 kısmen	
piezo	 enjektör)	 sorumluluğunun	
yanı	sıra,	kendine	ait	laboratuvar	ve	
test-odası	içeren	test	ve	analiz	mer-
kezine	sahiptir.	

Motor	 ve	 araç	 testlerine	 tabii	 tutu-
lan	 enjektörler	 belirlenen	 sürelerin	
ya	da	mesafelerin	kat	edilmesinden	
(örnek:	 100.000	 km)	 sonra	 Bosch	
Bursa	 Ar-Ge	 laboratuvarına	 ince-
lenmek	üzere	geri	gönderilmektedir.	
Enjektörlerin	 burada	 birçok	 para-
metresi	(mekanik,	elektriksel,	hidro-
lik	ve	optik	ölçümler)	incelenerek	bir	
rapor	yayınlanmaktadır.		

Yayınlanan	 raporların	 sonucunda	
enjektörlerin	tüm	müşteri	gereklilik-
lerini	 yerine	 getirip	 getirmediği	 ve	
iyileştirilmesi	 gereken	 noktaların	
olup	 olmadığı	 belirlenmekte	 ve	
müşteri	 ile	 yapılan	 toplantılarda	 bu	
konular	paylaşılmaktadır.	

Ana	Sanayi	İşbirlikleri	
Bosch	 Bursa	 geliştirme	 merkezi	
tasarladığı	dizel	enjektörleri	otomo-
tiv	 ve	 motor	 üreticilerinin	 motor	
tasarımlarına	 uygun	 olarak	 tasarla-
makta	 bu	 nedenle	 özellikle	 ana	
sanayilerin	 motor	 geliştirme	 de-
partmanları	 ile	 sıkı	 ve	 düzenli	 işbir-
likleri	bulunmaktadır.		

Müşteriye	 özel	 olarak	 geliştirilen	
enjektörlerin	 gerçek	 çalışma	 orta-
mında	 test	 edilmeleri	 gerekmekte-
dir.	 Bunun	 nedeni	 laboratuvarlarda	

218



BOSCH	AR-GE	MERKEZİ	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

yapılan	 testlerin	 gerçek	 ortamı	 tam	
olarak	yansıtmaması	ve	yine	müşte-
riye	 özel	 olan	 diğer	 enjeksiyon	 sis-
tem	 komponentlerini	 içermemesi.	
Yük	 dağılımı	 ve	 kullanım	 şartlarının	
çok	değişken	olması	sebebiyle	geliş-
tirilen	 enjektörlerin	 seri	 imalata	
geçmesinden	önce	2.000.000	km’lik	
araç	 doğrulama	 ve	 garanti	 testleri-
nin	 yapılması	 müşteriler	 tarafından	
talep	 edilmekte	 ve	 bu	 testlerin	
sonuçları	takip	edilmektedir.	

İşletmenin	 Uluslararası	 Düzeyde	
Ar-Ge	 Faaliyet	 Organizasyonları	 ve	
İşbirlikleri	
Bosch	 Bursa	 Ar-Ge	 merkezi	 direk	
olarak	Almanya	Stuttgart’taki	Bosch	
ana	Ar-Ge	merkezine	bağlıdır.	Stutt-
gart	Schwieberdingen’de	bulununan	
Bosch	 araştırma	 bölümleri	 Bosch	
Bursa	AR-Ge	Merkezi’nin	iş	ortakları	
arasında	 yer	 alıyor.	 Bu	 bölümlerde	
yeni	 malzemeler,	 üretim	 ve	 ölçüm	
süreçleri	 üzerine	 araştırmalar	 ya-
pılmaktadır.	

Ayrıca	 Bosch	 Bursa	 Ar-Ge	 ekipleri	

Bosch’un	 test	 merkezleri	 ile	 de	
işbirliği	 içindedir.	 Özellikle	 enjektör	
için	 kullanılan	 2	 ana	 test	 merkezi	
bulunmaktadır.	 Biri	 Stutt-
gart/Feuerbach’da	bulunan	ana	test	
merkezi,	 diğeri	 ise	 Çek	 Cumhuriyeti	
Jihlava	 kentinde	 bulunan	 test	 mer-
kezidir.	 	 Her	 iki	 test	 merkezi	 de	
enjektör	 projelerinin	 yönetimi	 bağ-
lamında	 oldukça	 önemli	 bir	 yere	
sahiptir.	Bu	işbirliği	sayesinde	enjek-
törler	 laboratuvar	 anlamında	müm-
kün	 olan	 en	 gerçeğe	 yakın	 şekilde	
test	edilebilmektedir.		

İşletmenin	Global	Düzeyde		İşbirliği	
Yaptığı	 Ar-Ge	Merkezleri	 Hakkında	
Bilgiler	
Bosch	 Bursa	 Ar-Ge	 merkezi	 Bosch	
uluslararası	 geliştirme	 ağına	 (IDN:	
International	 Development	
Network)	bağlı	olarak	çalışmaktadır.	
Bu	 kapsamda	 IDN	 içerisinde	 bulu-
nan	 bazı	 Ar-Ge	 bölümleri	 bağımsız	
ve	 karar	 verme	 yetkilerine	 sahip	
durumdayken,	 diğerleri	 sorumlu	
olan	lider	Ar-Ge	merkezleri	ile	birlik-

te	kısıtlı	yetkilerle	çalışmaktadır.	

IDN	 içerisinde	 Bursa	 Ar-Ge	Merkezi	
oldukça	ayrıcalıklı	bir	yer	almakta	ve	
bağımsız	 biçimde	 karar	 verebilme	
yetkilerine	 sahiptir.	 Bursa’ya	 bağlı	
olarak	 işbirliği	 içerisinde	 Brezilya,	
Japonya,	 Çin	 ve	 Hindistan	 enjektör	
geliştirme	 birimleri	 bulunmaktadır.	
Örneğin	 Hindistan	 fabrikası,	 Bur-
sa’nın	sorumlu	olduğu	CRI	1,	2	ya	da	
3. nesil	 ile	 ilgili	herhangi	bir	geliştir-
meyi,	 ürün	 değişikliğini	 ya	 da	 özel	
serbestiyi	 ancak	 Bursa	 Ar-Ge	 mer-
kezinden	 gelecek	 olan	 onaylarla	
yürürlüğe	koymaktadır.	

Üniversite	İşbirlikleri	
Bosch	 Bursa	 Ar-Ge	 Merkezi’nin	
somut	 bir	 diğer	 etkisi	 de,	 Uludağ	
Üniversitesi	 başta	 olmak	 üzere	
üniversiteler	 ile	 ortak	 proje	 geliştir-
me	ve	teknik	danışmanlık	çalışmala-
rının	başlatılmasıdır.	Şirketin	yüksek	
lisans	 ve	doktora	 yapan	personelle-
rin	 tez	 çalışmaları	 da	 bir	 süredir	
desteklenmektedir.	
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Uluslararası	 düzeyde	 sektörümüzle	
İlgili	gelişmeler	

Günümüzün	 dizel	 motorları	 sürekli	
daha	 çevreci	 ve	 tasarruflu	 hale	
geliyor.	 	 Bosch,	 bir	 yandan	 yeni	
yüksek	 basınç	 sistemleriyle,	 diğer	
yandan	 da	 daha	 verimli	 egzoz	 gaz	
işlem	 sistemleriyle	 (exhaust	 gas	
treatment)	 bu	 gelişime	 katkı	 sağlı-
yor.	

Bosch’un	yeni	nesil	enjektörlerinde,	
sistem	 basınçları	 manyetik	 valf	
tekniğiyle	çalışan	dizel	enjektörlerde	
2500	bar’a	(CRI2-25),	piezo	tekniğiy-
le	 çalışan	 enjektörlerde	 ise	 3000	
bar’a	 (CRI3-30)	 kadar	 çıkarılması	
hedefleniyor.	 Böylelikle	 yakıt	 tasar-
rufunda	 yüzde	 30,	 emisyonlarda	
yüzde	25,	gürültüde	ve	performans-
da	 yüzde	 50	 oranında	 iyileştirmeler	
sağlanması	amaçlanmaktadır.	

Dünyamızda	 petrol	 rezervleri	 sınırlı	
olduğu	 için	 alternatif	 tekniklerin	
araştırılması	tüm	sektörde	ve	Bosch	
bünyesinde	 devam	 etmektedir.	
Buna	 yanmalı	 motor	 ve	 elektro	
motor	 (hibrid)	 birleşimi	 bir	 çözüm	
olabilir.	 Büyük	 batarya	 ebatları	 ve	
uzun	 şarj	 süreleri	henüz	aşılamamış	
bir	engel	olarak	görünse	de	bunlara	
da	 önümüzdeki	 yıllarda	 bir	 çözüm	
bulunacaktır.		

* Tolunay.Demir@tr.bosch.com
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Kemal YARDIMCI 
Ar-Ge Yöneticisi 

Gökçen Grup bünyesinde 1987 
yılında, % 100 Türk sermayesi ile 
sektör yolculuğuna başlayan B-PLAS 
A.Ş.; Bursa Merkez Fabrikası, Ada-
pazarı Fabrikası, Gölcük Fabrikası, 
Gemlik Fabrikası, Yapı Malzemeleri 
Fabrikası, Kaplama Malzemeleri 
Fabrikası olmak üzere toplam 6 ayrı 
üretim tesisinde 54.416 m² açık ve 
90.535m²’lik kapalı  alanda faaliyet-
lerine devam etmektedir.  

Özellikle  plastik enjeksiyon,  ekst-
rüzyon, şişirme, vakum şekillendir-
me,  pres baskı laminasyon, plastik 
üzeri boyama, metalik kaplama 
(daldırma ve PVD) teknolojilerini 
kullanarak başta torpido, tampon, 
kapı paneli, yakıt tankı vb. parçala-
rın tasarlanması, kalıpları-
nın/parçalarının üretilmesi ve mon-
taj işlemleri ile yurtiçi/yurtdışı oto-
motiv sektörüne (FORD, FIAT, HON-
DA, RENAULT, TURK TRAKTOR, TAI, 
VOLKSWAGEN, …)  hizmet vermek-
tedir (Şekil 1). 

Bünyesinde bulunan kalıp tasarım / 
kalıp üretim birimleri ve uzman 
kadrosu ile plastik kalıp tasarımı, 
kalıp üretimi konularında ülkemizde 
ender bulunan firmalardan biri 
haline gelmiştir. Otomotiv sektörü 
dışında havacılık sanayi için plastik 
parçalar ve inşaat sektörü için XPS 
ısı yalıtım panelleri, temel su sızdır-
mazlığı için yüksek yoğunluklu polie-
tilen su sızdırmazlık levhası ve atık 

su borusu ayrıca Polipropilen amba-
laj plaka/rulo üretimleri mevcuttur.   

Sahip olduğu bilgi birikimini havacı-
lık sektöründe de geliştirmek hede-
fiyle 2016 yılı başında yapılan pro-
tokolle Berlin’de yüksek teknolojiyle 
uçak üretimi yapan Aquila Şirketini 
(Şekil 2)  bünyesine katmıştır. 

Şekil1. Enjeksiyon ve boyahane 
hatları 

Şekil2. Aquila Uçak fabrikası. 

B-PLAS A.Ş. hizmet verdiği sektör 
gereklilikleri olarak; ISO/TS 16949: 
2009, ISO 14001: 2004, ISO - OHSAS 
18001: 2007, FORD Q1 Kalite Gü-
vence Sistem Belgelerini günümüze 
kadar kesintisiz korumuştur. 

Kurulduğundan bu yana bünyesinde 
Ar-Ge çalışmalarını yürüten B-PLAS 
A.Ş., 2006 yılından itibaren Bursa   
Uludağ Üniversitesi Teknoparkında 
(ULUTEK) faaliyet göstermiştir. 2008 
yılında çıkan 5746 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun kapsamın-
da, yılların birikimi olan kabiliyetle-
rini Ar-Ge çatısı altında toplamaya 
karar vermiş ve 12.12.2011 tarihin-
de T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan                “Ar-Ge 
Merkezi Belgesini” almaya hak 
kazanarak bu çalışmalarını, DOSAB 
Orkide Sokak No:15 16369 Bursa 
adresindeki merkez fabrikasında 
yürütmeye başlamıştır (Şekil 3). 

Şekil 3. Ar-Ge Merkezi 

*
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Genel olarak; şirketimizdeki Ar-Ge 
faaliyetleri, yeni bir ürünün üretil-
mesi, ürün kalitesi veya standardı-
nın yükseltilmesi, maliyet düşürücü 
ve standart yükseltici mahiyette 
yeni tekniklerin uygulanması, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 
yeni bir teknolojinin yurt koşullarına 
uyumunun sağlanması, mevcut 
teknolojilerin iyileştirilmesi ve bun-
lara yenilerin uyarlanması amacıyla 
yapılan, bilimsel esaslara uygun 
olarak yürütülen ve her aşaması 
belirlenmiş çalışmaları ve bunların 
sonuçlarını kapsamaktadır. 

Tasarımdan bitmiş parçaya kadar 
tüm aşamaları bünyesinde 
gerçekleştiren B-PLAS A.Ş.,  2 g ’dan 
64 kg ’a kadar ağırlıktaki plastik 
parçaları Full Service Supplier (FSS) 
olarak müşterilerine sunmaktadır  
(Şekil 4).      

Şekil 4. Full service supplier (FSS) 
adımları 

Ar-Ge Merkezi toplam 3.155 m²’lik 
alanda 3 ayrı alanda faaliyet gös-
termektedir. Ar-Ge Merkezi içinde 
Araştırmacı Personel, Teknik ve 
Destek Personeli grupları için ayrı 
organizasyonlar yapılmıştır.  

Bunlar;  
A- Ar-Ge Araştırmacı ve Teknisyen 

Ofisleri : ( 470 m² ), 
Bu bölümde Ar-Ge projelerine ait 
tasarımların mekanik çalışmalarını 
gerçekleştiren, tasarım çalışmalarını 
yürüten, Ar-Ge projelerinin malze-
me ve prototip imalatını takip eden 
araştırmacı ve teknisyenler görev 
almaktadır (Şekil 5).  

Şekil 5. Araştırmacı ve Teknisyen 
ofisleri 

B- Ar-Ge Prototip Kalıp Atölyesi : 
( 2.285 m² ), 

Ar-Ge projelerinin prototip kalıp 
imalatını gerçekleştiren, tasarlanan 
kalıpların prototip çalışmalarını 
yapan ve ayrıca Ar-Ge tasarım bö-
lümü ile Ar-Ge prototip imalatı 
departmanı arasında koordinasyonu 
sağlayan araştırmacı ve teknisyenle-
rin görev yaptığı ve genel olarak 
pilot üretim sürecine kadar Ar-Ge 
çalışmalarının sürdürüldüğü bir 
bölümdür (Şekil 6). 

Şekil 6. Ar-Ge Prototip Kalıp Atölyesi 

C- Ar-Ge Laboratuvarı ve Prototip 
Test Merkezleri : ( 400 m² ),  

Bu bölüm, prototip olarak üretilen 
her türlü otomotiv parçalarına ait 
fonksiyonel ölçümlerin ve testlerin 
yapılmasını sağlayan teknisyen ve 
araştırmacıların yer aldığı bölümdür. 

Ayrıca, satış sonrasında ürün tasa-
rımından kaynaklanan sorunların 

çözümü, ürünlerin bu aşamadaki 
Testleri ve “sürekli iyileştirme “ 
çalışmalarını yürüten Ar-Ge araştır-
macı ve teknisyenlerinin görev 
yaptığı bir Ar-Ge lokasyonudur (Şekil 
7). 

Şekil 7. Ar-Ge Ölçüm ve Test Labora-
tuvarları 

İş Geliştirme ve İnovasyon Direktör-
lüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 
Ar-Ge Merkezi,  

x Teknoloji Geliştirme,
x Ürün&Kalıp Geliştirme
x Süreç Geliştirme ve Mühendislik,
x Proje Geliştirme,
olmak üzere 4 ana bölümden oluş-
maktadır.  

Ar-Ge merkezinde, faaliyet alanımız 
ile ilgili olarak; 

x Ürün&Kalıp Geliştirme,
x Hammadde Geliştirme,
x Kaplama Teknolojileri,
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmaların yanında geleceğin 
önemli konularından olan enerji ve 
savunma sanayileriyle ilgili çalışma-
lara da başlanmıştır.  

Ürün&Kalıp Geliştirme;  
Parça tasarımından prototip kalıp 
imalatına kadar tüm işlemleri aşağı-
daki teknolojileri kullanarak yapa-
bilmektedir. 
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x Modelleme
x Akış analizi (Mold flow)
x Hızlı Prototipleme
x Vakum Ortamında Prototipleme
x 3D Ölçüm ve Tersine Mühendislik
x Ürün Geliştirme ve Kalıp Tasarımı

(CAD & CAM)
Ürün Geliştirme ve Kalıp Tasarımın-
da, CATIA V5R20 (CCV, MD1, RM2, 
YM2, HD2, RE2, MTD2, DP2), Unig-
raphics NX7.5, IDEAS C3P CAD-CAM, 
Moldflow SINERGY, Tebis V3.5 R4, 
ALIAS DESIGN STUDIO (Industrial 
Design, Reverse Engineering), AU-
TOCAD MECHANICAL & INVENTOR, 
CATALIST (For “Dimension” Pro-
totyping Machine), INSIGHT (For 
“Titan” Prototyping Machine) prog-
ramlar/ekipmanlar kullanılmaktadır. 
Ayrıca kalıp tasarımında önemi 
yüksek olan Mold flow analizi ile 
kalıpların imalat öncesi tüm prob-
lemleri görülerek uygun bir kalıp 
imalatı sağlanmaktadır (Şekil 8). 

Prototip atölyesinde ise talaşlı ima-
lat için gerekli olan tampon, torpido, 
yakıt tankı gibi büyük parçalarında 
kalıplarını ve kontrol fikstürlerini 
işleme yeteneğine sahip birçok CNC, 
delik delme, … ekipmanları mevcut-
tur (Şekil 9). 

Şekil 8. Ar-Ge Mold Flow Analizi ve 
Örnekleri 

Şekil 9. Ar-Ge Merkezi Prototip 
atölye ekipmanları 

Sahip olduğu vakum ortamında 
prototip, hızlı prototip ve 3D öl-
çüm/tersine Mühendislik ekipman 
alt yapısı ile ana sanayilerin birçok 
projesinde test numuneleri hazırla-
yarak projelerin devreye alma sü-
reçlerinin kısalmasını sağlamaktadır 
(Şekil 10). 

Şekil 10. Ar-Ge Merkezi Prototip ve 
3DÖlçüm/Tersine Mühendislik 
Ekipmanları 

Hammadde Geliştirme; 
Ar-Ge kapsamında; Plastik enjeksi-
yon ve ekstrüzyon teknolojileri için 

istenen teknik kriterlerde ECOPLEN 
markası ile hammadde geliştirme ve 
onayları ile ilgili çalışmalar yapıl-
maktadır (Şekil 11).  

Yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
hem Tofaş hem de Renault’tan 
onaylı hammaddeleri vardır. 

Şekil 11. Ar-Ge Merkezi Hammadde 
Geliştirme Ekipmanları 

Ar-Ge Merkezi kapsamında plastik 
alanında kapsamlı bir laboratuvara 
ve diğer tüm üretim noktalarında 
ürüne özgü laboratuvarlara sahiptir. 

Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlarında 
özellikle geliştirme çalışmalarında 
önemli olan bazı ekipmanlar (Şekil 
12); 

x Enjeksiyon Makinası
x Klimatik Test Kabini
x CASS
x AAS
x UV Spektrofotometre
x DSC
x TGA
x FT-IR
x Sertlik (Shore)
x Sertlik (Rockwell)
x Kül Fırını
x Etüv
x Taber Aşındırma
x HDT/Vicat Sıcaklık Tayin
x Karl Fischer Nem Ölçüm Cihazı
x Çizik Sertliği
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x Klimatik Kabin (-40 /+180 0C, RH)
x Stress Cracking
x Izod Charpy Darbe Test Cihazı,
x Akışkanlık Cihazı,…..

Şekil 12. Ar-Ge Merkezi Laboratuvarı 

Kaplama Teknolojileri; 
B-PLAS A.Ş. tasarımdan nihai ürüne 
yönelik yaptığı çalışmalar kapsa-
mında proseslerine müşteri albeni-
sini arttıran boyama, IMD teknoloji-
leri yanında kaplama teknolojilerini 
de ilave etmiştir.  Bu kapsamda hem 
iç hem de dış plastik parçaların 
metalik görünüm kazanmasını sağ-
layan PVD (54 farklı malzeme ile 
yüzey kaplanabilmektedir) ve dal-
dırma kaplama teknolojilerine sa-
hiptir (Şekil 13). 

Şekil 13. PVD ve Daldırma Teknoloji-
leri  

Ar-Ge Merkezi bu teknolojiler kap-
samında da SANTEZ ve TÜBİTAK 
Teydeb 1501 , 1511 projeleri yü-
rütmektedir.  

İTÜ Enerji Teknokent Ofisi; 
Tüm dünyanın önem verdiği gibi 
enerji kaynaklarının en yüksek ve-
rimle kullanılması hedefi ile birçok 
denetim sonrasında aldığı yüksek 
puan sonrasında İTÜ ARI Teknokent 
tarafından kurularak faaliyete geçiri-
len, Türkiye’nin İlk Enerji Temalı 
Teknokent’ i ARI6 binasında  (Enerji 
Teknokenti) 2014 yılından itibaren 
enerji ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına 
başlamıştır (Şekil 14).  

Şekil 14. İTÜ Enerji Teknokent Ofisi 

TEYDEB-SANTEZ Projeleri ve Üni-
versite İşbirlikleri; 
B-PLAS A.Ş. Ar-Ge Merkezi kapsa-
mında; TÜBİTAK Teydeb 1501 ve 
1511 ve Santez projeleri yapmakta-
dır. Ayrıca 2015 yılında OEM firma-
ları ile yaptığı Ar-Ge odaklı görüşme-
ler sonrasında geleceğin çevre ve 
otomotiv hedefleri içinde olan araç 
hafifletme ve geri dönüşüm konula-
rında ortak projeler için çalışmalar 
yapılmış ve proje başvuruları hazır-
lanmıştır. Bu ortak projelerin dışın-
da Ar-Ge Merkezi’nde kalıp tasarım, 
kaplama ve hammadde geliştirme 
alanlarında TÜBİTAK Teydeb proje-
leri yapılmaktadır. Bu projeleri ya-
parken İTÜ, Uludağ Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi gibi çeşitli üni-
versiteler ve hammad-
de/katkı/dolgu tedarikçisi firmaları 
ile işbirlikleri yapılmaktadır. Ayrıca 
çeşitli OEM’ler ile ortak TÜBİTAK 
projeleri yürütmektedir. 

Örneğin; Ar-Ge kapsamında 2007 
yılında yaptığı Türkiye’de ilk defa 

büyük hacimli otomotiv kalıbının 
tasarımı ve üretimi ile bu tip büyük 
kalıpların Türkiye’de yapılmasını 
sağlamış ve bu hacimdeki kalıplar 
Ülkemizde tasarlanır duruma gel-
miştir. 

* kemalyar@bplas.com.tr

Ar-Ge Merkezi İletişim

Tel: 0224-2610900 

Fax: 0224-2610918 

www.bplas.com.tr 
bplas@bplas.com.tr 
*
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Genel	Müdür	Yardımcısı	

ÇEMTAŞ,	 Bursa	 Organize	 Sanayi	

Bölgesi’nde	 101	 dönümlük	 bir	 arazi	

üzerinde	 faaliyet	 göstermek	 üzere	

27.01.1970	tarihinde	Bursalı	sanayi-

ci,	 iş	 adamı,	 küçük	 sanatkâr	ve	halk	

girişimcilerinin	 bir	 araya	 gelmesi	 ile	

kurulmuştur.	 ÇEMTAŞ	 halka	 açık	

anonim	bir	şirket	olup	hisse	senetle-

ri	 1995	 yılından	 beri	 borsada	 işlem	

görmektedir.	 ÇEMTAŞ’ın	 kurulduğu	

dönemdeki	 ortak	 sayısı	 863	 iken	

bugün	 ortak	 sayısı	 5.000’in	 üzerine	

çıkmıştır	 ve	bugün	400	ün	üzerinde	

çalışana	istihdam	sağlamaktadır.	

Ana	 üretim	birimleri	 olan	 çelikhane	

ve	 haddehane	 üretim	 tesisinin	 ya-

nında,	 kabuk	 soyma	 hattı,	 denge	

çubuğu	üretim	hattı	ve	son	teknoloji	

ile	donatılmış	tahribatsız	test	hatları	

ile	 sektöründe	 lider	 ÇEMTAŞ,	 ‘’	 Ark	

Ocaklı	 Vasıflı	 Çelik	 Üreticisi’’	 olarak	

180.000	 ton/yıl	 çelikhane,	 220.000	

ton/yıl	 haddehane	 üretim	 kapasite-

sine	sahiptir.	Çemtaş,	müşteri	talep-

leri	 doğrultusunda	 EN,	 DIN,	 AISI,	

SAE,	ASTM	normlarına	 ve	özel	 şart-

namelere	 uygun	 vasıflı	 çelik	 üret-

mektedir.	

ÇEMTAŞ;	 	 Yapı	 çelikleri,	 karbon	

çelikleri,	 civatalık	 çelikler,	 semen-

tasyon	çelikleri,	ıslah	çelikleri,	soğuk	

iş	 takım	 çelikleri,	 borlu	 çelikler,	

mikro	alaşımlı	çelikler,	otomat	çelik-

leri,	paslanmaz	çelikler	ve	yay	çelik-

leri	 gibi	 farklı	 kalite	 gruplarında	

300’den	 fazla	 farklı	 kalitede	 vasıflı	

çelik	 üretebilmektedir.	 Çelikhane	

ürünü	 olan	 kütükler	 farklı	 kesit	

gruplarında	yaylık	lama	ve	farklı	çap	

aralığında	 yuvarlak	 ürün	 şekline	

haddelenmektedirler.	

Uluslararası	 normlar	 ve	 müşteri	

şartnamelerinde	 belirtilen	 testleri	

ve	 analizleri	 yapabilecek	 kapasiteye	

sahip	 laboratuvarlar	 ve	 tahribatsız	

test	 üniteleri	 ile	 Çemtaş	 yüksek	

kaliteli	 malzeme	 üretimini	 kendine	

vizyon	 edinmiştir.	 Çemtaş	 çeliği	

dünya	 çapındaki	 otomotiv	 firmala-

rında	güvenle	kullanılmaktadır.		

ÇEMTAŞ,	 vasıflı	 çelik	 ürünleri	 ile	

otomotiv	 yan	 sanayi	 ve	 makine-	

imalat	 sanayi	 başta	 olmak	 üzere	

birçok	 sektör	 ve	 firmaya	 hizmet	

ederken	2011	yılında	gerçekleştirdi-

ği	 denge	 çubuğu	 üretim	 hattı	 yatı-

rımı	 ile	 MERCEDES-BENZ,	 EVOBUS,	

ISUZU,	 MAN,	 IVECO,	 KARSAN	 gibi	

otomotiv	 ana	 sanayi	 firmalarının	

üretim	hatlarına	direkt	olarak	bitmiş	

ürün	vermektedir.		

Kalite	 yolculuğuna	 1994	 yılında	 ISO	

9002	kalite	belgesini	alarak	başlayan	

ÇEMTAŞ	günümüzde;	

• ISO/TS	 16949	 kalite	 yönetim	 sis-

temi(otomotiv),

• DIN	 EN	 ISO	 9001	 kalite	 yönetim
sistemleri

• TS	 EN	 ISO	 9001	 kalite	 yönetim
sistemleri,

• TS	 EN	 ISO	 14001	 çevre	 yönetim
sistemi,

• TS	18001	iş	sağlığı	ve	güvenliği

sertifikalarına	sahiptir.	

Üretiminin	 önemli	 bir	 kısmını	 ihraç	

eden	 ÇEMTAŞ	 kurulduğu	 günden	

bugüne	 geçen	 zaman	 içerisinde	

üretim	ve	kontrol	hatlarında	yapılan	

yatırımlar	 ve	 modernizasyonlar	 ile	

dünya	 vasıflı	 çelik	 sektöründe	 söz	

sahibi	konuma	gelmiştir.	

Ar-Ge	Merkezi	
Yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışında	 potansiyel	

ihracat	 pazarlarında	 rekabet	 edebi-

lecek	ürünler	elde	edebilmek	için	ve	

gelecekte	otomobilin	daha	geniş	bir	

ulaşım	 ekosisteminin	 parçası	 olaca-

ğının	bilincinde	olarak	projeler	yürü-

tülmektedir.	 Bu	 sayede	 Ar-Ge	mer-

kezi	 küreselleşen	 bir	 dünyada	 oto-

motiv	 çelik	 üreticisi	 olarak	 sürekli	

dinamik	 ve	 yenilikçi	 kalmayı	 sağla-

yacaktır.	

Çemtaş,	 uzun	 yıllardır	 Teknoloji	 ve	

Yenilik	Destek	Programları	Başkanlı-

ğı	 –	 TEYDEB/TUBITAK	 ve	 Türkiye	
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Teknoloji	 Geliştirme	 Vakfı-TTGV	

destekli	 projelerin	 yürütmektedir.	

Ar-Ge	merkezi	 ile	proje	 kapasitesini	

arttıran	 Çemtaş;	 	 Müşterileriyle	

ortak	 yürüttüğü	 yeni	 çelik	 kaliteleri	

geliştirme,	 malzeme	 hafifletme,	

ürün	performansı	arttırma	vb.	konu-

larda	 araştırma	 ve	 geliştirme	 faali-

yetlerini	sürdürmektedir.	Yapılan	bu	

çalışmaların	 birçoğu,	 	 üniversiteler	

ile	 iş	birlikleri	 içerisinde	gerçekleşti-

rilmektedir.	

ÇEMTAŞ	 bugüne	 kadar	 birçok	 araş-

tırma	 ve	 geliştirme	 projesi	 tamam-

lamıştır;	

• Çelikte	 Hidrojen	 Kontrolü	 (2012	 –
2014)	

• Denge	 Çubuğu	 Üretiminde	 Ürün

Performansı	 Artırılması	 (2011-

2012)	

• Kalıntı	Kontrolü	(2010-2012)

• Paslanmaz	 Çeliklerin	 Sürekli	 Dö-

küm	Yöntemiyle	(2001-2002)

• Yüksek	 Kükürtlü	 Dövme	 Kalite

Çeliklerde	 Sülfit	 Kalıntısı	 Şekil

Kontrolünün	 Sağlanması	 (2000-

2002)	

• Dövme	 Amaçlı	 Mikro	 Alaşımlı

Çeliklerin	Üretilmesi	(1999	–	2001)

• Otomat	Çeliklerinin	Sürekli	Döküm

Yöntemiyle	 Üretilmesi	 (1998	 –

2000)	

2015	yılında	Ar-Ge	merkezi	hazırlık-

larını	 tamamlayan	 ÇEMTAŞ,	 	 5746	

sayılı	 Araştırma	 ve	 Geliştirme	 Faali-

yetlerinin	Desteklenmesi	hakkındaki	

kanun	 kapsamında	 26	 Kasım	 2015	

tarihinde	 Bilim	 ve	 Sanayi	 Teknoloji	

Bakanlığı	 tarafından	 Türkiye’nin	

222.	ve	vasıflı	çelik	üretimi	alanında	

ilk	 Ar-Ge	Merkezi	 olarak	 tescil	 edil-

miştir.		

ÇEMTAŞ	 içerisinde	 707	 m
2
	 lik	 bir	

alan	 üzerine	 kurulmuş	 olan	 Ar-Ge	

merkezi	 bünyesinde	 aşağıdaki	 bö-

lümleri	bulundurmaktadır;		

• Denge	 Çubuğu	 –	 Servo	 Test	 Labo-
ratuvarı

•Malzeme	Test	Laboratuvarları

• Tahribatsız	Test	Ünitesi

Ar-Ge	 merkezi	 bünyesinde	 bulunan	

bu	laboratuvarlar	ve	test	ünitelerin-

de;	

• Kimyasal	kompozisyon	analizleri

• Çekme	testleri

• Çentik	darbe	testleri

•Mikro	 yapı	 ve	mikro	 temizlik	 ana-

lizleri,

•Mavi	kırılma	testleri

•Makro	yapı	analizleri

• Sertlik	testleri

• Sertleşebilirlik	testleri

• Yorulma	testleri

• Yüzey	ve	iç	hata	denetimi	(ultraso-

nik	ve	manyetik	akı	yöntemleri)

gibi	 işlemler	 gerçekleştirilmektedir.	

Çelikhane,	 haddehane	 ve	 denge	

çubuğu	üretim	hatları	ve	Tahribatsız	

test	 hatları	 ile	 işbirliği	 içinde	 çalış-

makta	 olan	 Ar-Ge	 merkezi	 bulun-

durduğu	 geniş	 analiz	 ve	 test	

imkânlarıyla	 vasıflı	 çelik	 alanında	

birçok	 araştırma	 ve	 geliştirme	 faali-

yeti	sürdürebilmektedir.		

• Performans	artırma,

• Üretim	verimliliği	artırma,

• Yeni	ürün	geliştirme,

• Test	tekniklerini	iyileştirme

gibi	alanlarda	yine	 iç	projeler,	 	 TEY-

DEB/TÜBİTAK	projeleri	ve	AB	proje-

leri	(Horizon	2020)	yürütülmektedir.	

Yapılacak	olan	 tüm	bu	araştırma	ve	

geliştirme	 projeleriyle	 ÇEMTAŞ,	

vasıflı	çelik	üretiminde	çağın	gerekli-

likleri	 yakalamak	 ve	 pro-aktif	 yakla-

şım	 ile	 müşterilerin	 ihtiyaçlarını	

önceden	belirleyerek	bu	doğrultuda	

çalışmalar	 yapmayı	 hedeflemekte-

dir.	

*iayhan@cemtas.com.tr

ÇEMTAŞ	ÇELİK	MAK.	SAN.	ve	TİC.	A.Ş.	

Organize	Sanayi	Bölgesi	A.O.S.	Bulvarı	
No:3		16140	BURSA/TÜRKİYE	
Tel											:	+90	224	243	12	30	
Fax									:	+90	224	243	13	18	
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Özgür Yavuz TOPÇUOĞLU *

Mühendislik Hizmetleri ve 
AR-GE Merkezi Direktörü 

1955 yılında Tonguç Ösen ortağı ile 
birlikte Türkiye’nin ilk alüminyum 
gravite/enjeksiyon döküm şirketini 
kurarak motor parçalarının üreti-
miyle başlayan yolculuk 1980 yılında 
İzmir'de kurulan Türkiye'nin en 
büyük jant üreticisi ve jant ihraca-
tında lider olan CMS Jant ve Makina 
Sanayi A.Ş. ile devam etmektedir. 
1985 yılında Renault Tr (OYAK - 
Renault), Tofaş (FIAT TÜRKİYE) ve 
Ford Türkiye fabrikaları için alümin-
yum alaşımlı jant üretimine başla-
yan CMS, Alfa Romeo, Audi, AMG, 
Bentley, BMW, Dacia, FIAT, Honda, 
Lancia, Lexus, Mercedes-Benz, 
Porsche, PSA, Renault-Nissan, Seat, 
Skoda, Ford, Toyota ve Volkswagen 
firmalarına orijinal ekipman üret-
mektedir. Bu yıl SUZUKI’nin de 
tedarikçisi listesinde kendisine yer 
bulan firmamız sektörün dev kuru-
luşlarına gerek yeni proje geliştiril-
mesi gerekse de çözüm ortağı olma 
adına destek vermektedir.  

%100 Türk sermayesiyle kurulan 
CMS Merkezi İzmir’de olmak üzere 
Pınarbaşı, Çiğli ve Gaziemir tesisleri 
olmak üzere üç fabrika ve üç bini 
aşkın çalışanıyla hizmet vermekte-
dir. 

Pınarbaşı Üretim Tesisi 1980 yılında 
CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş' nin 
faaliyete geçmesi ile üretime başla-
yan tesis 21,973 m2 kapalı, olmak 
üzere toplam 32,175 m2 alan üzeri-
ne kuruludur. Yılda 3,000,000 jant 
üretim kapasitesine sahiptir.  

Çiğli Üretim Tesisi 2003 yılında seri 
üretime başlayan CMS Çiğli Üretim 
Tesisi, 14,770 m2 kapalı alanda 
olmak üzere toplam 30,838 m2 alan 
üzerine kuruludur. Yılda 2,500,000 
jant üretim kapasitesine sahiptir. 

Gaziemir Üretim Tesisi CMS Jant 
Sanayi A.Ş adıyla 2012 yılında seri 
üretime başlayan CMS Gaziemir 
Üretim Tesisi, 103,700 m2 toplam 
alanda kuruludur. Yılda 3,500,000 
jant üretim kapasitesine sahiptir. 

CMS GmbH Dünya jant pazarının 
önemli ülkelerinden biri olan Al-
manya'da kurulmuş olan CMS Au-
tomotive Trading GmbH, CMS mar-
kasını yurtdışında tanıtarak, CMS 
ürünlerinin Avrupa "After Market" 
pazarına dağıtımını gerçekleştirmek-
tedir. 

Lodos Teknik A.Ş. CMS fabrikaları 
içerisinde kazandığı 27 yıllık teknik 
birikim ve deneyimi ile  mühendislik 
çözümleri üretmek için CMS Grubu 
Şirketi olarak 2007 yılında kurul-
muştur. 

2011 yılında Gaziemir Ege Serbest 
Bölge’de CMS Jant Sanayi A.Ş. ola-
rak CMS Grubu’nun 3.  Fabrikası 
Lodos Teknik tarafından kurularak 
devreye alınmıştır. Lodos tesisimiz 
9800 m2 kapalı olmak üzere 18000 
m2 alan üzerine kuruludur. 

Lodos Teknik dışarı açılma kararı ile 
çözüm ortağı olabileceği diğer tüm 
firmaların otomasyon ve robotik 
proje uygulamalarında anahtar 
teslim çözüm sağlayıcısı olmayı 
hedeflemektedir. 

Ar-Ge Altyapısı 
2009 yılı itibari ile Ar-Ge Merkezi 
belgesi alan CMS firması 66 kişi ile 
başladığı çalışmalarına şu an 80 kişi 
ile devam etmektedir. Multidisipli-
ner bir kadroya sahip olan Ar-Ge 
Merkezinde endüstriyel tasarım, 
makina mühendisliği, metalurji ve 
malzeme mühendisliği ve kimya 
bölüm mezunlarından oluşmaktadır.  
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Ar-Ge merkezi kapsamında alınan 
destekler sayesinde gerçekleştirilen 
projeler, istihdam edilen nitelikli iş 
gücü ve geliştirilen laboratuvar 
olanakları, hem yeni ürünlerin geliş-
tirilmesi hem de mevcut teknolojile-
rin yerine yeni üretim teknolojileri-
nin ortaya çıkarılması açısından 
büyük bir katkı sağlamaktadır. Faali-
yet dönemi içinde yapılan projeler, 
geliştirilen teknolojik ve teknik alt 
yapı ve edinilen bilgiler ile firmanın 
sürdürülebilir büyümesi ve rekabet-
çiliğini koruyabilmesi önemli oranda 
desteklenmektedir. Bu nedenle 
gerek ülke ekonomisinin iyileştiril-
mesi, gerek dış ticaret açığının azal-
tılması gerekse ülkeler bazında 
Türkiye’yi bir marka haline getirmek 
için işletme olarak üzerimize düşen 
en önemli görev, temeli AR-GE 
çalışmalarına dayanan teknolojik 
ürün ve yeni üretim süreçlerinin 
geliştirilmesidir. Bu hedefle ülkemiz 
jant sanayisinin gelişmesi ve OEM 
firmalarına yapılan ihracatın arttı-
rılması adına yenilik ve teknolojik 
yatırımların yapılmasına devam 
edilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı 
ilk çeyreğinde CMS, ülkemizde alü-
minyum jantta bir ilk olarak hafiflik 
ve dayanım konularında üstünlük 
sağlayan Flow Form teknolojisi ile 
jant üretmeye başlamıştır. OEM 
firmaları tarafından ilgi gören bu 
yatırım alternatif projelerin gelişti-
rilmesine de zemin oluşturmuştur. 
Yapılan yeni yatırımların yanı sıra 
Ar-Ge Merkezi kapsamında otomo-
tiv endüstrisinde karbon salınımları-
nın azaltılmasına destek amaçlı jant 
ağırlıklarının azaltılması ve içyapı 
modifikasyonları, jantlarda kişisel-

leştirmenin ve estetik görünüm 
arttırılması amaçlı tampon baskı ve 
lazer teknolojilerinin kullanılması ve 
geliştirilmesi, üretim süreçlerinde 
kullanılan ekipmanların ergonomik 
özelliklerinin arttırılarak yerlileşti-
rilmesi amaçlı ekipman tasarım ve 
üretimlerinin gerçekleştirilmesi, 
optimum kaynak kullanımı ve pro-
ses verimliliğinin arttırılması adına 
otomasyon ve üretim proseslerinin 
geliştirilmesi üzerine çalışmalar ve 
projeler geliştirilmektedir. Yapılan 
çalışmaların çıktıları gerek sempoz-
yum ve kongrelerde bildiri olarak 
sunulmakta gerekse de makale 
olarak yayına dönüştürülerek faali-
yet gösterilen sektör ile ilgili dergi-
lerde yayınlanmaktadır. Böylece 
elde edilen bilginin yaygınlaştırılma-
sı sağlanarak ülkemizdeki diğer jant 
üreticisi firmalara da dolaylı olarak 
destek verilmektedir. Üniversite 
sanayi işbirliğinin öneminin bilincin-
de olan firmamız son yıllarda üni-
versiteler ile gerçekleştirmeye baş-
ladığı protokoller ile yapmış olduğu 
projelere bir resmiyet kazandırmaya 
başlamıştır. Bu kapsamda Ege Böl-
gesi, Marmara Bölgesi ve İstan-
bul’da yer alan ülkemizin önde 
gelen üniversiteleri ile oluşturulan 
protokoller sayesinde akademik 
düzeyde geliştirilen bilginin sanayi-
de uygulanması adına çalışmalar 
yürütülmeye başlanmıştır. Bu pro-
tokollerin içeriğinde yer bitirme 
projelerinin firmamız tarafından da 
desteklenmesi hem öğrencilerin 
teorinin yanı sıra uygulama ağırlıklı 
tez çalışmaları yapmaları adına da 
fayda sağlamaktadır. Şu ana kadar 
tamamlanan çalışmalarda hem 
üniversitelerde geliştirilen bilgilerin 
uygulanacağı zeminler oluşturularak 
teorik bilgiler faydaya dönüştürül-
meye başlanmış, hem firmaya aka-
demik düzeyde destek sağlanmış, 
hem de yeni mezun olacak mühen-
dis adaylarının gelişimine katkıda 
bulunulmuştur. Çalışmalar kapsa-
mında her üç bileşen açısından da 
fayda sağlayan bu durum dolaylı 

olarak ülkemiz açısından da önemli 
kazanımlara yol açmaktadır. 

CMS Ar-Ge Merkezi olarak 3 ta-
mamlanan, 3 devam eden, 3 planla-
nan ve 1 başvuru aşamasında olan 
toplam 10 TEYDEB projesi yanı sıra 2 
tamamlanan, 3 devam eden, 2 
başvuru aşamasında ve 1 adet plan-
lanan olmak üzere 8 adet SANTEZ 
projesi çalışmalarımız bulunmakta-
dır. Geliştirilen bu projelerde elde 
edilen çıktılar yayınlara dönüştü-
rülmesinin yanı sıra patent ve fayda-
lı model kapsamında da değerlendi-
rilmektedir. Bu kapsamda sadece 
2015 yılında 1 PCT, 2 yurtiçi patent 
ve 1 adet faydalı model başvurusu 
gerçekleştirilmiştir.  

CMS firması olarak yapılan çalışma-
lar sadece üretim ve gelişme alanın-
da sınırlı kalmamaktadır. Çevreye 
olan sorumluluk bilinci ile çevre 
dostu projeler de geliştirilmektedir. 
Gaziemir Serbest Bölgesinde yer 
alan CMS Jant Sanayi firmamızın 
çatısına kurulan yağmur suyu top-
lama sistemi projemiz EBSO’nın 
‘Çevre Dostu Proje’’ kategorisinde 
birincilik ödülü almıştır.  

Laboratuvar olanaklarımız: 
Ar-Ge merkezimizde yapılan çalış-
maları sayısallaştırmak, ilerlemeleri 
görebilmek ve ispat etmek için Ar-
Ge laboratuvarımız geniş olanakla-
rını kullanarak çalışmalar sürdür-
mektedir. Ar-Ge laboratuvarımızın 
olanakları; optik emisyon kimyasal 
analiz cihazı,  metalurji mikroskobu, 
görüntü analiz sistemi, çekme testi, 
sertlik testi - Brinell b, sertlik testi – 
Rockwell, çentik darbe test cihazı, 
ISO7141 13° darbe testi,  90° darbe 
testi, radyal yorulma testi,  dinamik 
yorulma testi 8 kN, dinamik yorulma 
testi 10 kN, çift eksenli dinamik 
yorulma testi, flanş dik deformas-
yon testi, yüzey pürüzlülük ölçümü, 
3 boyutlu ölçüm merkezi,  boya renk 
ölçüm spektrofotometresi,  boya 
parlaklık ölçümü, boya renk değer-
lendirme kabini, boya yapışma test 
aparatları,  boya kalınlık ölçümü, 
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boya sertlik ölçümü, taş darbelerine 
dayanım testi, düşük sıcaklığa daya-
nım testi, tuzlu sis testi, CASS testi, 
iklimlendirme testi,  suya daldırma 
test, buhar püskürtme testi, titras-
yon analizleri, boyaların kimyasal 
dayanım testleri.  

Ayrıca yapılan FEA sonuçlarını doğ-
rulamak için Data Traveller Esam CF 
ve Data Physics Quattro ekipmanları 
kullanılmaktadır. 2013 yılı başında 
ise bu ekipmalara ek olarak otomo-
tiv ana sanayi tarafından kabul 
görmüş, toplanmış yol datalarını 
jant üzerine uygulama imkanı tanı-
yan ZWARP çift eksenli yorulma test 
cihazı, laboratuvar bünyesine katıla-
caktır. 

*  otopcuoglu@cms.com.tr

0(232) 399 11 00

    http://www.cms.com.tr 

Radyal Yorulma Testi 

Enerji Emilim Testi 
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COŞKUNÖZ HOLDİNG 
Coşkunöz Holding; başta otomotiv 
yan sanayi sektörü olmak üzere, 
iklimlendirme, savunma, havacılık, 
raylı sistemler, lojistik ve enerji 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
çoğunluğu yerli sermaye olan bir 
gruptur. 

Coşkunöz Holding’in kurucusu M. 
Kemal Coşkunöz’ün 1950 yılında 
başlayan sanayi yolculuğu, 1968 
yılında Bursa Organize Sanayi Bölge-
si’nde 150 çalışanla faaliyete geçir-
diği Coşkunöz Metal Form şirketi ile 
devam etti. 1973 yılında A.Ş. unvanı 
alarak holdingin ilk anonim şirketi 
haline gelen ve sürekli gelişimini 
sürdüren firma, günümüzde Coşku-
nöz Holding’in amiral gemisi konu-
mundadır. 60 yılı aşkın köklü üretim 
geçmişi ile Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşlarından biri olan 
Coşkunöz Holding; dışa açılma 
politikasının ilk halkasını oluşturan 
Coşkunöz Alabuga’yı, 2014 yılında 
Rusya Federasyonu Tataristan 
Cumhuriyeti’nde hizmete aldı. 
Toplam cirosunun % 40’ını ihracat-
tan karşılayan Coşkunöz Holding; 
başarı hedeflerine giden yolda, tüm 
paydaşlar nezdinde toplumsal ortak 
faydayı gözeterek, bünyesinde 
bulunan Coşkunöz Eğitim Vakfı ile 

de gelecek nesillere mesleki gelişim-
lerinde destek olmaktadır. 

COŞKUNÖZ ARGE MERKEZİ 

Ar-Ge Merkezimiz, şirketimizin 
faaliyet alanı olan otomotiv, savun-
ma havacılık, ısı ve enerji sektörle-
rinde çalışmalarını yürütmekte ve 
holding şirketlerimize hizmet ver-
mektedir. Bu sektörler barındırdığı 
teknolojik gelişim ve ihracat potan-
siyelleri ile ülkemiz açısından son 
derece önemli alanlardır. Bilindiği 
üzere ihracat yapabilmek için en 
önemli faktörler, rekabetçi olmak ve 
müşteri beklentilerini karşılayabil-
mektir, yani tercih edilebilmek ve 
rekabette bir adım önde olmaktır. 
Bunu gerçekleştirmenin yegane yolu 
ise ArGe ve İnovasyondur. 

Coşkunöz, Türkiye'de Otomotiv yan 
sanayisinde lider konumda olma 
başarısını uzun yıllardan beri süre 
gelen yenilik ve gelişim stratejilerine 
borçludur. Bu strateji, özellikle ArGe 
Merkezinin kurul-
ması ile sistemli, 
sürdürülebilir ve 
şirket stratejisi ile 
bütünleşik bir hal 
almıştır. 

Coşkunöz olarak 
2006 yılında kurulan 
ULUTEK Teknoloji 
Geliştirme Bölgesin-
de ArGe faaliyetle-
rimize başlayarak, 

teşvik sistemlerinin de olumlu 
katkısı ile riskimizi ve maliyet yükü-
müzü azaltıp birçok başarılı projeyi 
tamamladık. 5746 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesinin ardından 2010 
yılında Sanayi Bakanlığından ArGe 
Merkezi ünvanını aldık ve şu an 
çalışmalarımızı Coşkunöz Kalıp 
Makina A.Ş. çatısı altına yürütmek-
teyiz.  

Volkswagen Grubu, Coşkunöz'ü 
daha iyi tanımak ve Ürün Geliştirme 
yetkinliklerimizi incelemek için 
Almanya dan gönderdiği bir ekip ile 
ArGe Merkezimizde teknik bir 
denetim gerçekleştirdi. Denetim 
sonucunda Coşkunöz 90 puan alarak 
Volkswagenin A Sınıfı ürün geliştirici 
firması olmaya hak kazanmıştır. 

AR-GE YETENEKLERİ 
Coşkunöz Arge Merkezi, araştırmacı, 
teknisyen ve destek personellerin-
den oluşan toplam 59 kişilik bir 
kadrodan oluşmaktadır. 

Ekip üyelerinin yetkinlikleri doğrul-
tusunda Arge Merkezimizde; 

o Bilgisayar destekli tasarım,

o Bilgisayar destekli analiz,

o Test doğruluma,

o Veri toplama,

o Tersine mühendislik,
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o Prototipleme,

o Kıyaslama,

çalışmaları yürütülmektedir. 

Arge Merkezimizde müşterilerimize 
en kalite şekilde hizmet verebilme-
miz adına bilgisayar destekli tasarım 
ve analizler için otomotiv üreticileri 
tarafından da tercih edilen Dassault 
System, Altair Hyperworks, MSC 
Software, Autoform ve ESI Group 
yazılımları yer almaktadır. 

Ürün geliştirme sürecinde, ürün 
geliştirme araçlarının etkin kullanı-
mı, ürünün son kullanıcıya sorunsuz 
olarak sunulmasında çok önemli bir 
parametredir. Bu anlamda Arge 
Ekibi; QFD ( Kalite Fonksiyon Yayılı-
mı ), DFMEA ( Tasarım hata modları 
ve etkileri analizi ), DOE ( Deney 
Tasarımı ), TRIZ (Yaratıcı Problem 
Çözme ) yöntemlerini kullanabilme 
yetkinliğine sahiptir. 

TEST MERKEZİ YETKİNLİKLERİ 
ArGe Merkezinde ürün geliştirme 
sürecinde ve ArGe projelerinde 
özellikle statik ve dinamik testler 
için MTS Test ünitesi kullanılmakta-
dır. 

MTS Test sistemi 5 adet 50 KN luk 

aktüatörden oluşmaktadır. 

Salıncak kolu, metal tampon (bum-
per), motor beşiği ve arka aks gibi 
araç komponentleriyle beraber 
kauçuk parçalarının katılık, yorulma 
ve enerji sönümleme karakteristik-
lerinin tayini ile ilgili yorulma test 
çalışmaları bu test merkezimizde 

yapılmaktadır. Ayrıca malzeme 
karşılaştırma çalışmalarında öngörü-
len testler , uzman Arge personelleri 
tarafından test merkezimizde ger-
çekleştirilmektedir. 

PATENT VE ÖDÜLLER 
Gerçekleştirmiş olduğumuz patent 
başvurularının şirketimize bir çok 
faydası ve katkısı bulunmaktadır. 
Patent başvurularımız sayesinde; 
rakiplerin patent konusu alandaki 
faaliyetlerinin kısıtlanması, üretilen 
veya tasarlanan ürünlerimizin kop-
yalanmasının önlenmesi, çalışan 
personellerin teşvik edilmesi böyle-
ce yaratıcı fikirlerin daha çok değer-
lendirilmesi ve sektörde hatırı sayılır 
saygınlık kazanılması, çeşitli kuruluş-

lardan ödül kazanılması sağlanmış-
tır. 2012 yılında en çok patent 
başvurusu gerçekleştirerek TAYSAD 
tedarikçi patent ödülünü almaya 
hak kazandık.   

2014 yılında Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Otomotiv İhracatçı-
ları Birliği (OİB) tarafından düzenle-
nen 3.Otomotiv ARGE Proje Paza-
rında “Bir Darbe Sönümleyici Parça-
sında Darbe Emiliminin Kanallar ile 
Tetiklenmesi” adlı projemiz birincilik 
ve 50 bin TL'lik para ödülünü ka-
zanmıştır. Bu projenin mantığını 

oluşturan buluş ile ilgili yine patent 
başvurusu gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılında ise Coşkunöz Arge 
ekibinin kompozit malzemeler 
üzerine yapmış olduğu başarılı 
çalışmaları Türk Kompozit Zirve-
si’nde en inovatif ödül olarak layık 
görülmüştür. 

ARGE STRATEJİSİ 
Coşkunöz Arge Merkezi, küresel 
otomotiv sektöründe maliyet ve 
kalite anlamında rekabet gücünü 
iyileştirmeyi ve eş tasarım (co-
design) yetkinliğini artırıp, ana 
sanayinin yalnız üretimde değil; 
tasarım ve doğrulama süreçlerinde 
de ortağı olmak istemektedir. 

Arge Merkezinde mevcutta çalışılan 
otomotiv eş tasarım ürünlerinden 
bazıları; torpido traversi, arka aks, 
salıncak kolu, elektronik ünite 
braketleri ve ön gövde parçalarıdır. 

Bunun yanısıra Arge Ekibi; yeni 
süreç geliştirme ve  iyileştirme 
hedefleri doğrultusunda yüksek 
mukavemetli çeliklerin formlama 
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süreçleri başta olmak üzere rollfor-
ming, lazer kaynağı ve  magnezyum 
& kompozit malzemeler gibi araç 
hafifletme kapsamında trend olan 
hafif malzemelerin proses geliştirme 
ve Ar-Ge çalışmaları üzerine  çalış-
maktadır.  

*vakinci@coskunoz.com.tr

ARGE Merkezi adresi: 

KƌŐĂŶŝǌĞ�^ĂŶĂǇŝ��ƂůŐĞƐŝ�^ĂƌŦ��Ě͘�
EŽ͗ϭ��

ϭϲϭϰϬ��
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Cengiz KONAK* 

Ar-Ge Direktörü 

Diniz Johnson Controls Oto Do-
nanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa 
Organize Sanayi Bölgesinde 14.000 
metrekare kapalı alan üzerinde 500 
personel ile etkinlik göstermektedir. 
Taşıt koltukları ve bu koltuklara ait 
bileşenlerin üretimi gerçekleştiren 
firmamız, Diniz Holding ve Johnson 
Controls firmalarının yüzde elli 
ortaklığı ile 1994 yılında kurulmuş-
tur. 

Üçüncü etkinlik yılını tamamlayan 
Ar-Ge merkezimiz 56 kişilik persone-
li ve test laboratuvarı ile 

x Yeni taşıt koltuklarının ve taşıt
koltuk bileşenlerine ait geliştirme
çalışmaları,

x Mevcut taşıt koltukları ve taşıt
koltuk bileşenleri üzerinde gerçek-
leştirilen iyileştirme çalışmaları,

x Taşıt koltukları ve bileşenlerine
yönelik üretim yöntemlerinin ve
üretim araçlarının geliştirilmesi,

x Mevcut üretim yöntemleri üzerinde
gerçekleştirilen iyileştirme çalışma-
ları  kapsamında etkinliğini sürdür-
mektedir.

Uygulamalı ve deneysel kapsamda 
araştırmalar gerçekleştiren merke-
zimiz, birden fazla üniversite ile 
işbirliği içerisindedir. Kendi dene-
yimleri ile akademik bilgi kaynakla-
rını birleştiren merkezimiz aşağıdaki 
etkinlikleri yürütmektedir: 

İnovasyon Yönetimi: 
Ar-Ge Merkezimiz yenilikçi fikirlerin 
oluşturulması, toplanması ve değer-
lendirilmesi süreçlerini yönetmek-
tedir. Bu süreçlerimiz teşvik ve 
ödüller ile desteklenmektedir, 
sürece firmanın tüm personelinin 
katılımı sağlanmaktadır. 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
Ürün yaşam döngüsü yönetimi ile 
kavramsal fikir aşamasından seri 
üretime kadar olan tüm ürün geliş-
tirme süreçleri Ar-Ge Merkezi 
kapsamında yürütülmektedir. Tüm 
bu yaşam döngüsü yönetimlerini 
Siemens TeamCenter PLM yazılımı 
ortamında gerçekleştirmektedir. 
Tasarım yeteneklerimiz; koltukların 
metal karkas yapıları, sünger, kılıf ve 
mekanik koltuk bileşenleri üzerine-
dir. 

Sanal Testler ile Ürün Doğrulama 
Sanal testler yeteneğimiz ile taşıt 
koltukları üzerine gerçekleştirilen ve 
uluslarası yönetmelikler ile tanımla-
nan sanal testleri sonlu elemanlar 
yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. 
Sonlu elemanlar analizi yazılımı 
olarak Altair HyperMesh, Altair 
HyperCrash, Altair Radios yazılımla-
rımız mevcuttur.  

  Gerçekleştirdiğimiz sanal testler; 
- ECE R17 Bagaj Çarptırma Testleri, 

- ECE R14 Emniyet Kemeri Bağlantı-
ları Testi 

- ECE R80 Koltuk Bağlantıları testi 

- ECE R21 Enerji Emilim Testleri 

- ADR-34 Koltuk-Araç Bağlantıları 
Statik testleridir. 

Bu şartname ile tanımlı testlerin 
yanı sıra, 

- Statik yada dinamik mukavemet 
analizleri, 

- Optimizasyon ile hafifletme çalış-
maları, 

gerçekleştirilmektedir. 

Fiziksel Testler ile Ürün Doğrulama 

Yeni devreye alınan test merkezimiz 
ile 

• ECE R14 Emniyet Kemeri Bağlan-
tıları testlerini,

• ECE R80 Koltuk Bağlantıları
testlerini,

• Yan Hava Yastığı Patlatma testle-
rini

gerçekleştirebilmekteyiz. 

Ar-Ge Merkezi kapsamında hizmet 
veren Malzeme ve Metroloji Labo-
ratuvarımız ile kumaş, metal ve 
bitmiş koltuk üzerinde çeşitli kalite 
ve doğrulama testlerini gerçekleşti-
rebiliyoruz. 

Yazılım Mühendisliği 

Üretim süreçlerinin otomatikleşti-
rilmesinde yada üretim araçları için 
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gerekli olan yazılımlar Ar-Ge de-
partmanı içerisinde geliştirilmekte-
dir. 

Üretim Mühendisliği ve Sürekli 
İyileştirme 

Üretim mühendisliği çalışmaları ile 
üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Bu çalışmalara, 

- Üretim süreçlerine yönelik optimi-
zasyon çalışmaları, 

- Montaj hatları için robotik hücrele-
rin geliştirilmesi, 

- Süreç otomasyonu ve yönetimi için 
gerekli yazılımların geliştirilmesi 

örnek verilebilir. 

Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Yöne-
timi 

Ar-Ge dept. içerisinde ayrı bir birim 
altında 

- Patent çalışmaları (araştırma, 
yazım, başvurular vs.), 

- Özgün fikirlerin ve proje çıktılarının 
koruma altına alınmasına yönelik 
etkinlikler, 

- Kıyaslama çalışmaları 

gerçekleştirmektedir. 

Tamamlanan TÜBİTAK-TEYDEB 
Destekli Projelerimiz: 

x Kısa Mesafe Otobüslerde Kullanıla-
cak Sabit ve Katlanabilen Yolcu
Koltuğu Tasarım ve İmalatı
(3130112)

x Araç Koltuğu Çekme / İtme /
Kemer Test Cihazı Geliştirilmesi
(3150042)

*cengiz.konak@jci.com

http://www.dinizjohnsoncontrols.co
m/  

Firma İletişim Bilgileri : 

Diniz Johnson Controls Oto Donanım 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Organize Sanayi Bölgesi,  

Sarı Cad. No. 25 

16159 Bursa, Türkiye 

Tel.:     0090 224 280 54 00 
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Ar-Ge Merkezi Yöneticisi

Otomotiv sektöründe 1986’dan beri 
faaliyet gösteren Dönmez Debriyaj 
hafif, orta ve ağır ticari grubunda 
debriyaj baskı, disk, rulman ve volan 
gibi parçalarını üretmek maksadıyla 
İzmir’de kurulmuştur. Kısa zamanda 
iç pazara yayılan firmanın yurt 
içinde 15 bayisi bulunmakla beraber 
yurtdışında da Hammer Kupplungen 
UK markasıyla satış şirketi bulun-
maktadır. 

1995 yılında yeni tesis yatırımını 
gerçekleştirerek 10.000 m2 alan 
üzerinde yıllık 200.000 disk, 150.000 
baskı, 150.000 rulman ve 15.000 
volan üretme kapasitesine ulaşmış-
tır. 2014 yılında da modern depo 
yatırımını tamamlamış olup müşteri 
ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verir 
durumdadır. 

1999’da Türkiye’de ilk kez diyafram 
hattını kurmasının yanı sıra, 2007’de 
de yine Türkiye’de ilk kez kendinden 
ayarlı debriyaj baskısı ve rulmanını 
üretmiştir. 

2007’de ilk yurtiçi OEM üretim ve 
satışını gerçekleştirdikten sonra 
ivmesi oldukça artan firma 2008, 
2011 ve 2013 yıllarında da yurtdışı 
OEM firmalara üretim ve satışlarını 
gerçekleştirmiş olup halen bu satış-
lara devam etmektedir.  

Debriyaj üretiminde gerekli son 
teknoloji yatırımları ile dövme, pres, 
ısıl işlem, talaşlı imalat ve montaj 
proseslerinin tamamını kendi tesi-
sinde gerçekleştirmektedir. 

ISO 9001, ISO/TS 16949, Turquality 
belgeleriyle tescillenen firma üreti-

minin %45’ ini Hammer Kupplungen 
markasıyla 50 ’den fazla ülkeye 
ihraç eder konumdadır. 

AR-GE Merkezi; 

14 araştırmacı, 18 teknisyen ve 3 
destek personeli ile faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

Ar-Ge bölümünde; 

*Araştırma ve Teknoloji Geliştirme
Birimi, 

*Ürün Geliştirme ve Prototip Üretim
Birimi 

*Test ve Validasyon Birimi,

*Marka / Patent / Bilimsel Yayın
Birimi 

Olmak üzere dört ayrı birim bulun-
maktadır.  

Bu birimlerce, 

*Ar-Ge teknoloji çalışmaları,

*Kaizen çalışmaları,

*Müşteri şikayetlerine çözüm çalış-
maları, 

*Maliyet düşürme ve standartlaş-
tırma çalışmaları 

*Proses azaltma ve proses hızlan-
dırma çalışmaları, 

*Proses ortaklaştırma ve otomatik-
leştirme çalışmaları, 

*Mukavemet ve ürün taşıma kapasi-
teleri artırma çalışmaları, 

*Parça rigidlik veya esneklik artırma
çalışmaları, 

*Parça kalınlık, kuvvet, gerilme,
ağırlık ve topoloji optimizasyonları 
çalışmaları, 

*Iskarta analiz çalışmaları,

*Düzeltici ve önleyici faaliyet çalış-
maları, 

gibi araştırma ve geliştirmeye açık 
her konu ar-ge merkezi faaliyetleri 
kapsamında yürütülmektedir. 

Personel eğitiminin, gelişiminin 
bilincinde olan firma hem persone-
lin kendi önerisiyle katılmak istediği 
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eğitim organizasyonlarına hem de 
ar-ge birimi ve/veya insan kaynakla-
rı tarafından organize edilen eğitim-
lere tam destek vermektedir. Per-
sonelin lisansüstü, doktora dersleri-
ne iştirakına destek verildiği gibi tez, 
proje, patent gibi konular da ödül-
lerle teşvik edilmektedir. 

Ar-ge bölümünde tasarım öncesi ve 
sonrasının gereği olarak ürünün 
bilimsel tabanının araştırılması ve 
geliştirilmesi için çeşitli kuruluşların 
bilimsel yayın arşivleri incelenmek-
tedir. 

Ar-ge çalışmalarında Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve 
Celal Bayar Üniversitesi gibi önde 
gelen üniversitelerimizden de aka-
demik destek alınmıştır. 

Üniversitelerimizin proje aşamasın-
daki desteğinin yanı sıra Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sanayi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DESUM) ve Ege 
Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 
ile Ar-Ge iş birliği mutabakatları 
sağlanmıştır. 

Tübitak ve TTGV destekli aşağıdaki 
projeler başarılı bir şekilde yürütül-
müş ve sonuçlandırılmıştır; 

*Düşük karbonlu ince levhalardan
üretilen parçaların distorsiyonsuz 
sementasyonu, 

*Türkiye’de ilk kez kendinden ayarlı
debriyaj baskısı ve sensörlü rulman 
tasarımı ve imali,  

*Debriyaj baskılarında kullanılan
diyafram yayların Türkiye'de ilk kez 
indüksiyon yöntemiyle        ısıtılması, 
soğuk kalıpta sertleştirilmesi, pro-
seslerin tasarımı, imali ve otomas-
yonu, 

*Euro 5 Motorlu Araçlar İçin, Debri-
yaj disklerinin ilk kez tasarımı ve 
imali, 

*Şehir içi Hafif kamyonların 362 mm
debriyaj baskılarının ilk kez tasar-
lanması ve imali 

Ar-Ge merkezi bünyesinde lisanslı 
yazılım olarak aşağıdaki programlar 
bulunmaktadır; 

‒ 24 adet Autocad 

‒ 13 adet Siemens NX 8.00.25 

‒ 2 adet Ansys 16.2 Mechanical 
Structural 

 Bu programlarla geometrik tasarım-
ları yapılan ürün ve parçaların, ar-ge 
analiz birimince ANSYS programında 
ön validasyonu yapılmaktadır.  

Böylece imalat öncesi ürün bilgisa-
yar ortamında belirlenmektedir. 

Bilgisayar ortamında tasarımları 
yapılan ve validasyonu sağlanan 
ürünlerin kalıpları 472 m2 alana 
sahip Ar-Ge atölyesinde imal edile-
rek üretim sahasında ilk prototipleri 
üretilir. 

Ar-ge test birimi tarafından ürünle-
rin yorulma ve ömür testleri, tork 
ölçümleri, kuvvet ölçümleri gibi 
önemli testleri laboratuvar orta-
mında tamamlanır. Firma bünyesin-
de tasarım, prototip ve gerekli 
testler tamamlandıktan sonra nihai 
olarak araç üstünde gerçek yol 
şartlarında ürün test edilir ve seri 
üretim öncesi validasyon tamamla-
narak süreç tamamlanır. 

Ar-Ge  Test Odası cihazları ; 

*Baskı ömür testi cihazı,

*Rulman ömür testi cihazı,

*Disk ömür testi cihazı,

*Disk tork test cihazları,

gibi test cihazları bulunmakla bera-
ber müşteri beklentilerine cevap 
verecek ve arge faaliyetlerine katkı-
da bulunacak yeni test cihazlarının 
araştırılması ve geliştirilmesi sağla-
narak test imkanları sürekli gelişti-
rilmeye devam edecektir. 

* erhan.isikver@donmezdebriyaj.com.tr 
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Genel Müdür �ƌͲ'Ğ�Müdürƺ 

Ege Endüstri, kara nakil araçlarına 
dingil ve süspansiyon sistemi 
parçaları tasarım ve üretimi için 
1974 yılında İzmir'de kurulmuştur. 
Ege Endüstri, halka açık bir şirkettir. 
Bugün, hisselelerinin %64‘ü 
Bayraktar Grubu’na ait olup 
(www.bayraktar.com), %34’ü ise 
BİST’de işlem görmektedir. 
Şirketimiz İzmir Pınarbaşı ve Ege 
Serbest Bölgesindeki iki fabrikası ile 
global ticari araç üreticisi firmalar ile 
çalışmaktadır.        

Ürünlerimiz, iç pazarın yanı sıra 
ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, 
İsveç, Fransa, İngiltere, Finlandiya, 
İtalya, İskoçya, İran, Avustralya, 
Endonezya, Çin ve Hindistan'a İhraç 
edilmektedir.  

Geçmişi uzun yıllara dayanan ürün 
ve proses geliştirme faaliyetleri, 
değişen müşteri ihtiyaçları ve 
mühendislik koşulları ile son 10 yıl 
içerisinde ARGE niteliğini almaya 
başlamıştır.  Ege Endüstri, 5746 
sayılı Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetleri- nin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ve hükümleri 
çerçevesinde 2011 yılında ARGE 
Merkezi statüsüne kavuşmuştur.  

ARGE faaliyetlerimiz ürün ve proses 
olarak İki grupta toplanmıştır ve 
çevre koruma, enerji tasarrufu, 
daha yüksek ömür, daha yüksek 

performans, daha fazla güvenilirlik 
ve tercih edilirlik gibi ortak hedefler 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi gibi Kalite 
Sistemleri ile desteklenmiş olan 
operasyonlar, ayrıca yurtiçi ve 
yurtdışı müşteriler tarafından da 
dönemsel olarak denetlenmektedir.             
ARGE Merkezimiz, müşteri ve 
sahadaki ihtiyaçları anlama ve bunu 
ürünlere aktarma amacıyla QFD 
(Kalite Fonksiyon Yayılımı) sistema-
tiğini benimsemiştir. Bu sistematik 
ile toplanan saha ve müşteri 
talepleri ürünlere ve proseslere 
bilgisayar ortamına CAD/CAM prog-
ramları ile aktarılmakta ve çeşitli 
analiz programları ile doğrulanmak-
tadır.  

Ege Endüstri vizyonu ile ARGE 
Stratejisi doğrultusunda mevcut 
olan ve gelecekteki beklentilere 
uygun tarzda , orta ve uzun vadeli 
stratejik planlamaları izlediğimiz sü-
reçler ile yakalayabilmek mümkün 
olmaktadır. 

Strateji ve Hedefler 
x Yurtiçi ve yurtdışı ARGE projelerini
gerçekleştirerek firma içi bilgi 
birikiminin arttırılmasını sağlamak,  

x Yapılan ve yapılacak olan ARGE
projeleri ile Üniversite - Sanayi 
işbirliğinin gerçekleşmesine katkıda 
bulunmak, 

x ARGE çalışanlarımızın yüksek lisans
ve doktora çalışmalarını destekle-
mek ve sürekli gelişimi sağlamak , 

x Ulusal ve Uluslararası alanda
patent ve buluş sayımızı arttırmak, 

x Uluslararası rekabette ön sıralarda
olmak. 

Teknolojik ve Ekonomik Hedefler 

x Üretilecek teknolojinin geliştiril-
mesini ve ticarileştirilmesini sağla-
mak, 

x Yerli hammadde kullanan ve
katma değeri yüksek üretim yapan, 
ileri teknoloji kullanan / üreten bir 
firma oluşumunu ve büyümesini 
gerçekleştirmek, 

x Ülkenin ekonomik ve teknolojik
düzeyini yükselterek, uluslararası 
rekabet gücünün artırılmasına ve 
ithalatı önleyerek ihracatın gelişimi-
ne katkıda bulunmak, 

x Müşteri portföyünü genişleterek
pazar bilgisi, müşteri potansiyeli ve 
teknoloji uygulama yetenekleri ile 
teknolojiyi üreten bir firma olabil-
mektir. 
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Patent ve Lisans Hakları 

Ege Endüstri' nin ARGE çalışmaları 
sonucu elde ettiği bilgi birikimi ve 
teknolojik know-how ile tecrübenin 
seri ürüne dönüşmesi için azami 
özen gösterilmektedir. Bu aşamada 
ortaya konan çalışma ve ürünün 
yurtiçi ve yurtdışında korunması için 
de patent ve lisans araçları 
kullanılmaktadır.  

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında 
yapılmış toplam 56 adet patent 
başvurumuz bulunmaktadır.  

Bu başvurularımızın 3 adeti yurtdı-
şında koruma kapsamındadır.(ABD, 
Avrupa - PCT ve Hindistan) 

Tescillenmiş patent sayımız 21 dir. 
Başvurusu yapılmış diğer patentlerin 
araştırma süreci halen Türk Patent 
Enstitüsü ve diğer patent 
enstitülerinde devam etmektedir.  

Ayrıca Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Derneği nin (TAYSAD) düzenlediği 
Yan Sanayi Ödülleri patent kategori-
sinde Ege Endustri 2014 ve 2015 
yıllarında iki kez ikincilik ödülü 
almıştır. 

Firmamız, patent çalışmalarının yanı 
sıra ARGE bünyesinde üretmiş 
olduğu bilgi ve teknolojiyi lisans 
verme yolu ile yurtdışında bulunan 
firmaların da faydalanmasını 
sağlamaktadır.  Bunun en son örneği 

Hindistan'da  buluna bir firmaya 
kendi tasarımımız olan Kendinden 
yönlendirilebilir ilave dingili ve 
süspansiyon sisteminin üretim 
lisansının verilmesidir. Firma ürettiği 
her ürün için Ege Endüstri'ye lisans 
bedeli ödemektedir. 

ARGE Projeleri 

Yapılan ARGE çalışmaları DFMEA, 
PFMEA, 6σ, 5S, TPM, SMED, TRIZ, 
Poka-Yoke, KAIZEN gibi sistematik 
yaklaşımlar ve Kalite Yönetim 
sistemi ile uyumlu olup ayrıca 
gelişmiş bir malzeme laboratuvarı 
ve 3D geometrik ölçüm alt yapısı ile 
de desteklenmektedir. ARGE proje-
lerinden elde edilen mühendislik 
bilgisi, uzmanlık, prototip ve test 
olanakları ile üniversitelere, yan 
sanayi ve ana sanayi firmalarına da 
hizmet verilmektedir. 

ARGE Merkezinin çalışmalarının bir 
kısmı TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı 
programları ile de desteklenmekte- 
dir. Tamamlanmış olan kamu 
destekli bazı ARGE projelerimiz 
aşağıda verilmiştir; 

- TEYDEB 3060559 - Aks kovanı 
performansı için CNC kontrollü 3 
farklı test cihazının tasarımı ve 
imalatı, 

- TEYDEB 3070521 - Çekici aksları 
için 13 tonluk 2 körüklü havalı 
süspansiyon sistemi tasarımı ve 
imalatı, 

- TEYDEB 3080030 - Semi-treyler 
için 3x9 ton komple havalı 
süspansiyon dingil sistemi tasarımı 
ve imalatı, 

- TEYDEB 3100204 - 16 Ton taşıma 
kapasiteli döküm diferansiyel 
kovanının saç ve kaynaklı olarak 
tasarımı ve imali, 

- TEYDEB 3100696 - Otobüslerde 
kullanılan havalı süspansiyon 
sistemi için körük taşıyıcı salıncak 
parçası imalatı ve testi, 

- TEYDEB 3110268 - Fırında ön 
tavlama işlemi uygulanmadan enerji 
tasarrufu sağlayarak saç plakadan 
soğuk form verilmiş gövdelerle 
rekabetçi ilave dingil prototipi 
tasarımı ve testi, 

- TEYDEB 3110460 - Banjo destek 
ilavesi ile güçlendirilmiş diferansiyel 
kovan gövdesi tasarımı, imalatı ve 
testi, 

- TEYDEB 3120747 - 6x2 ve 8x2 Ağır 
vasıtalarda manevra kabiliyeti 
kazandırılmış ilave dingil tasarımı, 
testi ve imalatı, 

- SANTEZ 0281.STZ.2013-2 - Ağır 
ticari taşıtlar için çift enine yön 
vericili bağımsız askı sisteminin 
bilgisayar destekli tasarımı. 
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Bilimsel ve Teknolojik Yayınlar  

Şirketimiz bünyesinde yayınlanmış 
makaleler aşağıdaki gibidir; 

1. Kamyon bağımsız ön süspansiyon
sisteminin kavramsal tasarımı.
MTS 8 : 8. Mühendislik ve Tekno-
loji Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
Mayıs 2015.

2. Kinematic optimisation of an
articulated truck independent
front suspension by using
response surface methodology.
AVTECH’15,  Kasım 2015.

3. Yönlendirilebilir İlave Dingil.
OTEKON Mayıs 2014.

4. Ağır Ticari Araçlarda Kullanılan
Arka Aks Döküm Kovanının Saç
Diferansiyel Kovanın Dönüştürül-
mesi.  Haziran 2012.

5. Yeni Bir 3 Eksenli Küresel CNC
İşleme Tezgahının Tasarımı ve
İmalatı. Eylül 2011.

6. Sürtünme Kaynağında Kırılma
Davranışının incelenmesi. Eylül
2010. 

7. Bir Çekici Taşıtın Ön Süspansi-
yonu İçin Saç Ön Aks Gövdesi
Tasarımı. OTEKON, Bursa 2010.

8. Çekici Araçlar İçin Hava Körüklü
Süspansiyon Sistemine Sahip Ön
Dingil Tasarımı. Nisan 2010.

9. Ağır Ticari Arka Aks Gövdesinin
Tekrarlı Düşey Yük Altında
Yorulma Ömrünün FEA
Yardımıyla İyileştirilmesi Mühen-
dis ve Makina, 2009.

10. Bir Ticari Araç Süspansiyon
Sisteminin Dinamik Simulasyo-nu
ve Sonlu Elemanlar Analizi.
Haziran 2009.

11. Fatigue Failure Prediction of a
Rear Axle Housing Prototype
by Using Finite Element
Analysis. Eylül, 2008.

12. Kamyon Arka Aks Gövdesinde
Oluşan Yorulma Hasarının Sonlu
Elemanlar Yöntemi ile incelen-
mesi. Mühendis ve Makina,
2008. 

13. Dynamic Simulation and Finite
Element Analysis of a Commer-
cial Vehicle Suspension System.
Figes Bilgisayar Destekli Mühen-
dislik ve Sistem Modelleme Semi-
neri. 2008.

14. Ağır Ticari Araca Ait Diferansiyel
Kovanının Farklı Yol Koşullarında
Analizi.  Mayıs 2008.

15. İki Körüklü Havalı Süspansiyon
Sisteminin Dinamik Analizi. Mayıs
2008. 

16. İlave Akslar İmalat, Tasarım –
Analiz. Mayıs 2008.

Yazılımlar 

x AUTOCAD 2002-2015 (2D tasa-
rım programı)

x CATIA V5 - CAD/CAM (3D katı
modelleme, CAM programı)

x ANSYS Workbench V15 (Sonlu
elemanlar analizi programı)

x RECURDYN-V7 (Dinamik analiz
programı)

x FTI ve OMINIWIN (Açınım simü-
lasyonu)

x Layout 3D Professional Edition
2015 (3 boyutlu fabrika yerleşimi
programı)

Donanım 

x 2 adet CNC dik işleme merkezi

x 3 adet yorulma testi rigi

x Tam kapsamlı metalografi ekip-
manları ve malzeme laboratuvarı

x 1 adet prototip 3 boyutlu ölçüm
cihazı (CMM)

x 1 adet spektrometre

x 2 adet laser tarama cihazı

x 1 adet mikroskop görüntü analiz
sistemi

x Korozyon testi

x Montaj atölyesi.
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Kabiliyetler 

x Şasi dinamiği analizleri

x Statik ve dinamik mukavemet
analizi

x 3 boyutlu tasarım, yüzey ve   katı
modelleme

x Yüksek hassasiyet ölçüm

x Malzeme mikroyapı ve mekanik
analizler

x Yorulma testleri (düşey ve yanal)

x Korozyon koruma analizi

* ayhan.ozel@egeendustri.com.tr 

** onur.balci@egeendustri.com.tr 
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M. Sinan AKIN *  Akın İŞBİLİR ** 
 Genel Müdür AR-GE Müdürü 

Ege Fren, kara nakil araçları için havalı 
disk veya kampanalı frenler ve çeşitli 
işlenmiş ya da montajlı parçaların 
tasarım ve üretimini gerçekleştirmek-
tedir. 1987 yılında İzmir'de 
kurulmuştur. Ege Fren hisselerinin % 
51’i  Bayraktar Grubu’na 
(www.bayraktar.com), %49’u ise 
Meritor Automative GmbH’a aittir. 
Şirketimiz İzmir Pınarbaşı’nda 8500 m2 
kapalı toplam 14500 m2 alanda ve Ege 
Serbest Bölge’deki 6200 m2 kapalı 
toplam 13000 m2 alanda kurulu olan 
iki fabrikası ile global ticari araç 
üreticisi firmalar ile çalışmaktadır. 
Üretimimizin %31’i yurtiçinde faaliyet 
gösteren ana sanayiye, %51’i yurtdı-
şında faaliyet gösteren ana sanayiye, 
%18’i ise OES ve bağımsız yedek parça 
olarak piyasaya sunulmaktadır. 
Ege Fren, 5746 sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 
hükümleri çerçevesinde 2015 yılında 

AR-GE Merkezi belgesini almıştır. 
AR-GE faaliyetlerimiz ürün tasarım ve 
doğrulama, proses tasarım ve geliş-
tirme ve sürekli üretim geliştirme 

olarak üç gruba ayrılmaktadır. Ürün 
tasarım ve doğrulama biriminin temel 
faaliyetleri aşağıdaki alt başlıklar ile 
açıklanabilir.  
Araç Dinamiği ve Fren İç Mekanizma 
Hesapları 
Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve 
Römorklarının Frenleme Düzenekleri 
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 
(71/320/AT)  ve Avrupa Birliği 
Normları  (71/320/EEC ve ECE R13) 
uyarınca hazırladığımız fren dinamiği 
hesaplama yazılımı ile aracın tipi, 
dingil sayısı ve ağırlık dağılımına göre 
ihtiyaç duyulan fren tipi ile hava 
körüğü seçimi yapılmakta, aşağıda 
listelenen parametreler 
hesaplanabilmektedir. 
x İç fren faktörü ve mekanizma

kazancı
x Frenleme momenti
x Aracın toplam frenleme 

momentinin dingiller arası dağılımı
x Frenleme süresi ve duruş mesafesi

Kaynaklı / Döküm Parça, Mekanizma 
ve Proses Tasarımı 
Kaynak veya döküm gibi farklı imalat 
yöntemleri ile üretilen fren bileşenleri 
veya fren dışı parçaların, test 
istasyonlarının, üretim ve montaj 
aparatlarının tasarımı bilgisayar 
destekli mühendislik çalışmaları ile 

gerçekleştirilmektedir. Tasarım proje-
lerine örnekler aşağıda verilmektedir. 
x 9 ve 11 ton Taşıma Kapasitesine

Sahip Treyler Dingiline Uygun Disk
Fren Tasarımı

x Disk Fren Taşıyıcı ve Köprü Optimi-
zasyonu

x Fren Diski Soğutma kanalları ve
ABS Ring Bağlantısı Optimizasyonu
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x Z-kamlı Fren Döküm Braket Tasa-
rımı

x S-kamlı Fren Tablası Ağırlık Optimi-
zasyonu

x Sürekli Rotasyon Tork Test Ünitesi
(CRR) Tasarımı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Mühendislik (CAD/CAE)  
AR-GE Merkezimizde müşteri 
taleplerini tam olarak karşılayacak 
ürünler ve üretim prosesleri 
tasarlamak için bilgisayar destekli 
tasarım (CAD) ve mühendislik (CAE) 
yazılımlarından faydalanılmaktadır. Bu 
yazılımlar arasında Catia V5R19, 

AutoCAD, Solidworks Professional, 
SolidCAM, Solidworks Simulation 
Premium, Polyworks, Ansys 
Workbench 15 yazılımları 
kullanılmaktadır. 

Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) 
kullanılarak fren iç mekanizmaları, 
fren tablası, hava körüğü bağlantı 
braketi, tahrik mili, rotor, taşıyıcı, 
köprü ve diğer montaj parçalarının 
mukavemet, termal, titreşim analizleri 
yapılmaktadır. Araç üzerinden ve araç 
üzerindeki fren komponentlerinden 
toplanan titreşim, sıcaklık, azalan 
ivme, hava basıncı gibi veriler, 
analizlerde saha koşullarını yansıtan 
gerçek girdiler olarak kullanılmaktadır. 
Böylece, gerilme yığılmalarının 
oluşacağı bölgeler saptanarak, ilgili 
bölgelerde strain-gauge yardımıyla 
gerilimler ölçülmekte ve CAE analizleri 
ile karşılaştırılmaktadır.  
Sahip olduğumuz yazılım ve deneyim-
lerimiz ile aşağıdaki analizler yapıla-
bilmektedir:  
x Lineer ve lineer olmayan yapısal

analizler: Lineer veya multi lineer
malzeme modelleri ve farklı temas
koşullarının kullanıldığı, Ağırlık-
dayanım optimizasyonu, parça öm-
rünün arttırılması, kalıcı şekil deği-
şimi, yorulma analizi ve güvenlik
katsayısı belirleme uygulamaları.

x Modal analizler ve titreşim simü-
lasyonları: Parçaların doğal fre-
kanslarının tespit edilmesi, harmo-
nik veya rastgele titreşim altındaki
parçaların dayanım analizleri.

x Dinamik analizler: Parçalar üzerin-
deki kuvvetlerin zamana bağlı de-
ğişimlerinin incelenmesi.
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x Termal analizler: fren diski veya
kampana gibi sıcaklığa maruz kalan
parçaların zamana bağlı yada ka-
rarlı durum analizleri.

x Mekanizma /kinematik analizler:
Montajlı ve hareketli parçaların
mekanizma hesapları kinematik
analiz yazılımları ve farklı 
mühendislik yaklaşımları ile 
yapılmaktadır. Bu hesaplar analitik
yöntemler ile yapılmış hesaplarla
karşılaştırılmaktadır

Laboratuvar ve Araç Testleri ile 
Tasarım Doğrulama Çalışmaları 
Fren Komple ve alt bileşenlerinin tasa-
rım doğrulama sürecinde aracın ça-
lışma şartları dikkate alınarak, müşteri 
ile tespit edilecek ihtiyaçlara göre, 
tuzlu sis, çamur, iklimlendirme ve su 
altı sızdırmazlık gibi çevresel testler 

uygulanır. 
Tasarım Doğrulama Planı’nda (DVP&R) 
şart koşulan gerekliliklerin sağlanma-
sını takiben, müşteri ile birlikte proto-
tip araçlar üzerinde saha testleri ger-
çekleştirilir.  
Test üniteleri, başta otomotiv sektörü 
olmak üzere, fren dışı parçaların 
doğrulanması sürecinde de 
kullanılabilir altyapıya sahiptir. Tasa-
rım doğrulama süreçleri ve kullanılan 
laboratuvar test ekipmanına ilişkin 
özellik ve teknik şartname bilgileri 
aşağıda detaylıca anlatılmaktadır. 
x Sürekli Rotasyon Tork Test Ünitesi:

Hem disk fren hem de kampanalı
fren tipi için yapılabilen bu testte,
bir motor tarafından düşük hızda
sürekli olarak döndürülen
kampana veya disk, fren tarafından
durdurulmaya çalışılmakta, bu
sırada yaratılan statik torkun fren
parçaları üzerindeki etkisi 
incelenmektedir. Yaratılan 
maksimum frenleme torku 30 kNm
ve rotor hızı 4 devir/dakika’dır.

Statik Tork Test Ünitesi: Bir dingil 
üzerine bağlı disk veya kampanalı 
frenin yorulma testi gerçekleşti-
rilmektedir. Hidrolik tahrikli kayar 
krank mekanizması yardımıyla düşük 
hızda döndürülen kampana veya 
diskin dönüşü esnasında frenleme 
yapılarak, frenleme torku 
oluşturulmaktadır. Bu ünite ile freni 
taşıyan ana döküm parçaların, fren içi 
ayar mekanizmalarının, körük taşıyıcı 
braketin, ayrıca tork plakası ve diğer 
dingil fren bağlantı flanşı tiplerinin 
yorulma dayanım testleri gerçekleşti-
rilmektedir. Ünitenin oluşturduğu 
maksimum frenleme torku 25 kNm 
olup, esnek programlama kabiliyeti 
sayesinde muhtelif test spesifi-
kasyonlarına göre testler yapılabil-
mektedir
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x Çevrimsel Statik Yükleme Test
Ünitesi: Hava tahrikli frenlerin, is-
tenen yükleme koşullarında mal-
zeme yorulmasını analiz edebilmek
için kullanılan çevrimsel bir test
ünitesidir. Özel olarak fren test
etmek üzere tasarlanmış bir ünite
olmakla birlikte, hava tahrikli çalı-
şan farklı mekanizmaların (hava
körüğü vb.) ömür testlerinde de
kullanılabilir. 0 – 10 bar arası ça-
lışma ve esnek programlama kabi-
liyetine sahiptir. Laboratuvarımız-
da eşdeğer özellikte 8 adet Çev-
rimsel Statik Yükleme Testi istas-
yonu bulunmaktadır.

x Tuzlu Sis Test Ünitesi: TS EN ISO
9227 / ASTM B117 / TS EN 13523-
8  Korozyon Deneyleri - Yapay
Atmosferde Tuz Püskürtme
Deneyleri” Liebisch SKB 1000 A-TR
model cihaz ile 
gerçekleştirilmektedir. Cihazın 
gerçekleştirebildiği test 
spesifikasyonları; DIN EN ISO 9227,
DIN EN ISO 6270-2, VDA 621 / 415,

ASTM B 368, MIL STD 202 F-101D, 
VW PV 1210, Müşteri özel testleri. 
Test sonrası numuneler aşağıdaki 
standartlara göre kontrol edilebilir: 
ISO 4628-2 Kabarcıklanma 
Derecesi, ISO 4628-3 Paslanma 
Derecesi, ISO 4628-4 Çatlama 
Derecesi, ISO 4628-5 Pullanma 
Derecesi, ISO 4828-8 Bir Çizik 
Etrafında Tabakalara Ayrılma ve 
Korozyon Derecesinin 
Değerlendirilmesi. Cihaz iç hacmi 
1426 x 778 x 649 mm3 olup, test 
kabini içerisinde pnömatik 
mekanizmaları çalıştırmak için 
hava bağlantısı mevcuttur. 
Maksimum basınç 3 bar’dır. 

x Çamur Test Ünitesi: Ürünlerin
çamur ortamında sızdırmazlığı
kontrol edilir. Deney numuneleri,
istenen içerikteki çamur karışımı-
nın basınçlı havayla püskürtülmesi
yöntemi ile test edilir. Test kabini
hacmi, 1410 x 910 x 610 mm3
olup, 782 lt’ye karşılık gelmektedir.
Frenin döküm ana gövdeleri, fren
içi ayar mekanizmaları ve dingil
fren bağlantısı (tork plakası, akson
vb.) için bir yorulma dayanımı tes-
tidir. Laboratuvarımızda eşdeğer
özellikte iki adet test ünitesi mev-
cuttur. Test edilecek parçanın ça-
lışma koşulları gözetilerek hazırla-
nacak özel karışımlar kullanılabilir.
Test kabini içerisinde pnömatik
mekanizmaları çalıştırmak için ha-
va bağlantısı mevcut olup, maksi-
mum basıncı 10 bar’dır.

x İklimlendirme Test Ünitesi: Ürünle-
rin farklı sıcaklık ve nem koşulla-
rındaki dayanımını test etmek için
kullanılır. Sıcaklık Aralığı: -50 /
+120 °C, Bağıl nem test edebilme
kabiliyeti : +10 / +30 °C sıcaklık ara-
lığında %0 / %100 bağıl nem. Or-
tam sıcaklığı değiştirebilme kapasi-
tesi : ± 3 °C/dk. 20 farklı adımdan
oluşan 10 çevrimlik test programı
yapabilme kabiliyeti. Sıcaklık has-
sasiyeti : ± 1°C. Bağıl nem hassasi-
yeti : ± 5%. İçerisinde pnömatik
mekanizmaları çalıştırmak için ha-
va bağlantısı. Maksimum basınç: 3
bar.

x Su Altı Sızdırmazlık Test Ünitesi:
250 litre hacmindeki test ünitesi
kabininde, mor ötesi ışığa duyarlı
florisin sıvısı karışımı olan bir test
banyosu bulunmaktadır. Ürün, ka-
bin içerisindeki sıvıya daldırılarak,
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istenen süre ya da çevrim boyunca 
çalıştırılır. Test sonrasında numu-
ne, mor ötesi ışık altında incelene-
rek Kaliper içerisine sızma olup ol-
madığı incelenir. Test kabini içeri-
sinde pnömatik mekanizmaları ça-
lıştırmak için hava bağlantısı mev-
cuttur. 

x Histeresis Test Kiti: Kaliper içeri-
sindeki ayar mekanizmasının işle-
vini teknik şartnamelere uygun şe-
kilde yerine getirip getiremediği
incelenmektedir. Test ünitesi; fren
sıkma kuvveti, histeresis, otomatik
ayar mekanizması kontrolü ve fren
verimliliği kontrollerini yapabil-
mektedir. Bu ünite ile çeşitli testle-
re tabi tutulan fren mekanizmala-
rının üzerinde gözle görülemeye-
cek hasar ve problemler tespit edi-
lebilmektedir

x Datalogger: IMC Cronosflex marka
veri toplama cihazı yardımıyla bir-
çok farklı fiziksel büyüklük sensör-
ler yardımıyla okunarak gerek ham
veri olarak kullanılmakta, gerekse
de Famos yazılımı sayesinde dö-
nüştürülerek (fft, db vb.) yorum-
lamaya hazır hale gelmektedir. Ege
Fren bünyesinde bulunan modüller
şunlardır: Ana ünite saniyede 2
milyon veri akışına izin verecek
hızda çalışmaktadır. Tek kanaldan
100 kHz hızında veri alınabilmek-
tedir. GPS bağlantısı yapılarak öl-
çüm alındığı sırada harita bilgisi de
verebilmektedir. Pil ünitesi kullanı-
larak yalnızca laboratuvar orta-
mında değil aynı zamanda mobil
olarak da ölçüm alınabilmektedir.
UNI2-8 ünitesi 8 adet analog input
içermektedir. Genel maksatlı tüm
gerilim veya akım çıkışlı sensörler
(titreşim, mesafe vb) bağlanılabil-
mektedir. Köprü şeklinde bağlanı-
labilen (straingage, loadcell, basınç
sensörleri vb.) sensörler de bu üni-
teye bağlanabilmektedir. ISO2-16-
2T ünitesi sıcaklık ölçümü için 16
adet thermocouple girişi içermek-
tedir. DCB2-8, köprü şeklinde bağ-
lanan (straingage, loadcell, basınç
sensörleri vb.) sensörleri okuyabi-
len 8 kanallı ünitedir. ISO2-8-
SUPPLY 8 kanallı ve üzerinden hem
thermocouple ile sıcaklık ölçümü
için hem de genel maksatlı olarak
kullanılabilecek bir ünitedir. AU-
DIO2-4 ünitesi üzerine 4 adet titre-
şim sensörü veya mikrofon takıla-
bilen bir ünitedir. Esnek yapı saye-
sinde yeni modüller eklenerek öl-
çüm kabiliyeti istenildiği gibi arttırı-
labilmektedir.

x 3D Tarama cihazı: Romer Absolute
Arm 7320SI modeli 3 Boyutlu ta-
rama cihazı 7 eksenli kol yardımıyla
2 metre çapında hareket edebil-
mektedir.  Parçayı lazerli kamera
ile temassız olarak veya prob yar-
dımıyla dokunarak tarayabilmek-
tedir. Prob ile nokta tekrarlanabi-
lirliği 0.044 mm, hacimsel isabetli-
liği ±0.061 mm’dir. Lazer tarama
isabetliliği ise 0.079 mm’dir. Tara-
nan parça PolyWorks yazılımı yar-
dımıyla katı model haline getirile-
bilmektedir. Cihaz ile toplanan
nokta bulutu formatındaki veri ka-
lite kontrol amaçlı olarak da kulla-
nılabilmektedir. Yazılım yardımıyla
toplanan nokta bulutu işlenerek üç
boyutlu katı model ile çakıştırılır ve
yüzey deviyasyonları incelenerek
ölçüm raporu haline getirilebilir.
Yazılımın tersine mühendislik mo-
dülü sayesinde tarama datası yü-
zeylere dönüştürülerek katı model
elde edilebilir
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Stratejik Hedefler 
x Avrupa pazarında kampanalı fren

üretim merkezi olmak,
x Türkiye pazarında kampanalı ve disk

fren üretim merkezi olmak,
x Ağır ticari araç üreticilerine mühen-

dislik ve test hizmeti vermek,
x Teknolojik bilgiyi üretmek ve ticari-

leştirmek,
x Ürün ve üretim süreçlerini geliştire-

rek, kalite ve standartlarını yükselt-
mek,

x Verimlilik artışı ile üretim maliyetle-
rini düşürmek,

hedefiyle sürekli araştırma ve geliş-
tirme faaliyetleri yürüterek, fren mü-
hendisliği ve test yeteneklerimizi geliş-
tirmeyi amaçlamaktayız. Teknolojik ve 
Ekonomik Hedefler 
-Ürün ve üretim yöntemlerimizde yeni 
teknolojileri kullanmak ve geliştirmek,  
-Yerli ana sanayi için mevcut ürünleri 
geliştirerek ve yerli yeni ürünler suna-
rak ithalatı azaltmak, 
-Yurtdışı ana sanayi için mevcut ürün-
leri geliştirerek ve yeni ürünler ürete-
rek ihracatı arttırmak, 
-Yerli tedarikçilerimize öncülük ederek 
ürün kalitesi ve teknolojik altyapıyı 
geliştirmek,  
-Avrupa’daki her ağır ticari araçta en 
az bir Ege Fren ürününün kullanılma-
sını sağlamak. 

AR-GE Merkezi Personel ve Fiziki 
Durumu 
AR-GE Merkezimiz, otuz sekiz AR-GE 
personeli ile Pınarbaşı fabrikasında 
kuruludur. On iki lisans mezunu ve 
yedi lisansüstü mezunu veya öğrencisi 
olan araştırmacı bulunmaktadır.  

AR-GE Merkezi için ayrılmış ofis alanı 
250 m², test ve tasarım doğrulama 
laboratuvarı için ayrılmış alan ise 515 
m²’dir. 

Fikri Haklar 
Ege Fren’in AR-GE çalışmaları sonucu 
elde ettiği bilgi birikimi ve teknolojik 
know-how ile tecrübenin seri ürüne 
dönüşmesi için azami özen 
gösterilmektedir. Bu aşamada ortaya 
konan çalışma ve ürünün yurtiçi ve 
yurtdışında korunması için de patent, 
endüstriyel tasarım tescili ve faydalı 
model korumaları kullanılmaktadır.  
Bugüne kadar yapılmış olan yedi adet 
patent başvurumuz bulunmaktadır. 
Tescillenmiş patent sayımız ikidir. 
Başvurusu yapılmış diğer patentlerin 
araştırma ve inceleme süreçleri halen 
Türk Patent Enstitüsü ve diğer patent 
enstitülerinde devam etmektedir.  

Proje Yönetim Metodu 
AR-GE çalışmalarının etkin 
yürütülebilmesi için APQP proje yöne-
tim sistematiği kullanılmaktadır. 

AR-GE Projeleri 
Yapılan AR-GE çalışmaları DFMEA, 
PFMEA, 6σ, 5S, TPM, SMED, TRIZ, 
Poka-Yoke, KAIZEN gibi sistematik 
yaklaşımlar ile kalite yönetim sistemi 
içerisinde desteklenmektedir. AR-GE 
faaliyetleri ayrıca gelişmiş bir malze-
me laboratuvarı ve 3D geometrik öl-
çüm alt yapısı ile desteklenmektedir.  
AR-GE projelerinde elde edilen mü-
hendislik bilgisi, uzmanlık, prototip ve 
test olanakları ile üniversitelere, yan 
sanayi ve ana sanayi firmalarına da 
hizmet verilmektedir. 

AR-GE Merkezinin çalışmalarının bir 
kısmı TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı prog-
ramları ile desteklenmektedir. Ta-
mamlanmış olan kamu destekli bazı 
AR-GE projelerimiz aşağıda verilmiştir; 

-TEYDEB 3090496 - 325 mm Kampana-
lı Havalı S-Kamlı Fren Tasarımı 

-TEYDEB 3120563 - Treyler Uygulama-
ları için Havalı Disk Fren Köprü ve 
Taşıyıcı Tasarımı  

-TEYDEB 3140720 - Havalı Disk Fren 
Kaliper Gövdesi Tasarımı, Üretimi, 
Montajı ve Doğrulama Testleri 

 * sinan.akin@egefren.com.tr

**  akin.isbilir@egefren.com.tr 

248



ERMETAL AR-GE MERKEZİ Tanıtımı 

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları OTEP 2016 

Mehmet GÖKÇEDAĞLIOĞLU 

Ar-Ge Müdürü 

Türk Otomotiv Sanayiindeki geliş-
meler doğrultusunda 1978 yılında 
faaliyetlerine başlayan fakat temel-
leri 1972 yılında kurulan ERKALIP 
firmasına dayanan ERMETAL, sektö-
rün kendine özgü disiplinlerinden 
payını almış bir firmadır. Kurulduğu 
günden bugüne kadar sürekli geli-
şim stratejisini benimseyen ve her 
geçen yıl kalite düzeyini arttırarak 
müşteri portföyünü genişleten 
ERMETAL, yetkin ve tecrübeli insan 
kaynakları ile teknolojik yatırımlarını 
bütünleştirmek suretiyle direksiyon 
mili, el fren kolu, kardan mili, sac 
gövde ve şasi parçaları, kaynaklı 
kompleler, menteşe, salıncak kolu 
ve çarpışma kutusu gibi kritik parça-
ları üreterek otomotiv sanayiine arz 
eden bir firma durumuna gelmiştir. 

5746 Sayılı Kanun çerçevesinde 
2011 yılı Kasım ayında kurulan Er-
metal Ar-Ge Merkezi, farklı disiplin-
lerde öğrenim görmüş mühendis, 
teknik öğretmen ve teknikerlerden 

oluşan yaklaşık 70 kişilik Ar-Ge ekibi 
ile Ermetal Şirketler Grubu çatısı 
altındaki ERMETAL, ERKALIP, 
PLASMOT, BÜROSİT ve ERGIDA 
firmalarının teknolojik araştırma ve 
ürün geliştirme faaliyetlerini yürüt-
mektedir. Bu faaliyetler otomotive 
sektörüne yönelik olarak sac şekil-
lendirme, kaynak, kalıp ve plastik 
enjeksiyon teknolojileri, büro mo-
bilyaları ve gıda teknolojisi alanlarını 
kapsamaktadır. 

Ar-Ge personeli, proje faaliyetlerin-
de Catia, NX Unigraphics, Ansys, LS 
Dyna, Autoform, Moldflow, Tebis, 
Autodesk Inventory ve Intellicad gibi 
bilgisayar destekli tasarım ve mü-
hendislik alanında ileri teknoloji 
ürünü programları kullanmaktadır. 
Ayrıca, Ermetal Ar-Ge Merkezi’nde 
yer alan Plastik Test Laboratuvarı 
polimer malzeme testlerinin; Büro 
Mobilyaları Test Laboratuvarı ise 
geliştirilen mobilya ürünlerinin 
fiziksel doğrulama çalışmalarını 
gerçekleştirebilmesine olanak tanı-
maktadır. 

Ermetal Ar-Ge Merkezi kurulduğu 
günden bugüne kadar toplam 
130’un üzerinde proje başlatılmıştır. 
Bunların içerisinde, TÜBİTAK ve 
SANTEZ programlarınca desteklen-
miş ve üniversite-sanayi işbirliği 
içeren projeler yer almakta olup, 
yeni proje hazırlıkları da sürmekte-
dir. Şirketler Grubu genelinde bu 
kapsamda çalışılan proje konularına 
aşağıda örnekler sunulmuştur. 

x TÜBİTAK 3040033 no.lu projede,
mikroplastik deformasyonların sac
şekillendirme işlemlerindeki geri
esneme analizlerindeki etkisi

x TÜBİTAK 3110338 no.lu projede,
gelişmiş yüksek dayanımlı çelik
sacların kalıpta kesilmesi ve delin-
mesi işleminde uygun kesme boş-
luğu değerlerinin tayini ve kesme
çapaklarının azaltılması

x TÜBİTAK 3120384 no.lu projede,
ofis mobilyalarında standartlara
uygun boyutsal ölçümleri, muka-
vemet ve denge testlerini gerçek-
leştirebilecek test donanımlarının
geliştirilmesi
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x TÜBİTAK 3120780 no.lu projede,
sac şekillendirme kalıplarında üre-
tim parametreleri göz önüne alına-
rak distorsiyonların kontrol altına
tutulması

x TÜBİTAK 3130163 no.lu projede,
sac şekillendirme kalıplarında kul-
lanılmak üzere özgün bir süzdürü-
cü mekanizmasının geliştirilmesi

x TÜBİTAK 3130849 no.lu projede,
projeksiyon kaynak işleminde fış-
kırma ve çapaklanma oluşumları
ile kaynak dayanımının optimizas-
yonu

x TÜBİTAK 3131055 no.lu projede,
çeşitli tiplerdeki bir hazır gıda ürü-

nünün ve bu ürünün imalatına yö-
nelik özel bir gıda makinasının ithal 
ikamesi sağlamak üzere yerli ola-

naklarla geliştirilmesi 

x TÜBİTAK 3150715 no.lu projede,
galvanizli çelik sacların nokta di-
renç kaynağında korozyon eğilimi

ve korozyonun kaynak dayanımı 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

x TÜBİTAK 3151123 no.lu projede,
plastik enjeksiyon kalıplarına yöne-
lik özgün bir soğutma sisteminin
geliştirilmesi

x 0185.STZ.2013-1 no.lu projede,
konfor özellikleri geliştirilmiş ergo-
nomik büro koltuğu tasarımı

Gerek yukarıda belirtilen kamu 
destekli projeler; gerekse Ermetal 
Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen tekno-
lojik araştırma projelerinin çoğunda, 
ayrıca firma personelinin lisansüstü 
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tez çalışmaları süresince farklı öğre-
tim üye ve yardımcıları ile çok sayı-
da üniversite-sanayi işbirliği gerçek-
leştirilmiştir. Atılım Üniversitesi, 
Bursa Teknik Üniversitesi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniver-
sitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi ve The Ohio State University, bu 
kapsamda işbirliği yürütülen üniver-
sitelere örnek olarak sıralanabilir.  

Ermetal Şirketler Grubu ve Ermetal 
Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen proje-
lerden ve personelin hazırlamış 
olduğu lisansüstü tezlerinden türeti-
len yayınlar aşağıda sıralanmıştır. 

x Erhuy, C.G., Tanrıbilir, M.E., Gök-
çedağlıoğlu, M., Kılıç, Y., Teke, M.
ve Özalp, A., (2015). “Hazır Meya-
ne Üretim Sisteminde Ürünün So-
ğutulma Prosesine Göre Özel Bir
Granülasyon Makinesinin Tasarı-
mı”, 12. Ulusal Tesisat Mühendisli-
ği Kongresi (TESKON-2015), Simü-
lasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün
Geliştirme Sempozyumu, 08-11
Nisan 2015, İzmir, 532-548.

x Küçük, Y., Can, M. ve Hasırcı, M.B.,
(2015). “Ofis Mobilyalarında Gü-
venlik”, 21. Ulusal Ergonomi Kong-
resi, 02-04 Ekim 2015, Isparta.

x Erhuy, C.G., Ateş, F., İnce, U., Bıyık,
A. ve Davut, K., (2015). “Projeksi-
yon Kaynağında Fışkırma ve Çapak-
lanma Düzeyinin Tanımlanmasına
Yönelik Sayısal Bir Göstergenin

Geliştirilmesi Üzerine Deneysel Bir 
Çalışma”, Kaynak Teknolojisi IX. 
Ulusal Kongre ve Sergisi, 20-21 
Kasım 2015, Ankara, 133-163. 

x Davut, K., Erhuy, C.G., Ecer, A.S. ve
Mete, M., (2015). “Projeksiyon
Kaynak Somunlu Ara Soğutucu
Braketinde Hasar Analiz Sonuçları-
na Göre İmalat Parametreleri De-
ğiştirilerek Yapısal Performansın
İyileştirilmesi”, Kaynak Teknolojisi
IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, 20-21
Kasım 2015, Ankara, 165-179. 

x Ekdik, O., Erten, A.E., Aksungur,
D.K. ve Karadoğan, C., (2014).
"Deep Drawing System Alternative
to Classical Method", 2nd Interna-
tional Metal Forming Conference
(METFORM 2014), 24-27 Septem-
ber 2014, Ankara.

x Albayrak, Ö., Şen, S., Çaylı, G. ve
Ortaç, B., (2013). "BioBased Poly-
mer Nanocomposites Based on
Layered Silicates Having A Reactive
and Renewable Intercalant", Jour-
nal of Applied Polymer Science,
130: 2031-2041.

x Aktaş, S., Özsaraç, U. ve Aslanlar,
S., (2012). "Effect of Spot Welding
Parameters on Tensile Properties
of DP 600 Steel Sheet Joints", Me-
tarials and Manufacturing Proces-
ses, 27: 756-764.

x Aktaş, S., Özsaraç, U. ve Aslanlar,
S., (2012). "Investigation of Mec-
hanical Properties of Spot Welded
Dual Phase Steel Sheets Used in
Automotive Industry", Internatio-
nal Conference on Applied Mec-
hanics, Materials, and Manufactu-

ring (ICAMM2010), 13-15 Decem-
ber 2010, MuscatOman, 345-349. 

x Erhuy, C.G., Yurci, M.E. ve Altan,
T., (2009). "Yüksek Dayanımlı Dü-
şük Alaşımlı Bir Çelik Sacda Tek
Eksenli Çekme Sonrası Yük Boşalt-
mada Ölçülen Efektif Modülün
Geri Esneme Tahminlerine Yönelik
Kullanılması", 11. Otomotiv Sem-
pozyumu, 08-09 Mayıs 2009, Bur-
sa, Türkiye.

x Erhuy, C.G., Yurci, M.E. ve Altan,
T., (2008). "Yüksek Dayanımlı Dü-
şük Alaşımlı Bir Çelik Sacın Viskoz
Basınç ile Şişirme Deneyinden
Efektif Gerilme Efektif Gerinim
Eğrisinin Belirlenmesi", Sigma Mü-
hendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,
26(4): 281-300.

Ermetal Ar-Ge Merkezi bünyesinde 
yürütülen projelerin çıktılarından 3 
adet patent ve 1 adet faydalı model 
başvurusu gerçekleştirilmiştir. Konu-
ları aşağıda belirtilmiş olan patent-
lerden ikisi tescil edilmiş olup, diğer 
başvuruların inceleme ve belgelen-
dirme süreci devam etmektedir. 
Ayrıca, 12 adet tasarım tescil başvu-
rusu yapılmıştır. Bunlardan 10’u 
tescillenmiş olup; 2’sinin ise belge-
lendirme süreci devam etmektedir. 

x Patent: Somunların Ters Kaynak
Yapılmasını Önleyen Projeksiyon
Kaynak Elektrotu (Tescil)

x Patent: Oturma Gereçleri İçin Bir
Üretim Metodu

x Patent: Yay Sertliği Ayarlanabilen
Kendinden Kurmalı Bir Oturak Me-
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kanizması 

x Faydalı Model: Ahşap Malzeme
Üzerine Kanal Açma Makinası

Yukarıda belirtilenlerin dışında, 
Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren Bürosit firması 
adına tescili devam eden patent 
sayısı 1; faydalı model sayısı 12; 
tasarım tescil sayısı ise 56’dır. OHIM 
kapsamında 2 adet tasarım tescili 
bulunmaktadır. 

Ermetal, personelinin araştırmacı 
niteliğini geliştirmek ve ön plana 
çıkarmak amacıyla lisansüstü öğre-
nimi teşvik etmekte ve destekle-
mektedir. Bu destek yalnız Ar-Ge 
Merkezi ile sınırlı kalmayıp, Ermetal 
Şirketler Grubu bünyesindeki tüm 
personele, yürürlüğe alınan “Lisan-
süstü Öğrenimi Teşvik Etme, Des-
tekleme ve Başarıyı Ödüllendirme 
Sistemi” çerçevesinde uygulanmak-
tadır. Anılan sisteme göre, yüksek 
lisans ve doktora programlarına 
kayıt yaptırmaya hak kazanan per-
sonel kayıt aşamasında ve mezuni-
yet sonrasında ödüllendirilirken, 
öğrenimi süresince de desteklen-
mektir. Mevcut durumda Ermetal 
Ar-Ge Merkezinde 1’i doktora olmak 
üzere 7 araştırmacı lisansüstü öğre-
nimine devam etmektedir. 

Ermetal, tanımladığı Ar-Ge strateji-
leri kapsamında önceliklerini verimli 
ve yenilikçi tasarım yöntemleri, 
sürdürülebilir üretimde verimli ve 
rekabetçi gözümler, insan ve çevre 
merkezli yaklaşımlarla özgün ürün-
ler geliştirme konuları etrafında 
şekillendirmiştir. Birbirleriyle kesi-
şen veya etkileşen yönleri olan bu 
öncelikler kapsamında yürütülen 
geliştirme faaliyetleri ile küresel 
otomotiv sektöründe maliyet ve 
kalitede rekabet gücünü iyileştirme-
yi ve eş tasarım (co-design) yetkinli-
ğini arttırıp, otomotiv ana sanayinin 
yalnız üretimde değil; ürün teknolo-
jilerinde tasarım ve doğrulama 
süreçlerindeki ortağı olmak hedef-
lenmektedir. Büro mobilyaları ve 

gıda teknolojileri alanında ise özgün 
ürünlerle iç pazara hakim olurken; 
dış pazar payının sürekli arttırıldığı, 
ihracata dayalı bir büyüme hedefi 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, ürün 
ve üretim teknolojileri ekseninde 
yürütülen Ar-Ge çalışmalarında 
insan ve çevre odaklı ilerlenecek; 
sürdürülebilirlik ilkesiyle bu unsur-
lardan taviz verilmeyecektir. 

* mehmet.g@ermetal.com 
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Şirketimiz,	 1977	 yılında	 kurulan	
Türkiye’nin	ilk	ve	en	büyük	kam	mili	
üretim	 tesisidir.	 İlk	 yıllarda	 yedek	
parça	 piyasasına	 ve	 1979	 yılından	
itibaren	 OEM	 firmalara	 kam	 mili	
üretmektedir.	 Bugün	 yurtiçi	 ve	
yurtdışı	 25	 otomotiv	 üreticisine	
orijinal	 ekipman	 tedariği	
yapmaktadır.	 ESTAŞ’ın	 üretim	
programında	 dünya	 genelinde	
yaygın	2000	üzerinde	araç	ve		cihaz	
motoruna	 ait	 kam	 mili	
bulunmaktadır.	 ESTAŞ,	 500'ün	
üzerindeki	 çalışanı	 ile	 döküm	 ve	
kam	 	mili	 	 fabrikalarının	 62.500	m²	
kapalı	ve	195.500	m²	açık	alanda	
entegre	 	 bir	 	 şekilde	 	 organize	
olması	 ile	 üretimini	 Sivas’ta	
gerçekleştirmektedir.	 Döküm	
fabrikamız	20.000	ton/yıl	kapasitesi	
ile	bünyesinde	gri,	sfero,	gri-chill	ve	
sfero-chill	 kam	 mili	 dökümleri	
yapabilmektedir.	 Kam	mili	 fabrikası	
3.000.000	 adet/yıl	 kapasitesi	 ile	
bünyesinde	 döküm,	 dövme	 ve	
doludan	 boşatma	 çelik	 mil	
üretebilmektedir.	

lsıl	işlem	tesisi	ile	de	kam	milleri	için	
gerekli	 tüm	 ısıl	 işlem/yüzey	
kaplama	 faaliyetlerini	 yapabilme	
yeteneğine	 de	 sahiptir.	 Firmamız	
ayrıca	uluslararası	TUV	NORD	onaylı	
ISO	 9001	 Kalite	 	 Yönetim	 Sistemi,	
ISO/TS	 16949	 Otomotiv	 Kalite	
Yönetim	 Sistemi,	 ISO	 27001	 Bilgi	
Güvenliği	 Yönetim	 Sistemi,	 OHSAS	
18001	 İş	 Sağlığı	 Güvenliği	 Yönetim	
Sistemi,	 ISO	 14001	 Çevre	 Yönetim	
Sistemi	 belgelerine	 sahiptir.	 5746	
sayılı	 Kanun	 ve	 bu	 Kanunun	
31.07.2008	 tarih	 ve	 26953	 sayılı	
Resmi	 Gazetede	 yayımlanan	
‘Uygulama	ve	Denetim	Yönetmeliği’	
hükümleri	çerçevesinde	11.08.2011	
tarihinde	 “Ar-Ge	 Merkezi	 Belgesi”	
verilerek	daha	modern	bir	anlayışla	
Ar-Ge	 faaliyetlerini	 yürütmeye	
başlamıştır.	 AR-GE	 faaliyetleri	 ile	
firmamız	 teknolojik	 ürün	 ve	 bilgi	
üretmeyi,	 elde	 edilen	 teknolojik	
ürün	 ve	 bilgiyi	 ticarileştirmeyi,	
üründe	 ve	 üretim	 süreçlerinde	
yapılan	 yenilikler	 ile	 üretim	
maliyetlerini	 düşürmeyi,	 üretim	
kapasitesi	 ve	 verimliliği	 artırmayı,	
ürün	 kalitesi	 ve	 standardını	
yükseltmeyi,	 farklı	 platformlarda	
işbirliği	 yolları	 geliştirilerek	 iyi	 bir	
co-design	 olmayı	 ve	 daha	 fazla	
katma	 değeri	 olan	 projeler	
üretmeyi,	 teknoloji	 yoğun	 üretim,	
girişimcilik	 ve	 bu	 alanlara	 yönelik	
yatırımları	 yapmayı	 veya	 artırmayı,	
AR-GE	 personeli	 ve	 nitelikli	 işgücü	
istihdamı	artırmak	amaçlamaktadır.	

Geçmişten	 gelen	 bilgi	 ve	 tecrübesi	
ile	 firmamız	 Ar-Ge	 Merkezi	
faaliyetleri	 kullanarak	 çeşitli	 kam	
mili,	 yakıt	 pompa	 mili,	 balans	 mili	
üretmektedir.	

Döküm	Fabrikası	

İmalat	Fabrikası	

AR-GE	MERKEZİ	BÖLÜMLERİ	
	

• Tasarım	ve	Ürün	Ar-Ge
• İmalat	Proses	Ar-Ge
• Isıl	 İşlem/Yüzey	 Kaplama	 Proses
Ar-Ge	
• Döküm	Proses	Ar-Ge
• Ar-Ge	Prototip	Atölyesi
• Ar-Ge	Laboratuvarları
• Çevre	ve	İSG	Ar-Ge
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Tasarım	ve	Ürün	Ar-Ge	

Müşteri	 istekleri	 ve	 kazanılmış	
tecrübeler	 doğrultusunda	
oluşturulan	 kam	 mili	 projelerinin	
modellenmesi,	 analizlerinin	
yapılması,	 proje	 takibi,	 müşteri	 ile	
iletişim,	 sonuçlarının	
değerlendirilmesi	 gibi	 çalışmalar	
‘Tasarım	 ve	 Ürün	 Ar-Ge’	
bölümümüzde	 olmaktadır.	 Tasarım	
ve	 Ürün	 Ar-Ge	 bölümümüzde	 kam	
mili	 tasarımları/simülasyonları	 ve	
tersine	 mühendislik	 uygulamaları	
için;	

• Catia,
• Solidworks,
• Autocad,
• Esprit
• Geomegic	 Verifgy	 (3D	 Scan)
programları	kullanılmaktadır.	

Bölüm	 içerisinde	 geliştirme	
yapılacak	ürünün;	

• 3D	ve	2D	çalışmalar,
• Metot	çalışmaları,
• Üretim	ekipmanları,
• PPAP dokümantasyon	
çalışmaları	yapılmaktadır.	

Gelişen	 teknoloji	 ve	 yeni	 trendler	
göz	 önünde	 bulundurulduğunda,	
müşteri	 gereksinimlerinde	 de	
değişiklikler	 olmaktadır.	 Bu	 durum	
Bölümümüz	bu	noktada	Solidworks	
ve	 ANSYS	 simülasyon	 programını	
kullanmaktadır.	 Ancak	 proje	
niteliklerinin	 artması	 ile	 birlikte	
Matlab,	 Waldyn,	 Wave	
tasarım/simülasyon	 programları	
içinde	 altyapı	 oluşturulmaya	
çalışmaktadır.	

İmalat	Proses	Ar-Ge 
İmalat	 Proses	 Ar-Ge	 bölümümüz	
müşteri	 istekleri	 ve	 kazanılmış	
tecrübeler	 doğrultusunda	 nitelikli	
personelleri	 ile	 her	 bir	 ürüne	 en	
uygun	proses	akışını	belirlemek	için	
çalışmaktadır.	 Çalışmalar	 sırasında	
CAD,CAM	 ve	 simülasyon	 altyapısı	
kullanmaktadır.	

İmalat	 Proses	 Ar-Ge	 bölümümüzde	
aşağıdaki	çalışmalar	yapılmaktadır:	

• Yeni	teknolojilerin	kullanılması
için	çalışmalar,	
• Yeni	teknolojilerin	ile	birlikte
süreç	yeniliği	çalışmaları,	
• Proses	dizaynı,
• CNC	programlama	çalışmaları,
• Kesici	takım	dizaynları,
• Üretim	ekipman	dizaynları,
• Kesme	sıvısı	çalışmaları,
• Yazılım	faaliyetleri,
• WOP,	Swansoft	ve	Mastercam
ile	proses	simülasyonları	

Isıl	İşlem/Yüzey	Kaplama	Ar-Ge	

Ürünler	için	gerekli	ısıl	işlemlerin	ve	
yüzey	 kaplama	 işlemlerinin	 proses	
tasarımı,	 simülasyon	 ve	 gerekli	
altyapının	 kurulması	 konusunda	
çalışmalar	yürütmektedir.		

Döküm	Proses	Ar-Ge	

Döküm	 Ar-Ge	 bölümümüzde	
aşağıdaki	çalışmalar	yapılmaktadır:	

• Model	 tasarımı	 (yolluk	 ve
besleyici	 dizayn	 programı,	 CATIA,	
Solidworks	simülasyonu,	

• Alternatif	model	tasarımı/üretim
metotları,	
• Uygun	ham	malzemelerin	seçimi
ve	kontrolünün	belirlenmesi,	
• Uygun	 ergitme	 prosesinin
belirlenmesi,	
• Uygun	metal	termal	analizi,
• Uygun	kum	hazırlama	prosesinin
belirlenmesi,	
• Uygun	 kalıplama	 prosesinin
belirlenmesi,	
• Uygun	 döküm	 prosesinin
belirlenmesi,	
• Süreç	 kontrolleri	 için	 tip
testlerinin	belirlenmesi,	
• Yeni	teknolojilerin	araştırılması,
• Yeni	 teknolojilerin	 kullanılması
ile	birlikte	süreç	yeniliği	çalışmaları,	

Ar-Ge	Prototip	Atölyesi	

Ürün	 ve	 süreç	 yenileme	 amaçlı	
yapılan	 tasarım	 ve	 simülasyon	
çalışmalarının	 uygulamaları	
tecrübeli	 personelleri	 ile	 Ar-Ge	
Merkezi	 bünyesinde	 bulunan	
Prototip	 Atölyesinde	 “prototip	
Üretim”	 başlığı	 ile	
gerçekleştirilmektedir.	 Bununla	
birlikte	 ürün	 ve	 süreç	 yenileme	
çalışmaları	 için	 gerekli	 üretim	
ekipmanlarının	 üretimi	 prototip	
atölyesinde	 yapılmaktadır.	 Prototip	
atölyesinde	 gerçekleştirilen	 tezgah	
revizyon	 çalışmaları	 "	 mekanik"	
"elektrik-elektronik"	 Yazılım	
Geliştirme"	 revizyon	 grupları	
tarafından	yapılmaktadır.	

Ar-Ge	Prototip	Atölyesi	
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Hızlı	Prototipleme	Cihazı-3D	Printer	

Tel	Erezyon	Tezgahı	

Ar-Ge	Laboratuvarları	

Mevcut	 imalat	 ve	 döküm	
laboratuvarları	 nitelikli	 personelleri	
ile	 Tasarım	 ve	 Ürün	 Ar-Ge,	 İmalat	
Proses	Ar-Ge,	Döküm	Proses	Ar-Ge,	
Isıl	İşlem/Yüzey	Kaplama	Proses	Ar-
Ge	 ve	 Prototip	 Atölyesi	
bölümlerinin	 ihtiyacı	 olan	 tüm	 tip	
testleri	 için	 gerekli	 altyapıya	
sahiptir.		

Çevre	ve	İSG	Ar-Ge	

Çevre	 ve	 İSG	 Ar-Ge	 bölümümüz	
firmamızın	 çevre	 duyarlılığı	 ve	 iş	
güvenliği	 konularında	 belirlenen	 iş	
planı	 doğrultusunda	 rutin	 ve	 proje	
çalışmalarını	 uygulamaktadır.	
OHSAS	 18001,	 ISO	 14001,	 ISO	
27001	 kalite	 sistemlerinin	
beklentileri	 doğrultusunda	
çalışmalar	organize	edilmektedir.	

PROJE	YÖNETİMİ	

Proje	 faaliyetlerinin		 hedeflerine	
ulaşması	 için	 planlanması,	
raporlanması,	 proje	 amaçlarının	
belirlenmesi,	 zaman	 planlarının	
hazırlanması,	 ESTAŞ	 sisteminde	
yayınlanması	 ve	 proje	 ekibine	
dağıtılmasıdır.	 Bu	 faaliyetler	
gerçekleştirilirken	 performans,	
maliyet,	 zaman	 kriterleri	 göz	
önünde	 bulundurularak	 çalışmalar	
yapılmaktadır.	 Proje	 Yönetimi	 için	
MS	Project	 ve	Pronote	programları	
kullanılmaktadır.	

PROJE	DANIŞMANLIĞI	

Ar-Ge	 merkezimiz	 bazı	 özel	
projelerde	 sahip	 olduğu	
yeteneklerini	 özel/kamu	 kurumları	
ile	 proje	 danışmanlığı	 altında	
paylaşmaktadır.	 İşbirliği	 yaptığımız	
üniversiteler	 ve	 firmalar	 ile	 bazı	
özel	ortak	projeler	yapmaktayız.	
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İŞBİRLİKLERİMİZ	

Üniversite-Sanayi	İşbirlikleri	
• Cumhuriyet	Üniversitesi
• Gazi	Üniversitesi
• Atılım	Üniversitesi
• Erzincan	Üniversitesi
• Atatürk	Üniversitesi
• Kocaeli	Üniversitesi

OEM	Firma	İşbirlikleri	
• Oyak	Renault
• Dacia
• Cummins
• Ford	Otosan
• Türk	Traktör
• Bosch
• Tofaş

Ar-Ge	Merkezleri	İşbirlikleri	
	

• Anova	Mühendislik
• Fev
• Hexagon
• Figes
• Bias	Mühendislik
• +90	-	İnfotron

AR-GE	MERKEZ	PROJELERİ,	
TEYDEB-SAN-TEZ	PROJELERİ	ve	AB	

PROJELERİ	

Ar-Ge	 Merkezi	 bünyemizde	 Ar-Ge	
Merkez	 Projeleri,	 Teydeb-San-Tez	
projeleri	 ve	 AB	 projeleri	 ile	 ilgili	
çalışmaları	 her	 faaliyet	 dönemi	
içerisinde	 yürütmekteyiz.	 2011-
2015	 yılları	 arasında	 yürütülen	
projelerin	 sayıları	 tablolarda	
verilmiştir.	

BİLİMSEL	MAKALE	VE	BİLDİRİ	
ÇALIŞMALARI	

Ar-Ge	 Merkezi	 bünyemizde	
yürüttüğümüz	 Ar-Ge	 Merkez	
Projeleri,	 Teydeb-San-Tez	 projeleri	
ve	 bünyemizde	 çalıştırdığımız	
intern	 mühendisler	 ile	
uyguladığımız	 Teydeb	 2241/A	
projeleri	 sonucunda	 elde	 edilen	
veriler	 ile	 ulusal/uluslararası	
hakemli	 dergilerde	 yayın	 ve	
bildiriler	 oluşturulmaktadır.	 2006-
2015	 yılları	 arasında	 yayınlanan	
makale	sayıları	tabloda	verilmiştir.	

FAYDALI	MODEL/PATENT	
ÇALIŞMALARI	

Ar-Ge	 Merkezi	 bünyemizde	
yürüttüğümüz	 Teydeb	 ve	 San-Tez	
projelerimiz	 sonucunda	elde	edilen	
veriler	ile	ulusal/uluslar	arası	patent	
başvuruları	 yapılmaktadır.	 2011-
2015	 yılları	 arasında	 başvurusu	
yapılan	 patent	 sayıları	 	 ve	 alınan	
faydalı	model	tabloda	verilmiştir.	

ALINAN	ÖDÜLLER	
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HEDEFLER	

• İşbirlikleri	 yardımıyla	 teknolojik
ürünlerin	üretilmesi,	
• Müşteri özel	 isteklerini	
karşılayabilecek	 nitelikte	 Co-Design	
olmak,	
• Ar-Ge,	inovasyon	ve	mühendislik
anlayışına	 sahip,	 nitelikli	 insan	
kaynağı	yetiştirilmesi	
• Modern	anlayışa	sahip	Ar-Ge	ve
İnovasyon	 çalışmaları	 için	 gerekli	
fiziksel	 ve	 mühendislik	 altyapısının	
oluşturulması,	
• Firma	cirosunun	artırılması,
• Kurumsal	imajın	geliştirilmesi,

(*)		

fatih.ozaydin@estas.com.tr	

İletişim:	0346-2181220/118	

ESTAŞ	Genel	Müdürü	

osman.mavus@estas.com.tr	

Ocak,	2016							
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Orhan HAŞAL * 

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

Farba Otomotiv Aydınlatma ve 
Plastik Fabrikaları A.Ş. Bayraktarlar 
Holding aydınlatma grubu altında 
otomotiv dış aydınlatma ürünleri 
tasarım sürecinde yaklaşık 40 yıllık 
bir tecrübe ile faaliyet göstermekte-
dir. Farba A.Ş. Bursa Fabrikası 29000 
m2 açık alan ve 20000m2 kapalı alan 
üzerine kurulmuştur. Bursa fabrikası 
içinde Ar-Ge Merkezi için toplam 
1387 m2’ lik alan tanımlanmıştır. 
Toplam Ar-Ge Merkezi içinde labo-
ratuvarlar 724 m2’ lik alan kapla-
maktadır. 

Ar-Ge Merkezi bünyesinde Ford, 
Mercedes ve Volkswagen gibi 
önemli OEM müşterilerine özgün 
ürünler geliştirmektedir. Ayrıca 
OEM müşterileri nezdinde ürün-
proses-kalıp geliştirme dahil olmak 
üzere ‘’Full Service Supplier’’ olarak 
güvenini arttırarak, yeni proje iş 
potansiyelini büyütmüştür.  

Bayraktarlar Holding 2011 yılında 
aydınlatma grubu bünyesine, Alman 
Arka Sinyalizasyon ürünleri tasarı-
mında dünyada öncü firmalardan 
olan Odelo’ yu bünyesine dâhil 
etmiştir. Odelo’ nun Bayraktarlar 
Holding’ e dâhil olmasıyla Bayrak-
tarlar Holding aydınlatma grubu 
üretim faaliyetleri Almanya, Sloven-
ya ve Çin’ e yayılmıştır. 

Farba A.Ş. 2006 – 2011 yılları ara-
sında Ar-Ge hizmetini bağlı bulun-
duğu Bayraktarlar Holding’in mü-
hendislik şirketi olan Bayraktarlar 
Tasarım A.Ş den almaktaydı.  

Farba A.Ş, 7 Şubat 2012 tarihinden 
itibaren, Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığından onaylı bir Ar-Ge Mer-
kezi olarak çalışmalarını devam 
ettirmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Farba Ar-Ge Merkezi 

Yalnızca Türkiye’de üretilen araçlar 
ile kalmayıp, Asya, Avrupa ve Ame-
rika gibi diğer bölgelerde üretilen 
otomobillerin far ve arka stop lam-
baları gibi dış aydınlatma ürünleri-
nin geliştirilmesi konusunda global 
bir Full Service Supplier seviyesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.  

Ar-Ge Merkezimizde ürün-proses-
kalıp tasarımlarını, personelimizin 
eşzamanlı mühendislik çalışmaları 
gerçekleştirebilmesi için açık ofis 
ortamında sürdürülmektedir (Şekil 
2). Kayıpları en aza indirdiğimiz bu 
ortamda yalın ürün geliştirme tek-
niklerini uygulayarak müşterilerimi-
ze daha kısa sürede ve maliyetlerde 
ürün devreye alma faaliyetlerini 
sunabilmekteyiz. Bu durum özellikle 
yurt dışı OEM müşterilerimizden 
alabileceğimiz potansiyel yeni ürün 
geliştirme projeleri sayısını artırma 
konusunda bize avantaj sağlamak-
tadır. Ayrıca test dâhil tüm geliştir-
me birimlerin toplu bir yerde olması 
sebebiyle müşterilerimize hızlı geri 
dönüşler yapabilmemize ve proaktif 
çalışmaları gerçekleştirmemize 
olanak sağlamaktadır. Bunun yanın-
da proje takvimlerindeki zamana 
uyum performansımızı artırmıştır. 
Ar-Ge Merkezi olarak çalışmalarımız 
ile OEM müşterileri için bir çözüm 
ortağı yapısına dönüştük. OEM’ den 
gelen birçok RFQ ve pre-

development iş istekleri bu duru-
mun bir göstergesidir. 

Şekil 2. Farba Ar-Ge Merkezi Açık 
Ofisi 

Faaliyet Alanlarımız: 

1- OEM müşterilerimizin kendi yeni 
araçlarına özgün ürün / proses 
geliştirme projeleri 

2- Lisansör firma ile birlikte gerçek-
leştirilen OEM yeni ürün / proses 
geliştirme projeleri 

3- Farba Standart ürün geliştirme 
projeleri 

OEM müşterilerimiz ile araca özel 
ortak ürün geliştirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Hedeflenen, 
müşteri beklentilerini karşılayan, 
stilistik bir ürünün ortaya konmasını 
sağlamaktır (Şekil 3). 

Şekil 3. Tourneo Courier Farı 

Lisansör projelerde ise yurt dışından 
otomotiv aydınlatma sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar ile ortak 
ürün geliştirme faaliyetleri yürütül-
mektedir (Şekil 4).  

Şekil 4. Lisansör Projeler ile geliştiri-
len ürünler 

OEM ve Lisansör projeleri haricinde 
tasarımı ve ürün geliştirmesi tama-
men Farba A.Ş. tarafından gerçek-
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leştirilen ve belirli müşterisi olma-
yan standart ürünlerimiz mevcuttur 
(Şekil 5).  

Şekil 5. Farba A.Ş. Standart ürün 
gamı 

Farba Ar-Ge Merkezi 4 teknik bö-
lümden oluşmaktadır (Şekil 6) : 

x Ürün Mühendisliği

x Proje Mühendisliği

x Proses Mühendisliği

x Kalıp ve Aparat Mühendisliği

Şekil 6. Teknik organizasyon yapısı 

Ürün Geliştirme Mühendisliği; 
Ürün Mühendisliği bölümü, ürün 
tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği bölümdür. Ürün 
gerçekleştirme sürecinin tamamın-
da görev almaktadır.  

Ürün geliştirme süreci aşağıda özet-
lenmiştir (Şekil 7); 

x Konsept belirlenmesi

x Konsepte bağlı kalarak ürünün
bilgisayar ortamında

2D ve 3D olarak tasarlanması 

x Optik tasarım

x Elektronik tasarım

x Termal Analizler

x Yapısal analizler

x Prototiplerin hazırlanması

x Performans testleri

x Tasarımı gerçekleştirilmiş ürün
için yasal onayının alınması

Şekil 7. Ürün Geliştirme Aşamaları 

Tüm Ar-Ge projelerimizi, beş ayrı 
fazdan oluşan ve müşterilerimizin 
beklentilerini karşılayan firmamıza 
ait Farba Proje Yönetim Sistemi ile 
yönetmekteyiz (Şekil 8). 

Şekil 8. Farba Proje Yönetim Sistemi 

1. Mekanik Tasarım Yeteneklerimiz;
Otomotiv dış aydınlatma ürünlerinin 
mekanik tasarımları 3D tasarım 
yazılımlarıyla kalıp, proses, test, 
kalite, maliyet beklentilerini karşıla-
yacak şekilde gerçekleştirilmektedir 
(Şekil 9).  

Özel durumlar dışında, “Standart 
Tasarımlar”, uygunluğu ispatlanmış, 
mekanik yapılarımızı tercih ederek 
müşterimize daha hızlı geri dönüşler 
yapabilmekteyiz. 

Şekil 9. Mekanik Tasarım Çalışmala-
rı  

2. Termal Analiz Yeteneklerimiz;
Ürün tasarım aşamasında, ürünün 
fonksiyonelliğini sağlaması için 
bilgisayar ortamında çalışma koşul-
ları tanımlanarak termal analizler 
gerçekleştirilmektedir. Bu analizler 
sonucunda, termal açıdan ürün 
üzerinde riskler var ise bunlar belir-
lenmektedir. Belirlenen riskler doğ-
rultusunda ürün tasarımı güncel-
lenmektedir. Ampullü ve LED’ li 
ürünlerin termal analizlerinde özel 
termal analiz yazılımları kullanmak-
tayız. 

Termal analizler sonucunda, üründe 
kullanılan plastik komponentler 
istenilen fonksiyonu sorunsuz olarak 
yerine getirmesi açısından ham 
madde olarak kullanılan termoplas-
tik malzemenin Vicat ve Heat Def-
lection sıcaklıklarına ulaşıp ulaşma-
dığı kontrol edilmektedir.  

LED’li ürünlerin analizlerinde ise; 
LED’ler açısından çalışılabilecek 
emniyetli sıcaklık değeri olan jonksi-
yon sıcaklıklarına ulaşıp ulaşmadığı 
kontrol edilmektedir. Gerçekleştiri-
len termal analizlerin yakınsama 
davranışı ve performansının tespit 
edilmesi için Ar-Ge Merkezi bünye-
sinde ölçümler gerçekleştirilmekte-
dir. Ayrıca LED’li ürünlerde LED’lerin 
monte olduğu PCB’ler üzerinde de 
termal verimliliği arttırmak için 
optimizasyon çalışmaları gerçekleş-
tirilmektedir (Şekil 10).   
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Şekil 10.  Termal Analiz Yetenekleri 

3. Yapısal Analiz Yeteneklerimiz;
Farba Ar-Ge merkezi olarak yapısal 
analiz yeteneğimiz lineer ve nonli-
neer statik analizler, Rastsal titreşim 
analizleri, şok analizleri ve yaya 
güvenliği analizlerini gerçekleştir-
mekteyiz. 

Tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürü-
nün müşteri tarafından istenilen 
montaj davranışının kontrolü statik 
analizler ile gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca müşterilerimizin tanımlamış 
olduğu titreşim yükleri (PSD; Power 
Spectral Density) etkisinde ürün 
performans kontrolleri montaj ve 
komponent bazında gerçekleştiril-
mektedir. Uygun olmayan bölgeler 
tespit edilmekte ve yapıların iyileşti-
rilmesi sağlanmaktadır (Şekil 11).  

Şekil 11.  Yapısal Analiz Yetenekleri 

Tasarımı gerçekleştirilen ürün için 
bilgisayar ortamında elde edilen 
sonuçlar laboratuvar ortamında test 
edilerek ürünün rastsal veya sinüzo-
idal titreşim yükü etkisindeki per-
formansı kontrol edilmektedir (Şekil 
12). 

Şekil 12. Titreşim Test Cihazı 

Ürün geliştirme faaliyetlerinde 
titreşim testlerinin yanı sıra ürün 
üzerinde müşteri şartnamesi veya 
İSO test şartnamesinde tanımlanmış 
olan Şok yüklemeleri bilgisayar 
ortamında elde edilen sonuçlar test 
ortamında ürüne uygulanarak kont-
rol edilmektedir (Şekil 13). 

Şekil 13. Mekanik Şok Test Cihazı 

Ürün tasarım sürecinde kullanılan 
termoplastik malzemelerin mekanik 
davranışı Ar-Ge Merkezi Test labo-
ratuvarlarında eş eksenli çekme test 
cihazı ile kontrol edilmektedir. Ter-
moplastik malzeme için tespit edil-
mesi hedeflenen farklı mekanik 
davranışlar (visko-elastik, visko-
plastik), yüksek hızlarda gerçekleşti-
rilen impakt testleri için malzeme 
karakteristikleri ve termoplastik 
malzemenin yorulma davranışı 
karakteristikleri üniversiteler ile 
gerçekleştirilen işbirlikleri kapsa-
mında belirlenmektedir. 

Yaya güvenliği analizleri (çocuk 
kafatası, üst bacak, alt bacak) ve 
düşük hızlarda çarpışma analizleri 
için çarpışma modeli hazırlanmakta 
ve model üzerinde ön çarpışma 
analizleri gerçekleştirilmektedir.  

Yaya güvenliği ve impakt uygulama-
ları için model hazırlanması, yaya 
güvenliği ön analizleri ve şok analiz-
lerinin gerçekleştirilmesi için bazı 
özel yazılımlar Farba Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde mevcuttur (Şekil 14). 

Şekil 14. Çarpışma Analizleri Yete-
nekleri  

4. Optik Yeteneklerimiz;
Far ve Arka aydınlatma ünitelerinin 
optik tasarımları ve analizleri özel 
optik yazılımları kullanılarak yapıl-
maktadır  (Şekil 15). 

Yapılan optik tasarımlarla uluslara-
rası regülasyonlarda  (UNECE, 
FMVSS) verilen ışık değerleri ve 
gerekliliklerinin ne ölçüde sağlandığı 
yine bu yazılım ortamlarında kontrol 
edilir.  

Optik olarak gerekli yasal beklentiler 
sağlandıktan sonra, stilistik açıdan 
araçların ifadesini belirleyen fonksi-
yonların gece görünüşleri üzerinde 
homojenite çalışmalarına ağırlık 
verilmektedir. 

Şekil 15. Optik Tasarım ve Analiz 
Yetenekleri 

5. Elektronik Yeteneklerimiz;
Elektronik devre kartlarının ( PCB 
Printed Circuit Board ) şematik ve 
layout tasarım aşamalarından pro-
totip kart üretimine ve PCB’lerin 
EMC ( Electro Magnetic Compability 
) testleri dahil tüm çalışmalar elekt-
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ronik mühendislerimiz kontrolünde 
gerçekleştirilmektedir. Şematik ve 
PCB layout tasarımları sahip oldu-
ğumuz özel yazılımlar ile yapılmak-
tadır (Şekil 16).   

Şekil 16. Elektronik Tasarım Yete-
nekleri 

Devrelerin geliştirilmesinde farklı 
LED teknolojileri (Constant Current, 
Driver, PWM etc…) kullanılmaktadır.  

PCB tasarımlarımızda uluslararası 
standartlara uygun (IPC standartları) 
devreler geliştirilerek müşteri bek-
lentileri karşılanmaktadır. Ayrıca 
üniversitelerle işbirlikleri yapılarak 
elektronik devre tasarım yeteneği-
mizin geliştirilmesi sağlanmaktadır.  

5. Ar-Ge Merkezi Test Laboratuvarı;
Farba laboratuvarları, Ar-Ge Merke-
zi Laboratuvarı ve Seri Laboratuvar 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Ar-Ge Merkezi laboratuvarı da kendi 
içerisinde Fotometri Laboratuvarı ve 
Test  Laboratuvarı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Fotometri laboratu-
varında ürünlerin fotometri, renk ve 
refleks ölçümleri yapılmaktadır. Test 
laboratuvarında ürünlerin sıcaklık, 
yağmurlama (DIN, SAE, JIS standart-
larına göre), mekanik (vibrasyon ve 
mekanik şok), Nemli/termal çevrim, 
korozyon, toz, kimyasal ve temel 
elektrik testleri gibi ömür testleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Seri laboratuvarlar, Boyutsal Ölçüm 
ve Malzeme laboratuvarı olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Boyutsal 
ölçüm laboratuvarında komple 
ürün, alt parça, kalıp çekirdeği ve 
aparatların boyutsal ölçümleri ya-
pılmaktadır.  

Malzeme laboratuvarında plastik 
granül hammaddelerin yoğunluk, 
Vicat, MFI (Eriyik Akış İndisi) ve 
darbe mukavemet gibi analiz testle-
rinin yanı sıra renk ve parlaklık öl-
çümleri de gerçekleştirilmektedir 
(Şekil 17). 

Şekil 17. Farba Laboratuvarları 

Proses Mühendisliği; 
Tasarımı yapılan ürünlerin üretimi 
ile ilgili olarak üretim proseslerinin 
geliştirilmesi Proses Mühendisliği 
bölümü tarafından yapılmaktadır.  

Proses / Enjeksiyon Mühendisliği 
yeni projelerde kullanılması planla-
nan kalıpların geliştirilmesi, yeni 
teknolojik yatırımların tespiti ve 
yapılması, verimli enjeksiyon pro-
seslerinin kurulması için çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar 
neticesinde 4 renkli enjeksiyon 
makinesi gibi yenilikçi yatırımların 
önü açılmış ve başarı ile devreye 
alınmıştır (Şekil 18). 

Şekil 18. Proses Enjeksiyon Mühen-
dislik Yetenekleri 

Proses / Kaplama Mühendisliği 
tarafından optik ve görsel parçaların 
fonksiyonellik ve üretim olarak 
verimli bir şekilde alüminyum kap-
lanabilmesi için gerekli fikstür ve 
proses hatlarının tasarlanması ve 
devreye alınması gerçekleştirilmek-
tedir. Ayrıca farların UV ve çizilme 
dayanımlarını artırmak için dış yü-
zeylerine sert kaplama, kondens 
(yoğuşma) problemini engellemek 
için lenslerin iç yüzeylerine antifog 
kaplama ve görsellik açısından ürü-
nün belirli bölgelerine boya uygu-
laması gibi uygulamalar söz konusu-
dur. Bunun yanında kaplama işlem-
lerinde kullanılmak üzere fikstür 
tasarımı ve proses hatları geliştiril-
mesi, devreye alınması süreçleri de 
yapılmaktadır (Şekil 19).  

Şekil 19. Proses Kaplama Mühendis-
lik Yetenekleri 

Proses / Montaj Mühendisliği, tüm 
üretilen parçaların; teknik resim 
değerlerinde, müşteri ppm oranları 
ve kalite beklentilerini karşılayacak 
şekilde montajını sağlayan fikstürle-
rin tasarlanması ve montaj hücrele-
rinin geliştirip devreye alınmasından 
sorumludur. Plastik parçaların bir-
leştirilmesinde, sıcak kaynak, titre-
şim kaynağı, ultrasonic kaynak, 
macun ile birleştirme gibi ürünün 
yapısına bağlı olarak farklı teknikler 
kullanılmaktadır (Şekil 20). Ayrıca bu 
birleştirme yöntemlerine ek olarak 
önümüzdeki dönemlerde devreye 
alınacak olan projeler için Lazer 
kaynak ile birleştirme yöntemleri de 
Farba A.Ş. bünyesinde devreye 
alınacaktır. 
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Şekil 20. Proses Montaj Mühendislik 
Yetenekleri 

Kalıp Mühendisliği; 
Farba Ar-Ge merkezi Kalıp Mühen-
disliği bölümünde, ürün tasarımı ile 
eş zamanlı olarak termoplastik ve 
termoset parçalara ait kalıpların 
tasarım ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Kalıp üretim sürecin-
de tecrübelerden maksimum dü-
zeyde faydalanılmaktadır. Ayrıca 
gerçekleştirilen eş zamanlı mühen-
dislik çalışması sayesinde daha 
robust ürün ve kalıp üretimi yapıla-
bilmektedir. 

Ürün ve kalıp tasarımı sürecinde 
Moldflow akış analiz programı ile 
termoplastik ve termoset malzeme-
lerin eriyik halde kalıp içindeki akış-
ları analiz edilmektedir. 

Bu sayede parçanın enjeksiyon 
yolluk yerlerinin ve sayının tespiti, 
yolluk tipinin belirlenmesi, enjeksi-
yon basıncı, enjeksiyon zamanı, 
ütüleme basıncı, ütüleme zamanı, 
parça için gerekli kapama kuvveti, 
malzeme birleşme çizgilerinin yerle-
şimi, gaz sıkışma yerinin belirlenme-
si, parça üzerinde çökme ihtimali 
olan yerlerin belirlenmesi, soğutma 
zamanı, parçanın çarpılması gi-
bi  parça kalitesini belirleyen kriter-
ler tasarım sürecinde tespit edile-
bilmektedir (Şekil 21). 

Şekil 21. Moldflow Analiz Yetenekle-
ri  

Günümüze kadar yurt dışındaki 
firmalara yaptırılan ve büyük know-
how içeren çok malzemeli ve renkli 
kalıp tasarım ve üretimleri, Farba 
A.Ş bünyesinde Ar-Ge Merkezi ye-
tenek ve yetkinliklerinin artırılması 
ile yapılmaya başlanmıştır (Şekil 22).  

Şekil 22. Üç renkli lens kalıbı 

Bu yazımızda anlattığımız teknik 
organizasyon yapımız ile  ‘’FULL 
SERVICE SUPPLIER’’ olarak, yurt dışı 
ve yurt içi otomotiv ana sanayi 
müşterilerimize ürün ve üretim 
araçları, tasarım ve geliştirme çalış-
maları yapmakta ve artan beklenti-
leri karşılamak için sürekli Ar-Ge 
yeteneklerimizi geliştirmekteyiz.  

*  orhan.hasal@farba.com 
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Altan	YILDIRIM*	

Ar-Ge	Yöneticisi	

FARPLAS	AR-GE	MERKEZİ	

Farplas,	 1968	 yılından	 bu	 yana	

otomotiv	 sektöründe	 plastik	 ve	

kompozit	 teknolojileri	 geliştiren	 bir	

otomotiv	 yan	 sanayi	 firması	 olarak	

çalışmaktadır.	 1980	 ve	 90’lı	 yıllarda	

ağırlıklı	olarak	 ticari	araçların	aydın-

latma	 ve	 plastik	 aksamlarının	 üreti-

mini	 gerçekleştiren	 firma	 90’ların	

ortalarından	 bugüne	 giderek	 artan	

bir	 oranda	binek	 araç	 sektörüne	de	

hizmet	 vermektedir.	 2000’li	 yıllar-

dan	 itibaren	 plastik	 tasarım,	 kalıp	

tasarımı,	 kalıp	 geliştirme,	 plastik	

enjeksiyon	 proses	 geliştirme	 ve	

proje	 yönetiminin	 devreye	 girmesi	

ile	 iş	 geliştirme	 bölümünü	 yeni	 bir	

seviyeye	 taşıyan	 firma	bugün	Türki-

ye’deki	 tüm	 otomotiv	 sektörüne	

sistem	 tedarikçisi	 ve	 co-design	

ortağı	 olarak	 hizmet	 vermektedir.	

Yetkinliklerini	 her	 dönem	 arttırmış	

ve	 arttırmakta	 olan	 Farplas	 2016	

yılında	 115’i	 Ar-Ge	 personeli	 1300	

çalışanı,	 4	 fabrikası	 ve	 1	 Ar-Ge	

Merkezi	 ile	 Türk	 otomotiv	 sektörü-

nün	önde	gelen	plastik	ve	Kompozit	

araç	 bileşenleri	 ürün	 ve	 teknoloji	

sağlayıcısı	olmuştur.		

Ar-Ge	Merkezi	

Farplas	firması	2009	yılından	beri	bir	

Ar-Ge	 Merkezi	 Belgesi’ne	 sahiptir.	

Ar-Ge	 Merkezi	 içerisinde	 Farplas	

teknolojik	 değer	 zincirindeki	 üretim	

dışındaki	 bölümler	 yer	 almaktadır.	

Malzeme	 geliştirme,	 tasarım,	 mo-

delleme	 ve	 simülasyon,	 kalıp	 tasa-

rımı,	 proses	 geliştirme,	boya	 tekno-

lojileri	 ve	 global	 proje	 yönetimi	 Ar-

Ge	 Merkezi’nin	 ana	 bölümlerini	

oluşturmaktadır.	 Amacı	 firma	 uzun	

dönem	stratejisi	doğrultusunda	tüm	

endüstri	 firmalarında	 olduğu	 gibi	

daha	 çok	 katma	 değer	 yaratan	

endüstriyel	 bir	 Ar-Ge	 yürütmek	 ve	

gelecekte	de	kazançlı	 ve	başarılı	 bir	

firma	 olmaktır.	 Ar-Ge	 bilgi	 yaratma	

ve	bilgiyi	yönetme	amaçlı	kullanmak	

ve	 inovasyonlara	 giden	 yolda	 tüm	

bölümleri	 destekleyen	 bir	 araç	

olarak	kullanılmaktadır.	

Ar-Ge	 Merkezi’nde	 dört	 temel	

konuda	 araştırma	 ve	 geliştirme	

çalışmaları	yürütülmektedir:	

1. İleri	 teknoloji	 araştırma	 proje-

leri

2. Otomotiv	ana	sanayi	co-design

ve	mühendislik	projeleri

3. Tasarım	tescilli	Farplas	katalog

ürünlerinin	geliştirilmesi

4. Sürekli	 iyileştirme:	 Üretim

verimliliği,	 yalın	 üretim	 ve

plastik	 enjeksiyonda	 mükem-

meliyet

2012	yılında	Ar-Ge	Merkezi’nde	yeni	

yapılanmaya	 geçilerek	 temel	 araş-

tırma	 ve	 uygulamalı	 araştırma	

alanlarında	 da	 yoğun	 çalışmalar	

başlatılmıştır.	4	yılda	8	üniversite	ile	

işbirliği	 ortamı	 yaratılmış	 ve	 üniver-

site	 ortaklı	 projeler	 yürütülmüştür.	

Toplam	 11	 Teydeb	 ve	 4	 Santez	

projesi	 gerçekleştirilerek	 bilimsel	

temellere	 dayanan	 disiplinler	 arası	

çalışmalar	 yürütülmüştür.	 Temel	

araştırmalar	 konularında	 firma	

yetkinliklerinin	 yetersiz	 kaldığı	

konularda	yurt	 içi	ve	yurt	dışı	Ar-Ge	

kurum	 ve	 kuruluşları	 ile	 işbirliği	

yaparak	 sonuç	 odaklı	 bir	 Ar-Ge	

yürütülmektedir.	 Dünya	 otomotiv	

yan	 sanayi	 firmaları	 ve	 plastik	 tek-

nolojilerini	 takiben	 Farplas’ta	 da	

disiplinler	 arası	 konularda	 stratejik	

işbirlikleri	 oluşturmak	 üzere	 çalış-

malar	yapılmaktadır.	

Firmanın	inovasyon	döngüsünde	Ar-

Ge	çalışmaları	yürüterek,	her	alanda	

kazanca	 dönüşecek	 yenilikler	 yapa-

bilmek	 için	 gereken	bilgi	 ve	deneyi-

mi	 kazanmaya	 çalışılmaktadır.	

Dolayısıyla	 Ar-Ge’nin	 kısa	 vadede	

kazanca	 dönüşmesi	 değil,	 uzun	

vadede	firmaya	avantajlar	getirmesi	

planlanmıştır.	 Ar-Ge	 çalışmalarının	

teknik	 yetkinlikleri	 beslemesi	 ve	

firmada	 yürütülen	 teknolojik	 proje-

lerde	 Ar-Ge	 kültürü	 ile	 çalışma	

tarzını	 yerleştirmesi	 de	 yan	 etkisi	

olarak	görülmektedir.		

Ar-Ge’de	 fark	 yaratacak	 konularda	

öncelikle	 firmanın	 teknoloji	 yol	

haritasının	 belirlenmesi,	 geliştiril-

mek	istenen	teknoloji	ve	kazanılma-

sı	 istenen	yetkinliklere	uygun	olarak	

doğru	 Ar-Ge	 projelerinin	 seçilmesi-

ne	 önem	 verilmektedir.	 Bunlara	

destek	 olarak	 firmadaki	 yetkinlik	

seviyesinin	 her	 seviyede	 sürekli	

olarak	 artması	 ve	 bölümler	 arası	

bilgi	 akışının	 ve	 takım	 çalışmasının	

en	 üst	 düzeyde	 sağlanabilmesi	

olarak	 sıralanabilir.	 Endüstriyel	 Ar-

Ge	 kültürünün	 oluşması	 ‘sürekli	

iyileştirme’	 ve	 ‘değişimi	 yönetme’	

kavramlarının	 uygulanması	 ile	

mümkün	olacaktır.		

Farplas	Ar-Ge	Merkezi	farklı	teknik	8	

farklı	bölümden	oluşmaktadır:	

1. Malzeme	geliştirme

2. Ürün	geliştirme

3. Kalıp	geliştirme

4. Proses	geliştirme

5. Üretim	 teknolojileri	 geliştir-

me/otomasyon

6. Boya	teknolojileri	geliştirme

7. Test	ve	analizler

8. Yalın	üretim	geliştirme
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Laboratuar	Yetkinlikleri:	

• Boya	Laboratuarı

o Reçine

o Pigment

o Solvent

o Katı	madde

o Örtücülük

o Hassas	boya	kalınlığı

• Kalite	Laboratuarı;

o İklimlendirme	ve	nem	kabini

o Sıcaklık	ve	yağmurlama	kabini

o Toz	testi	kabini

o Yanma	testi	ve	kül	testi

o Su	ve	tuz	dayanım	testi

o Optik	ölçümler

o Gonyometre	(Optronik)

o Reflektometre	(Optronik)

o Microprocessor	Force	Gauge

o Profile	Projection

o Color	 Measurement	 Gauge

(Color	Eye	XTH)

o 3D	 Coordinate	 Measurement

M/C	(CMM-DEA)

o Malzeme	Laboratuarı

o Çekme-eğme	testi

o Darbe	testi

o HDT/Vicat	testi

o Çizilmezlik	testi

Ar-Ge	 Merkezi’nde	 Yürütülen	

Projeler	

1. OEM	ortaklı	co-design	ve	proses

geliştirme	çalışmaları

Bünyesindeki	 toplam	 16	 tam	 za-

manlı,	 mühendis	 ve	 endüstriyel	

tasarım	 uzmanlarından	 oluşan	 Ür-

Ge	 ve	 kalıp	 tasarım	 ekipleri	 ile	

birlikte	 Farplas	 firması	 müşterileri	

olan	Renault,	Toyota,	Ford,	Hyundai	

ve	 Fiat	 ile	 co-design	 ve	 eş	 zamanlı	

mühendislik	 çalışmaları	 yürütmek-

tedir.	Bu	konularda	müşteri	firmala-

rın	 yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışındaki	 Ar-Ge	

Merkezleri	 ile	 birlikte	 çalışarak	

geliştirilmekte	 olan	 bir	 aracın	 tasa-

rımına	 henüz	 ilk	 tasarım	 aşamasın-

dan	 itibaren	 destek	 olunmakta	 ve	

parçaların	 plastik	 ve	 Kompozit	

olarak	 üretilebilir	 şekilde	 tasarlan-

ması	sağlanmaktadır.		

Plastik	 ve	 Kompozit	 parçaların	

tasarımı	 ve	 kalıp	 tasarımları	 konu-

sunda	 30	 yıllık	 bir	 deneyime	 sahip	

olan	firmada	mekanik,	optik,	fonksi-

yonel	 ve	 endüstriyel	 tasarım	 çalış-

maları	yürütülmektedir.	

.	 Yine	 uzman	 kalıp	 tasarım	 ekibi	 ile	

birlikte	 kalıplanabilirlik	 konusunda	

müşterilerine	 hizmet	 veren	 Farplas,	

bu	 sayede	 geliştirilen	 araç	 par-

çalarının	 her	 açıdan	 en	 verimli	 ve	

kusursuz	 bir	 şekilde	 üretimine	

yönelik	 çalışmalar	 yürütmektedir.	

Giderek	 artan	 oranda	 Moldflow	 ve	

Moldex	 simülasyonları	 ile	

desteklenen	 kalıp	 tasarımları,	 özel-

likle	 polimerlerin	 ve	 plastik	 en-

jeksiyon	 kalıpçılığının	 giderek	

geliştiği	 günümüzde	 Farplas	 fir-

masında	 ‘Plastik	 enjeksiyonda	

mükemmeliyet’	konusunda	çalışma-

lar	yapılmasına	önayak	olmuştur.	

Plastik	 enjeksiyon	 ve	 kaynak	 tekno-

lojileri	 ile	 ilgili	uzman	bir	mühendis-

lik	 ekibinin	 görev	 yaptığı	 Ar-Ge	

Merkezi’nde	 plastik	 formlama	

konularında	 en	 yeni	 teknolojiler	

uygulanmaktadır.	 Enjeksiyon	proses	

veriminin	yanı	sıra	kaynak	teknoloji-

lerinde	de	en	güncel	yenilikleri	takip	

eden	 Proses	 Geliştirme	 ekibi	 aynı	

zamanda	 en	 yüksek	 verimle	 üretim	

için	 de	 teknoloji	 geliştirmektedir.	

Plastik	 enjeksiyon,	 2	 komponentli	

enjeksiyon,	 fiziksel	 köpürtme,	 gaz	

enjeksiyonu	 ve	 çoklu	 kalıplama	 gibi	

teknolojiler	 seri	 üretime	 uygun	

olarak	 geliştirilmekte	 ve	 kullanıl-

maktadır.	

Ayrıca	 seri	 üretime	 yönelik,	 yüksek	

katma	değerli	otomotiv	parçalarının	

geliştirilmesi	 için	 uygulanan	 yeni	

teknolojiler:	

1. PUR	 Liner	 hassas	 poliüretan

soft	touch	yüzey	ve	malzemeler

2. Wrapping	 prosesi	 ile	 otomas-

yon	 suni	 deri	 ve	 kumaş	 kapla-

ma

3. Curing-on-Demand	 teknolojisi

ile	 IR	 kürlenen	 yapışkan	 ile	 ya-
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pısal	plastik	gövde	panelleri	ge-

liştirilmesi			

4. In	mold	decoration	(IMD)	konu-

larında	 da	 teknoloji	 geliştirme

projeleri	yürütülmekte

2. İleri	araştırma	projeleri

1. Araç	hafifletme	çalışmaları:

a. Metal	 yerine	 termoplastik

Kompozit	malzemelerin	kul-

lanımı

• Sürekli	 elyaf	 takviyeli	 te-

moplastikler

• GMT	Teknolojisi

• Kısa	ve	uzun	elyaf	takviyeli

termoplastikler

• Metal-plastik	hibrit	yapıla-

rın	geliştirilmesi

b. Plastiklerin	hafifletilmesi

• Yoğunluk	azaltma

− MuCell	 mikrogözenekli	

plastiklerin	geliştirilmesi	

− Ham	 madde	 katkılarının	

azaltılarak	 yoğunluk	

azaltma	

− Mikro	 ve	 nano	 katkılarla	

yoğunluk	azaltma	

• Malzeme	dayanımını	arttı-

rarak	özel	tasarımlar	geliş-

tirme

− Doğal	 elyaf	 destekli	 ter-

moplastik	kompozitler	

− Mikro	 ve	 nano	 katkılarla	

dayanım	arttırma	

c. Hafifletilmiş	akıllı	ses	yalıtım

malzemelerinin	 geliştirilme-

si	ve	uygulamaları

2. Malzeme	geliştirme	çalışmaları

a. Geri	dönüşümlü	ve	atık	dol-

gu	 katkılı	 otomotiv	 malze-

melerinin	geliştirilmesi

b. Doğal	 biyo-bazlı	 plastik

kompound	geliştirme

3. Farplas	 aydınlatma	 katalog

ürünleri	geliştirme	çalışmaları

Farplas	 firması	 geleneksel	 ürünle-

rinden	 olan	 aydınlatma	 ürünleri	

genellikle	 ticari	 araçlar	 için	 gelişti-

rilmektedir.	 Yolcu	 otobüslerindeki	

aydınlatma,	 hoparlör	 ve	 havalan-

dırma	 kanallarından	 oluşan	 servis	

setleri	ve	araç	 içi	ve	dışındaki	çeşitli	

aydınlatma	 ürünleri	 geliştirilmekte-

dir.	 Bu	 konuda	 Farplas’ın	 50’nin	

üzerinde	tasarım	tescili	ve	1	patenti	

bulunmaktadır.		

LED’li	 aydınlatma	 ürünlerinin	 de	

geliştirildiği	 firmada	 optik	 tasarım,	

görsel	 tasarım,	 ergonomik	 tasarım	

ve	 fonksiyonellik	 konularında	 çalış-

malar	 yürütülmektedir.	 Geliştirilen	

ününler	 prototiplenerek	 optik	

laboratuvarda	 test	 edilmektedir.	

Sonrasında	 da	 asıl	 ürün	 ve	 kalıp	

tasarımına	geçilmektedir.	

4. Sürekli	iyileştirme	çalışmaları

Bu	çalışmalar	İnovasyon	Yönetimi	ve	

Yalın	 Teknolojileri	 başlıkları	 altında	

gerçekleştirilmektedir.	 	 Gerek	 yeni-

likçi	ürünler	gerekse	yenilikçi	 süreç-

lerle	 firmada	 sürekli	 iyileştirme	

çalışmaları	takip	edilmektedir.		

Ürün	 yeniliklerinde	 yeni	 malzeme,	

tasarım,	 kalıp	 ve	 proses	 çözümleri	

araştırılırken	 süreç	 yenilikleri	 daha	

çok	 verim	 arttırma	 çalışmalarına	

odaklanmıştır.	

Ar-Ge	Merkezi	Ödüllerimiz	

Farplas	 Ar-Ge	 Merkezi,	 2012	 yılı	

değerlendirmesinde	 Otomotiv	 Yan	

sanayi	 dalında	 en	 yüksek	 perfor-

mans	 gösteren	 Ar-Ge	 Merkezi	

seçilmiştir.		

Ayrıca	 Farplas,	 2016	 yılında	 Fiat-

Chrysler	Group	ve	TOFAŞ	tarafından	

‘2016	 İnovasyon	Ödülü’	 ile	ödüllen-

dirilmiştir.	 Bu	 ödüle,	 TOFAŞ	 ve	

Farplas	arasında	ortaklaşa	yürütülen	

Araç	Hafifletme	 çalışmaları	 sayesin-

de	 layık	 görülen	 Farplas	 Ar-Ge	

Merkezi’nde	 hafiflik	 amacıyla	 yürü-

tülen	 çalışmalardan	 özellikle	Mikro-

gözenekli	 Plastik	 Enjeksiyon	 ve	

Termoplastik	Kompozit	Teknolojileri	

öne	çıkmaktadır.	
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Ar-Ge Müdürü 

Feka Otomotiv 1988 yılında %100 
Türk sermayesi ile Bursa Organize 
Sanayi bölgesinde ilk üretim tesisini 
kurmuştur. Plastik enjeksiyon işleri 
ile faaliyetlerine başlayan FEKA 
günümüze kadar olan zaman içeri-
sinde otomotiv sanayinin dışa açılan 
ciddi yapı değişikliğini de izleyerek 
bu gelişime hızla uyum sağlamış, 
insana, kaliteye ve yüksek teknoloji-
ye yatırımları ile üretim kapasitesini 
arttırmıştır. 1989 yılından bu yana 
başlangıçta ulusal pazarda olmak 
üzere yurt dışı ana otomotiv üretici-
lerinden oluşan müşteri gamıyla 
otomotiv yan sanayi olarak hizmet 
vermeyi sürdürmüştür.  

15.000 m² alana sahip olan fabrika-
mız Türkiye'de ve dünya çapında 
faaliyet gösteren OEM, TIER1 firma-
larına iç ve dış dikiz aynaları, iç ve 
dış aydınlatma lambaları, su gen-
leşme ve direksiyon hidrolik yağ 
depoları ve montajlı trim parçaları 
olmak üzere codesign bir firma 
olarak hizmet vermektedir. İşlet-
memiz, yüksek nitelikli insan gücü 
yetiştirmenin yanı sıra rekabet 
şartları altında ana otomotiv sana-
yinin düşük maliyet, yüksek verim, 
yüksek kalite ve teknik üstünlükler 
içeren taleplerinden hareketle, 
gelişen teknolojileri takip ederek 
yenilikçi yaklaşım içerisinde Ar-Ge 
hedeflerini oluşturmuştur.  

04.05.2012 yılında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezimizin onaylanmasıyla birlik-
te adım adım ilerleyen firmamız için 

hızlı bir ilerleme süreci başlamıştır. 
Öncelikle firmada yer alan üretim 
odaklı ürün geliştirme zihniyeti 
değiştirilmiş gerçek Ar-Ge yapmaya 
ve teknoloji geliştirmeye yönlendi-
rilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 
yapılan her çalışma için piyasada var 
olan dışında yeni özellikler gelişti-
rilmiş veya parça üzerinde birçok 
noktada iyileştirmeler yapılarak 
teknolojinin gelişmesine katkı sağ-
lanmıştır.  

2012 yılında 57 personel ile Ar-Ge 
çalışmalarını sürdüren merkezimiz 
de 2015 yılı 3.faliyet döneminde 69 
personel ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. Ar-Ge merkezinin kendi 
içindeki yapılanması ile birlikte 
aşağıdaki belirtilen stratejilerimiz 
sürdürülmektedir. 

Ar-Ge Stratejimiz; 

x Sürdürülebilir rekabet gücünü
arttırıcı projeler üretmek,

x Katma değeri yüksek özgün tasa-
rımlar ile tüketici tercihlerinde öne
çıkmak,

x Ürün yelpazemizi arttırarak, katma
değeri daha yüksek ürünler ile re-
kabetçi ve teknolojik olarak da da-
ha güçlü bir Ar-Ge Merkezi olmak,

x Sadece ürün geliştirme değil tek-
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noloji de geliştirerek sektörde 
prestij sahibi Ar-Ge Merkezi olmak, 

x Yeni teknolojiler kullanarak yeni-
likçi ürünler elde etmek,

x Üretim operasyonlarında verimlili-
ği arttırıcı modeller ve sistemler
geliştirme,

x Personelin yetkinliğini artıcı yük-
sek lisans, doktora eğitimlerine 
teşvik etme. İç ve dış eğitimlere 
yönlendirmek, 

x Ülkemizin Ar-Ge potansiyelini
arttırmak, Know-How birikimine
katkıda bulunarak uluslararası
prestij sahibi olunmasına katkı sağ-
lamak.

x Üniversiteler ile birlikte yenilikçi
projeler geliştirerek işbirliklerini
arttırıp ülke gelişimine katkı sağ-
lamak.

Ar-Ge Faaliyet Alanlarımız; 
Ar-Ge Merkezi bünyesinde işletme-
mizin üretim konusu olan ürünle-
rinde projeler geliştirilmektedir. 
Bunların yanında işletme bünyesin-
de yapılan kalıp teknolojileri, kaynak 
yöntemleri ve montaj prosesleri gibi 
konularda yenilikçi çalışmalar yapı-
larak bu alanlarda da gelişmeler 
sağlanmaktadır. 

x Araç İç ve Dış Aydınlatma
x İç ve Dış Dikiz Aynalar

x Su Genleşme ve Hidrolik Yağ Depo-
ları

x Montajlı Trim Parçalar

AR-GE BİRİMLERİ 

Tasarım Simülasyon 
Ürün tasarım ve proses bilgi biriki-
minden yararlanılarak teknik (yeterli 
yazılım-donanım, kaynak analizleri 
ve ürün geliştirme kabiliyeti) ve 
ekonomik yapılabilirlik (yeni ürün 
maliyeti, kalitesi vb.) ön araştırmala-
rı yapılmaktadır. Tasarımı ve imalatı 
ilk kez geliştirilecek bir ürün yada 
teknolojiler için öncelikle literatür 
araştırılmakta, benzer ürünler ve 

patentler incelenerek Benchmark 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu ince-
lemelerde belirlenen detaylar 
Benchmark formlarıyla kayıt altına 
alınmakta ve Ar-Ge serverı altında 
saklanmaktadır. Mevcut ürünler 
üzerinde tasarım değişiklikleri ön 
görülerek yeni tasarıma etki eden 
parametreler belirlenmektedir. 
Belirlenen parametreler ile optik ve 
mekanik mühendislik tekniklerine 
bağlı kalarak, araştırma ve teknoloji 
tabanlı tasarım çalışmaları gerçek-
leştirilmektedir. Bu çalışmalarda, 
işletmemizdeki mühendislik yazım-
ları kullanılmakta, ürün tasarımı ve 
simülasyonu yapılarak tasarımın 

doğruluğu sağlanmaktadır. Bu yazı-
lımlar; CATIA V5 R18, NX 10, ANSYS, 
AUTODESK MOLDFLOW, ASAP, 
LUCIDSHAPE, ALTIUM, KEYSHOT, 
RHINOCEROS’ dur. 

x Ön Araştırma
x Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik

Etütleri
x Şartname-Regülasyon İnceleme
x Ön Projelendirme
x Optik Tasarım ve Analiz Çalışmaları
x Mekanik Tasarım ve Analiz Çalış-

maları
x Elektriksel Tasarım ve Analiz Ça-

lışmaları

x Kesin Projelendirme

Mekanik Tasarım ve Analiz aşama-
sında Unigraphics ve/veya Catia 
tasarım programları ile proje konusu 
parçanın katı modeli oluşturulmak-
tadır. MOLDFLOW ve ANSYS analiz 
modülleri ile tasarımları gerçekleşti-
rilen bu parçaların yapısal, termal, 
titreşim, mekanik ve akış analizleri 
gerçekleştirilmektedir. Şartnamele-
re uygun kriterlerin sağlanıp sağ-
lanmadığı kontrol edilmektedir. 
Katı-akışkan ilişkileri, ısı kaynağı, 
termal profil, modal analiz ve doğal 
frekans tespiti gibi parça karakteris-
tik analizleri yapılmaktadır. Koşullar 
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için uygun sayısal ağ(mesh) konfirü-
gasyonları oluşturulmaktadır.  

Kalıp tasarım aşamasında görülebi-
lecek hatalar Moldflow programı 
yardımıyla önceden belirlenerek 
tasarımda iyileştirmeler sağlanmak-
tadır. Tasarım sürecinde olası hata-
ları değerlendirmek için 
FMEA(Failure Mode and Effect 
Analysis) yapılmakta ve checklistler 
ile tasarım kontrol edilmektedir.  

Optik Tasarım  Catia ve Unigraphics 
programları ile tasarım yapıldıktan 
sonra, Lucidshape ve Asap optik 
analiz programları ile hedef ürünün 
regülasyon şartlarını sağlayıp sağ-
lamadığı kontrol edilmektedir. Yapı-
lan ‘design review' ler (DR) ile ürün 
tasarımı hakkında diğer bölüm yet-
kilileri ile toplantılar yapılarak ürün 
tasarım süreci girdilerinin zengin-
leşmesi için çalışmalar yapılmakta-
dır. 

Elektriksel Tasarım ve Analiz Çalış-
maları ile optik tasarımda belirlenen 
LED ve/veya ampulün lümen değe-
rine göre seçimlerin yapılması ile 
ürün araştırmaları gerçekleştirilerek 
aydınlatma ürününün devresi oluş-
turulmaktadır. Bunların yanı sıra 
ampul ve/veya LED’den kaynakla-
nan ısı oluşumu ve çevre sıcaklığına 
bağlı olarak malzeme dayanımları, 
parçanın üretilebilirliği, sızdırmazlığı 
ve servis edilebilirliği gibi konular da 
incelenmektedir. Elektriksel tasarım 
ve analiz ALTIUM Designer progra-
mında gerçekleştirilmektedir. 

Proje Proses Tasarım ve Metot   
Geliştirme 
Tasarım ve projelendirme çalışmala-
rından elde edilen verilerden hare-
ketle, proje konusu ürünün ana 
otomotiv sanayi onayının alınması 
için tüm parçaların montajı proses 
tasarım ve metot geliştirme biri-
minde geliştirilmektedir. 
x Proses Yapılabilirlik Çalışmaları
x Proses Metot Kontrol Çalışmaları

Prototip Kalıp-Aparat-Fikstür Geliş-
tirme 
Hedef ürünümüz ile ilgili par-
ça/kalıp/aparat imalat ve montaj 
çalışmaları CAD/CAM ile geliştirile-
rek ürünlerin prototip imalat süreç-
leri yürütülmektedir. İşletmemiz 
bünyesinde hızlı prototiplerin yapı-
labilmesi için hızlı prototip makinası 
olan 3D Printer bulunmaktadır. 

x Kalıp Tasarım Çalışmaları
x Kalıp İmalat Çalışmaları
x Parça İmalat Çalışmaları
x Prototip Montaj Çalışmaları

Prototip-Proses Kontrol Laboratu-
varı 
Hedef ürünümüzün prototip çalış-
maları sonucunda ortaya konulan 
ürünün tasarım doğrulama aşama-
sında elektriksel, fiziksel, kimyasal 
dayanım ve fonksiyonel test çalış-
maları yapılmaktadır. Ürün onayı 
çalışmalarının ardından endüstriyel 
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aktarım gerçekleştirilmektedir. 
Ürünlerimizin tasarım onay ve kont-
rol çalışmalarında gerçekleştirilen 
testlerin birçoğu kendi bünyemizde, 
Ar-Ge Laboratuvarında gerçekleşti-
rilmektedir. Teknik donanımın ye-
tersiz olduğu durumlarda Üniversi-
telerin Ar-Ge merkezlerinden ve 
akredite dış laboratuvarlardan fay-
dalanılmaktadır. 

x Kalite Kontrol Laboratuvar Çalış-
maları

x Tasarım Onay Çalışmaları
x Boyut Kontrol - Tasarım Onay
x Elektriksel Testler
x Fiziksel Testler
x Kimyasal Dayanım Testleri
x Su Sızdırmazlık Testleri
x Fonksiyonel Test Çalışmaları
x Ürün Onayı Çalışmaları
x Endüstriyel Aktarım

Sürekli İyileştirme 
Ar-Ge Merkezimizde, Kaizen (sürekli 
iyileştirme için) felsefesi ile; 

x Yeni Teknoloji Geliştirmeleri,
x Kalıp, Üretim Hatları ve Ürün

Tasarımı,
x Ürün Geliştirme konularında hiz-

met verilmektedir.

Ar-Ge Merkezi Fiziki Durumu 
Ar-Ge merkezimiz, işletmemizin 
üretim alanından bağımsız giriş-
çıkışlara sahip ayrı bir tesistir. Katlı 
bir yerleşime sahip işletmemizde 
zemin katta laboratuvar ve kalıp 
imalat alanları bulunurken, tasarım 
ofisleri üst katlara yerleştirilmiştir.  

Ar-Ge Merkezimizde ofisler, labora-
tuvarlar ve prototip kalıp imalat 
atölyesi olmak üzere toplam alan 
1542 m²’dir. 

Ar-ge Merkezi ofis toplam alanı 419 
m²’dir.

Kalıp imalat alanı toplamı 623 
m²’dir. 

Laboratuvar ve fotometri odası 
toplam alanı 482 m²’dir. 

Mevcut Cihaz Ve Ekipmanlar 
Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan 
mevcut cihaz ve ekipmanlar yeterli 
gelmediği takdir de işletmemiz 
faaliyetlerini gerçekleştirebilmek 
için hizmet alımına başvurmaktadır. 
Aşağıda Ar-ge Merkezimizin sahip 
olduğu ekipmanlar belirtilmiştir.  

x DEA 3 Boyutlu Ölçüm Cihazı
x 3D Printer
x CNC Dalma Erozyon
x CNC Dik İşleme Merkezi (3 adet)
x CNC Tezgahı
x Çekme Basma Test Cihazı(2 adet)
x Dalma Erozyon(4 adet)
x Dijital Dinamometre
x Dijital Kumpas(2 adet)
x Dijital Torkmetre(2 adet)
x Etüv
x Fotometri Ölçüm Cihazı
x Fotometri Sensör

x Fotometri Sensör
x Ganyometre Cihazı
x Glosmeter(2 adet)
x İç Çap Kompratörü(2 adet)
x Kalıpçı Frezesi(3 adet)
x Klimatik Kabin(2 adet)
x Korozyon Test Kabini
x Meltflow Index
x Mikro Yapı Görüntüleme ve Analiz

Sistemi
x Nem Ölçüm Cihazı
x Nem ve Sıcaklık Test Cihazı
x Profil Projektör
x Refraktometre Renk Ölçüm Cihazı
x Telekonferans
x Cihazı Termal Şok Cihazı
x Tork Kalibrasyon Sistemi
x Tork Ölçüm Cihazı
x Vibrasyon Test Cihazı
x Vickers Sertlik Ölçüm Cihazı
x Yağmurlama Cihazı
x Sterilizatör

Ar-Ge Merkezi Eğitim 
Ar-Ge personelinin gelişimini sağla-
manın başarıyı yakalama yolunda en 
önemli etkenlerden biri olduğuna 
inanarak personelin ihtiyacı olan 
gelişim alanlarında destekleyici 
imkânlar sağlanmaktadır. Geliştirdi-
ğimiz performans yönetim sistemi 
ile her yıl Ar-Ge personeli ile birlikte 
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eğitim ve gelişim ihtiyaçları belir-
lenmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar 
insan kaynakları birimimiz tarafın-
dan değerlendirilerek öncelikli ihti-
yaçlar belirlenip her personelin 
gelişim planları oluşturulmaktadır. 
Oluşturulan bu gelişim planlarına 
uygun olarak eğitim alınabilecek 
kurumlar ve kişiler araştırılarak Ar-
Ge Merkezi personelinin talepleri 
karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Temel alınan eğitimler aşağıdaki 
gibidir. 

x Altium Elektronik Devre Tasarım ve
Analizi Eğitimi

x Lucidshape Optik Tasarım ve Analiz
Eğitimi

x ANSYS Termal Analiz Eğitimi
x ASAP Optik Analiz Eğitimi
x ANSYS Yapısal Analiz Eğitimi
x DOE(Deney Tasarımı) Eğitimi
x Mold Flow Eğitimi
x Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
x Proses Denetimi Eğitimi
x İnsan Hataları Yönetimi Eğitimi
x Boyutsal Referanslama Eğitimi
x Araç Homologasyon Eğitimi
x MS Project Eğitimi
x Iso Toleranslandırma Eğitimi
x Kot Zinciri
x Poke Yoke Eğitimi
x Plastik Ürün Tasarımı
x Plastik Hammadde ve Enjeksiyon

Prosesi
x Yabancı Dil Eğitimi
x Yalın Düşünce
x Ür-Ge
x Süreç Akışları
x Oobeya Eğitimi
x Liderlik Eğitimleri
x Etkin Sunuş

x İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri
x FMEA Eğitimleri

Ar-Ge Projeleri 
Projelerimizde yapılan çalışmalarda 
Ar-Ge aşamaları sistematik olarak 
uygulanarak sonuca gidilmektedir. 
Ar-Ge projeleri işletmemizde üreti-
mi gerçekleştirilmeyen yeni ürün 
gruplarına giriş yapılmasını sağla-
mıştır. 

Türkiye'de ve dünya çapında faaliyet 
gösteren ana otomotiv sanayi olan 
firmalarına parça üreten işletmemiz 
proje aldığı tüm firmalarla direkt 
iletişim sağlamaktadır. Bu kapsamda 
Fiat, Porsche, Toyota, GM, Ford, 
Volkswagen, PSA, Renault, MAN gibi 
OEM firmaları ve bu firmaların Ar-
Ge Merkezleri ile gerek kendi proje-
leri gerekse Ar-Ge Merkezimizin 
diğer projeleri için destek alabiliyo-
ruz. Codesigner imalatçı listelerinde 
olduğumuz için bu firmalarla birlikte 
projeler geliştiriyor ve gelişimimize 
katkı sağlıyoruz. 

Aydınlatma sektöründe hızla ilerle-
yen firmamız araç aydınlatmasının 
yanı sıra genel iç ve dış aydınlatma 
konularına giriş yapmıştır. Genel 
aydınlatma ürünlerinin öncelikle 
göze hitap etmesi ve enerji tasarru-
fu amacıyla LEDli stil tasarımları 
gerçekleştirilmekte ve yeni ürün 

çalışmaları sürdürülmektedir. Bursa 
stadına uyumlu olması açısından 
timsah şeklinde bir park aydınlat-
ması tasarlanmıştır. Tasarım ta-
mamlandıktan sonra prototip uygu-
laması gerçekleştirilmiştir.  

Üniversite İşbirlikleri/Teydeb Pro-
jeleri 
Ar-Ge Merkezi olarak üniversitelerle 
yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor ve 

işbirliklerine oldukça önem veriyo-
ruz. Bu kapsamda gerek projelerde 
karşılaşılan darboğazlarda gerekse 
işletme yeterliliğinin olmadığı konu-
larda diğer Ar-Ge Merkezleri ve 
üniversiteler ile ortak çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge Merkezi 
bakanlık onayından sonra üniversi-
telerle 5 adet işbirliğimiz bulunmak-
tadır. Bunlar; Uludağ, Sakarya(2), 
İstanbul Gelişim ve Gaziantep Üni-
versiteleridir. 

Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde 
birçok TEYDEB onaylı proje yürü-
tülmektedir. Bu projelerden bazıları; 

x Ağır Vasıta Araçlara Tam Ledli,
Elektronik Kontrollü ve Çok Fonksi-
yonlu Stop Lambası Prototip Üre-
timi ve Endüstriyel Kazanımı

x Polimer Ürünler İçin Basınç Sensör-
lü 2K Kalıp Tekniğinin Geliştirilmesi
ve Pilot Üretimi

x Yüksek Verimli Tam Otomatik Araç
Küçük Aydınlatma Montaj Sistemi
Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi

x Işık Perdeli, Ledli Araç Stop Lamba-
sı Tasarımı ve Prototip Üretimi

x Şarj Edilebilir Led Işık Kaynaklı
Üçgen Refleks Reflektör Tasarımı
Ve Prototip Üretimi
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x LED Işık Kaynaklı Hafif Zırhlı Araç
Ön Aydınlatma Aygıtı Tasarımı ve
Prototip Üretimi

x Araç Plaka Aydınlatma Aygıtlarında
Standart Tip Ürün Geliştirilmesi

Bilimsel ve Teknolojik Yayınlar 
 Ar-Ge Merkezi olarak bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri takip edebil-
mek ve teknolojiye katkı sağlayacak 
çalışmalarda diğer insanları bilgilen-
direbilmek adına geliştirdiğimiz ürün 
gruplarına yönelik olan tüm sem-
pozyum ve konferanslara katılım 
sağlamaya çalışıyoruz. Sempozyum 
ve konferanslara izleyici olarak 
katılmanın yanı sıra, geliştirdiğimiz 
projeler sonucunda elde edilen 
çalışmaların bildiri, makale vb. ya-
yınlarla sunulmasını sağlıyoruz. Ar-
Ge merkezimizin faaliyet dönemle-
rin de yayınlanan bildirilerden bazı-
ları; 

x 10.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 
PLAKA LAMBASI FOTOMETRİSİ 

x Light Svtlo 2015/Çek Cumhuriyeti,
A NOVEL DESIGN OF A LIGHT CUR-
TAIN TAIL LAMP

x 16.Uluslararası Makine Tasarım ve 
İmalat Konferansı, 55 HRC SERTLİ-
ĞİNDE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DIN 
1.2344 ESR KALIP ÇELİĞİNİN YÜK-

SEK İLERLEME İLE FREZELENME-
SİNDE TAKIM AŞINMASI KESME 
PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

x Otekon, ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ
DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ Dİ-
KİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRE-
LERİNİN İNCELENMESİ

x Otekon, PLASTİK PARÇA ÜRETİMİ
SONRASINDA GÖRÜLEN ET KALIN-
LIK PROBLEMLERİNİN SOĞUTMA
PROSESİNE ETKİSİ

x 9.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 
OTOMOTİV AYDINLATMADA LEDLİ 
VE IŞIK TÜPLÜ 3. STOP LAMBASI 
TASARIMI 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 
Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının 
korunabilmesi için Ar-Ge merkezi-
mizde yürütülen tüm projeler için 
proje etüt aşamasında literatür ve 
patent tarama çalışmaları gerçekleş-
tirilmektedir. Patent korumalı bir 
geliştirmenin benzerini yaparak telif 
hakkı maliyetlerini önlemek ve 
yapılan geliştirmenin benzeri olma-
dığı takdirde koruma altına alınması 
sağlanmaktadır. 

Patent çalışmaları ile şuana kadar 
yapılan 2 adet ulusal başvurumuz, 1 
adet uluslararası başvuru ve 1 adet 
de faydalı modelimiz bulunmakta-
dır. 

Feka Otomotiv Ar-Ge Merkezi ol-
duktan sonra teknik yeterliliğin 
artması ile artık KNOW-HOW satan 
bir firma haline gelmiştir. 

Ar-Ge Merkezi Bilgi Kaynakları 
Ar-Ge Merkezimizde yürütülen 
projelerin proje etüt aşamasındaki 
literatür ve patent tarama çalışma-
larında, genel olarak ana sanayi 
imalatçı portalları ziyaret edilmekte 
ve güncel kataloglara ve şartname-
lere bu portallardan ulaşılmaktadır. 
İşletmemizde bilgi kaynakları olarak, 
konumuzla ilgili teknik kitapların 
yanı sıra teknik yayınlar, forumlar ve 
patentler izlenmektedir. Bu konu-
larda yararlanılan uluslararası ağlar; 

www.opticsinfobase.org 

www.innovationsreport.com 

www.lrc.rpi.edu 

www.plasticstoday.com 

www.injectionmoldingmagazinedigi
tal.com  

http://www.philipslumileds.com/ 

http://tr.espacenet.com 

http://www.globalspec.com/ 

http://www.injectionmoldingresour
ce.org/  

http://www.kalipteknolojisi.net/for
um/  

www.turkcadcam.net 

http://www.moldflow.com/stp/engl
ish/products/mpimcc/forum/index.
php 

Sürekli takip edilen teknik dergi, 
yayınların isimleri; 

CAD CAM Dizayn 

Machinery and Equipment 

Plastics Today 

Injection Molding Magazine 

Ototrend 

Macplas International 

Materials Today 

Elektronik ortamda temin edilen 
bilgi ve dokümantasyonlar işletme-
mizin ana sunucularında, basılı 
kitap, dergi, yayınlar ise kütüphane-
de muhafaza edilerek arşivlenmekte 
ve çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu 
anda ulaşılabilir durumdadır. 

Ar-Ge Merkezi olarak hedefler doğ-
rultusunda yoğun müşteri projeleri-
ne ve devlet destekli projelere imza-
lar atılmıştır. Ar-Ge projelerinde 
yeniliklere önem verilmiş ve yürütü-
len projelerle ilgili patent, makale, 
ulusal/uluslararası konferanslara 
katılma taleplerinde bulunulmuştur. 
Eğitimli ve donanımlı personeliyle 
her gecen yeni yıl faaliyetlerinde 
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kendini daha fazla kanıtlayan ve 
köklü çalışmalar yapan Ar-Ge Mer-
kezimiz daha da büyümektedir. 
Kalıcılığımızı sürdürmek ve köklü 
zeminler hazırlamak için gelecek 
dönemler içinde dünya genelinde 
en çok tercih edilen otomotiv yan 
sanayi tedarikçisi olarak kalmayı ve 
yeniliğe olan ilgisi ve sürekli olarak 
gelişen teknolojiyle çalışmalarını 
geliştirerek güçlenmeyi hedeflemiş-
tir. 

*irfan.kamas@fekaautomotive.com
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Emre DOLAYLAR * 

Ar-Ge Merkezi Müdürü 

Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında Bursa 
ilinde o dönem içerisinde yeni ku-
rulmuş olan Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyete geçmiş 
ve halen faaliyetini aynı bölgede 
sürdürmektedir.  

Almanya merkezli grubumuzun ilk 
önemli yurt dışı yatırım kararların-
dan birisi olan firmamız, Türk Oto-
motiv Sektörüne kurulduğu yıldan 
itibaren önemli hizmetler vermek-
tedir. GRAMMER markası ile piyasa-
ya sunulan ürünlerimiz yaklaşık 25 
yıllık ticari mazisi, teknolojik birikim-
leri, yaratılan ARGE kültürü ve özel-
likle son yıllarda gerçekleştirmiş 
olduğu önemli sabit kıymet yatırım-
ları ve yurt dışı pazarlardaki ciddi 
atılımları sonucunda sektöründe 
önemli bir yere sahip olmuştur. 
Türkiye deki faaliyetine ilk olarak 
Traktör Koltuğu üretimi ile başlayan 
Grammer A.Ş., koltuk sistemleri 
sektöründe koltuk standardı anlayı-
şını hızla değiştirmiştir. Üretim 

yelpazesine kısa bir süre sonra kam-
yonlar için mekanik sürücü koltukla-
rı, havalı sürücü koltukları, statik 
muavin koltukları, ikili muavin kol-
tukları, orta koltuklar ve silahçı 
koltukları üretilmektedir. Otobüsler 
için  mekanik sürücü koltukları, 
havalı sürücü koltukları, hostes 
koltukları ve muhtelif özelliklerde 
yolcu koltukları, Traktör ve iş maki-
neleri için mekanik esnemeli ve 
havalı esnemeli operatör koltukları, 
Trenler için yolcu koltukları ve ope-
ratör koltukları ve Gemiler için 
operatör koltukları üretimine başla-
yarak Türkiye de üretim faaliyetleri-
ni sürdürmüştür.  

Bu sayede Türkiye de ve yurt dışında 
bir çok OEM firma ile çalışma imkanı 
bulmuş ve hali hazırda bu ürünlerini 
Türkiye nin haricinde ABD, Rusya, 
Çin, Hindistan, Brezilya, Japonya, 
Tunus, Iran, Mısır, Cezayir, Almanya, 
Avusturya, Fransa, Yunanistan, İsrail 
ve Arjantin e göndererek Türkiye 
için kazanç kapısı olmuştur.  

Türkiye Otomotiv Sektöründeki 25 
yıllık deneyimini genç ve dinamik 
kadroyla destekleyen Grammer AŞ, 
yeni araç tasarımı ve mevcut araçla-
rın geliştirilmesi konularında yurtiçi 
ve yurtdışı OEM firmalarına tasarım 
ve çözüm ortağı olarak hizmet ver-
mektedir.  

Bu amaçla istihdam edilen mühen-
dislerimiz bu sayede ciddi bir tekno-

lojik bilgi birikimi ve tecrübe edin-
meye başlayarak gelişmektedirler. 

AR-GE Merkezi 
Grammer AŞ nin Bakanlık destekli 
Ar-Ge merkezi olması 01.11.2010 
tarihinde gerçekleşmiştir. Bu sayede 
daha önce de Ar-Ge birimi bulunan 
Grammer AŞ bu sayede Bakanlık 
desteğini de alarak yoluna devam 
etmiştir. 

Ar-Ge merkezinde bu kadar çok 
ürün yelpazesini kontrol altında 
tutabilmek amacı ile ürün bazında 
birimler oluşturulmuştur. Bunlar 
Sürücü koltukları birimi, Offroad 
koltukları birimi, Otobüs yolcu kol-
tukları birimi, Tren yolcu koltukları 
birimi ve Test – Prototip – FEA ana-
liz birimi olmak üzere toplam 5 ana 
birimde faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Ayrıca endüstriyel tasarım ça-
lışmalarını da yürüttüğümüz arka-
daşlarımızla da tüm birimlere gere-
ken destek de verilmektedir. En-
düstriyel tasarım çalışmaları için 
Rhino programı kullanılmakta olup 
burada yapılan çalışmalar direkt 
olarak Catia programına aktarılabil-
mektedir. 

Ar-Ge merkezi bünyesinde lisans ve 
yüksek lisans mezun / öğrenci dere-
celerine sahip 29 araştırmacı, 18 
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teknisyen, 3 destek personeli olmak 
üzere toplam 50 kişi bulunmaktadır.  

Tüm arkadaşlarımız Catia V5 ve 
Smarteam Enovia programlarını 
kullanabilmekte olup tüm dizayn 
çalışmalarımızı kendi bünyemizde 
gerçekleştirmekteyiz. Merkezimizin 
Almanya da olması sebebi ile her 
proje için ayrı ayrı proje ve Ar-Ge 
toplantıları yapıp oradaki bilgi biri-
kimini de kullanmaktayız. Bursa 
ekibimizdeki arkadaşların Ar-Ge 
yetkinliği sayesinde Grammer Al-
manya nın yürüttüğü zaman zaman 
bazı Ar-Ge projelerine Bursa Türkiye 
ekibi olarak da destek vermekteyiz 
ve Ar-Ge hizmeti satmaktayız.  

Projelerimizin takibinde tüm 
Grammer Global in kullandığı PDS ( 
Product Development System) 
sistematiği takip edilmekte ve pro-
jenin tüm adımları planlanarak ilgili 
tüm dokümanları portalda saklan-
makatır. 

Test – Proptotip – FEA çalışmaları   
Tüm yapılan Ar-Ge ve ürün tasarım 
çalışmalarının çalışmalarının gerçek 
testlerden önce doğrulamasını  
sonlu elemanlar metodunun kulla-
nıldığı Hyperworks programı saye-
sinde mesh leyip sonra da dayanı-
mını ECE R14 regülasyonuna uygun 
olarak FEA analizini yapmaktayız. 
Eğer yapılan çalışmalar neticesinde 
sonuçlar uygun çıkar ise prototip 
merkezinde ürünün bir prototipini 
yapıp test merkezinde gerçek test-
lerle doğrulamasını yapmaktayız.   

Yapılan testlerin resmi olarak da 
onaylanabilemsi için bünyemizdeki 
test cihazını TUV, VCA ve bakanlık 
tarafından da onaylatarak belgelen-
dirme testlerini de kendi bünyemiz-
de yapmaktayız. 

Test merkezimizde yapabildiğimiz 
testler: 

1. ECE R14 çekme testi

2. Serbest esneme dayanım testi

3. Havalı esneme dayanım testi

4. Düşme testi

5. İnme binme testi

6. Çuval düşme testi

7. Arkalık dayanım testi

8. Tren koltukları için Grula normu-
na göre fonksiyon ve dayanım
testleri

Bu testlerin haricinde Grammer 
merkezde bulunan klimatik ortam 
testi ve 6 eksenli kötü yol test cihazı 
sayesinde de müşteri taleplerine 
uygun olarak testler yapabilmekte-
yiz. 

Test merkezimizde gerçekleştirdi-
ğimiz testler global Grammer de de 
onaylanarak tüm Grammer lokas-
yonlardaki birimlere yayını da yapı-
larak bilgiler paylaşılmaktadır.   

Prototip merkezimizde kaynak, 
döşeme, montaj ve kumaş kesim 
alanlarında uzman arkadaşlarımız 
sayesinde ilk prototip ürünlerin 
üretilmesini gerçekleştirmekteyiz. 
Burada üretilen ürünler müşterile-
rimize de sunularak proje aşama-
sında gerekli görsel veya fonksiyonel 
onaylar da alınabilmektedir. 

Tüm bu bilgi birikimlerinin yıllar 
içinde kaybolmaması ve çalışan 
arkadaşlarımızın kendilerini gelişti-
rebilmeleri için şirket içinde ve 
dışında eğitimler planlanarak ger-
çekleştirilmektedir. Ayrıca ekibimi-
zin çeşitli kongre ve sempozyumlara 
katılımı sağlanmakta, sunum yapıl-
ması için de destek verilmektedir. 
Bu bağlamda yapılmış olan bazı 
sunumlarımız şunlardır: 

- “Araç koltuk bağlantılarının 
benzetim destekli optimum tasa-
rımı”, 6. OTEKON 4-5 Haziran 
2012 

- “Prototyping a new lightweight 
passenger seat”, 15-21 Kasım 
2013 tarihinde San Diego, Cali-
fornia, USA da yapılan IME-
CE2013 kongresi 
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- “Ticari araç koltuklarında konfor 
ve ergonomi parametrelerinin 
optimizasyonu”, Ergonomi Kong-
resi Balıkesir Üniversitesi  

- “Yolcu koltuklarında hafifletme 
üzerine bir çalışma”  TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Ma-
kina İmalat Teknolojileri Kongresi 
06-07 Aralık 2013 

- “Yolcu koltuklarında saç pres 
ayakta topoloji optimizasyonu 
çalışması” 26-27 Mayıs 2014 7. 
Otomotiv Teknolojileri Kongresi 
OTEKON 

Ar-Ge merkezinin ve projelerin bir 
gereği olarak da senelik olarak Tey-
deb ve Santez başvuruları yapmak-
tayız. Bu sayede Üniversitelerle 
işbirliklerini artırıp hem çalışanları-
mıza üniversite desteği vermekte 
hem de ülke teknolojisine ve bilgi 
birikimine destek olmaktayız. Bu 
bağlamda Bursa da Uludağ üniversi-
tesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile , 
Balıkesir de Balıkesir Üniversitesi ile 
ve geçmiş dönemlerde de Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi ile projeler 
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. 

Tüm bu projelerin, tasarım çalışma-
larının bir çıktısı olarak patent, fay-
dalı model, endüstriyel tasarım 
konularında gerekli başvurularımız 
yapılmakta ve her türlü tasarımımız 
koruma altına alınmaktadır. Tüm bu 
çalışmalar neticesinde 2014 yılı 
içerisinde TAYSAD a üye kuruluşlar 
arasında en çok faydalı model alan 
firmalar arasında Grammer 1. Sırada 
yer almış ve ödülünü almıştır. 

2015 yılında da ilgili çalışmalarımız 
yapılmış olup gün geçtikçe faydalı 
model, patent, endüstriyel tasarım 
sayımızı artırarak çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 

Grammer Bursa yer yıl yaklaşık 
olarak cirosunun %4 ünü Ar-Ge 
harcamalarına ayırarak ülkemizde 
Ar-Ge ye yatırım yapan  firmalar 
arasında konumunu korumaktadır. 

* emre.dolaylar@grammer.com 
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Aziz ASRAK *

AR-GE ve Teknoloji Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ülkemizin köklü kuruluşlarından 
HEMA ENDÜSTRİ A.Ş., 40 yılı aşkın 
süredir Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tesislerinde üretimini 
sürdürmektedir. Dünyanın 5 kıta-
sındaki dünya devi müşterisine 
ihracat yapan Hema Endüstri A.Ş., 
global otomotiv sanayinin ve tarım 
makinelerinin sektörünün baş teda-
rikçileri arasındadır. 

Otomotiv, tarım makineleri, savun-
ma sanayi, iş makineleri sektörlerine 
yönelik yenilikçi çözümler sunan 
şirketimiz her türlü kalite belgesine 
haiz olarak; pompa, dişli grupları, 
aks, transaxle, motor bloğu, krank, 
valf, hidrolik kaldırıcı, ticari ve binek 
araç direksiyonları üretimi yapmak-
tadır. 

Değişen rekabetçi ortama ayak 
uydurmak için 2010 yılında uluslar 
arası iş geliştirme ve pazarlama 
faaliyetlerinin yürütüldüğü Hema 
Hindistan ve Hema Çin ofisleri aç-
mıştır. 

Ar-Ge Merkezi 
Hema ENDÜSTRİ A.Ş. Ar-Ge Merke-
zi’nin altyapı çalışmaları 2008 yılında 
tamamlanarak, 2009 yılında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Ar-Ge Merkezi belgesi alınmıştır. Bu 
tarihten sonra Ar-Ge çalışmalarının 
ağırlığı Dünyada ve Türkiye’de ilk 

kez tasarlanan ve üretilen yeni ürün 
projelerine kaydırılmıştır. 

Uluslar arası teknolojik gelişmeler 
izlenerek müşteri talepleri analiz 
edilmiş ve rekabet gücünü arttırıcı 
projelere öncelik verilmiştir. Bu 
bağlamda, Amerika ve Avrupa’daki 
otomotiv ve traktör üreticisi global 
firmalar ile co-designer olarak ça-
lışmaya devam edilmiş ve sunulan 
müşteriye özel tasarım-üretim çö-
zümleri ile bu firmalardan önemli 
projeler alınmıştır. Diğer yandan iş 
geliştirme çalışmaları meyvelerini 
vermiş, komple tasarım ve üretimi 
Hema Çerkezköy tesislerinde gelişti-
rilen Traktörler Doğu Avrupa ülkele-
rine ihraç edilmeye başlanmıştır. 

Hattat Traktör 

Traktör ürün grubunda yerli çiftçile-
rin talebi doğrultusunda daha eko-
nomik traktör üretimi çalışmalarına 
yoğunlaşarak Hattat markalı Mey-
veci ve Tarla Serisi geliştirilmiştir.  

Türkiye’de yerleşik otomotiv ana 
sanayinin yeni projelerinde yıllardır 

birebir çalışan Hema ENDÜSTRİ A.Ş., 
ülkemizde üretilip, trafiğe çıkan her 
3 ticari araçtan birinin direksiyon ve 
hidrolik sistemlerinin üreticisidir. 

Otomotiv sektöründeki trendleri 
yakından takip eden Hema, bu 
dönemde elektrikli araç kompo-
nentleri ve yakıt tasarrufu sağlaya-
cak ürünler geliştirilmesine yönelik 
projelere başlamıştır. Savunma 
sanayi projelerinde alt yüklenici 
olarak görev alan şirketimiz, bu 
alandaki  Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
vermektedir. Yeni teknoloji trendle-
rini yakından takip etmek için ulus-
lar arası projelere dahil olmak üzere 
yabancı firmalarla ön görüşmeler 
sürmektedir. Farklı iş alanlarında 
150 projeyi tamamlayan Ar-Ge 
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Merkezi’nin proje kapasitesi giderek 
artmaktadır. 

Ar-Ge Merkezi’nde modelleme ve 
analizler için çok farklı bilgisayar 
programları kullanılmaktadır. 

Katı modellemesi yapılan parçalar 
çeşitli simülasyon programları ile 
mukavemet, akış dinamiği ve sis-
temsel fonksiyonları açısından teste 
tabi tutulmaktadır.  

Ar-Ge Merkezimizde tasarlanan 
ürünlerin ömür testlerini yapmak 
üzere modern test cihazları devreye 
alınmaktadır. Pompa testleri için 
aynı anda 3lü pompayı test edebile-
cek, bilgisayar kontrollü test tezga-
hının yanı sıra transmisyon ve ön 
aks yapısal dayanım test tezgahı da 
birkaç firmanın elinde bulunan nadir 
cihazlardandır. Ayrıca transmisyon 
ve akslarda kullanılan rulman, mil 
dişli gibi yük altında çalışan eleman-
ların dayanım testleri de ömür test 
tezgahında teknik istekler doğrultu-
sunda gerçekleştirilmektedir. 

Bunlara ilave olarak valf test tezga-
hı, yeni bir pompa test tezgahı ve 
gürültü ölçümü için yarı yankısız ses 
odası da tasarlanıp kurularak kulla-
nılmaya başlanmıştır. 

Hidrolik Devre Simülasyonu 

Dayanım Analizleri 

Akış Analizleri 

Hema Endüstri A.Ş. Ar-Ge Merkezi 4 
yönetim biriminden oluşmaktadır: 

x Traktör Tasarım ve Metod /
Proses Geliştirme Direktörlüğü,

x Aktarma Organları Tasarım Mü-
dürlüğü,

x Hidrolik Sistemler Tasarım Mü-
dürlüğü,

x Ürün Geliştirme Müdürlüğü.

5746 Sayılı Kanun ile sağlanan Ar-Ge 
indiriminden yararlanması sayesin-
de planlanan yeni projelerin sayısı 

artarken, daha büyük bütçeli proje-
lerin yapılmasına katkı sağlanmıştır. 

Ayrıca, mevcut test laboratuarının 
yenilenmesi ve yapılan revizyonlar 
ile test düzeneklerinin yetenekleri-
nin arttırılmasına yönelik yatırımlara 
ağırlık verilmiştir. Farklı projelerde 
ihtiyaç duyulan ve duyulacak cihaz-
ların nitelikleri belirlenerek satın 
alma süreçleri başlatılmıştır. 

Transmisyon ve Aks Yapısal Daya-
nım Test Tezgahı 

İnsan Kaynakları 
Hema ENDÜSTRİ A.Ş. Ar-Ge Merke-
zi’nde 67 Ar-Ge personeli çalışmak-
tadır. 5746 Sayılı Kanun kapsamında 
sağlanan Gelir Stopajı Teşviki ve SGK 
Prim Desteği’nin Ar-Ge Merkezi’ne 
çok olumlu yansıması olmuştur. Bu 
sayede projelerde ihtiyaç duyulan 
niteliklerde Araştırmacı sayısı arttı-
rılmıştır. Yeniden yapılandırılan “Ar-
Ge Personeli İstihdam Politikası” ve 
uygulanmaya başlanan “HEMA 
ARDES Programı” çerçevesinde 
araştırmacıların niteliğinin yüksel-
tilmesi için Doktora ve Yüksek Lisans 
yapanlara şirketimiz tarafından idari 
izin verilerek üniversitedeki dersle-
rini takip etmeleri ve öğretim üyele-
ri ile sağlıklı irtibat kurabilmeleri 
sağlanmaktadır. Bu avantajın getirisi 
olarak 2 araştırmacımız doktorasını 
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tamamlamış, 2 araştırmacımızın 
doktorası devam etmekte, 5 araş-
tırmacımız yüksek lisansını tamam-
lamış, 8 araştırmacımız yüksek lisans 
programına devam etmektedir. 
Doktora ve Yüksek Lisans yapan 
personelimiz, Ar-Ge Merkezi’nde 
çalıştıkları uzmanlık alanlarında 
tezlerini hazırlamaktadır. Diğer 
yandan, yeni işe alımlarda Doktora 
ve Yüksek Lisans yapmış kişilere 
öncelik verilmektedir. Son dönemde 
Ar-Ge Merkezi’ne yapılan iş başvu-
ruları incelendiğinde adayların nite-
liklerinin giderek yükseldiği gözlen-
mektedir. Ayrıca,  “Ar-Ge Merkezi 
Personeli Performans  Değerlendir-
me Sistemi” nin oluşturulması ile 
Araştırmacı personelin çalışmaları-
nın daha objektif değerlendirilmesi 
sağlanmıştır. Ödüllendirme sistemi 
ile oluşan motivasyon patentleşebi-
lir buluş sayısını arttırmıştır. 

Araştırmacı personelin gelişiminde 
teknik ve mesleki bilgi seviyesinin 
arttırılması son derece önemlidir. 
Bunun için üniversite-sanayi işbirlik-
lerinden faydalanılmaktadır. İ.T.Ü., 
Trakya Üniversitesi, Namık Kemal 
Üniversitesi, ile sürdürülen işbirliği 
kapsamında uzman akademisyenler 
Ar-Ge Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu 
teknik eğitim konularında teorik 
eğitimler alınmaktadır. Ar-Ge per-
sonelinin gelişiminde bu eğitimlerin 
büyük katkısı olduğu gözlenmekte-
dir. Öte yandan, bölgemizdeki insan 
kaynağının geliştirilmesine büyük 
önem veren şirketimiz, üniversitele-
rin mühendislik fakültelerinde oku-
yan öğrencilerin mezun oldukların-
da sanayinin aradığı nitelikleri taşı-
malarını ve deneyim sahibi olmala-
rını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
Namık Kemal Üniversitesi ile imza-
lanan protokol gereği, mühendislik 
fakültesi öğrencilerinin gönüllülük 
esasına göre staj yaparak Ar-Ge 
projelerinde görev almaktadır. Yaz 
dönemi staj yerlerinden Ar-Ge Mer-
kezi’nde staj yapmak isteyenler ise 
özel mülakatla seçilmektedir. 

SANTEZ ve TEYDEB PROJELERİ 
Üniversiteler ile kurulan yakın ilişki-
ler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen SANTEZ Programı kapsamında 
ortak proje geliştirilmesinin önünü 
açmıştır. Planlanan Ar-Ge projele-
rinden SANTEZ olabilecekler gözden 
geçirilerek, üniversitelerden bu 
yönde gelen teklifler değerlendiril-
mektedir. 2011 ve 2012 yıllarında 
Namık Kemal Üniversitesi ile “Trak-
törler için Otomatik Dümenleme 
Sisteminin Geliştirilmesi” ve "Trak-
törlerde Tekerlek Basıncını Otoma-
tik Olarak Değiştiren Sistemin Geliş-
tirilmesi”, 2013 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile "Ticari Araç Direksi-
yon Sistemleri için Değişken Dep-
lasmanlı Paletli Pompa Geliştirme" 
konusunda SANTEZ projeleri yürü-
tülmüştür. Planlanan yeni SANTEZ 
projeleri ile Ar-Ge çalışmalarının 
akademik araştırma derinliğine 
sahip olması hedeflenmektedir. 

Ar-Ge merkezimizde kuruluşundan 
bugüne kadar, 20 adet TEYDEB 
projemiz tamamlamış, 4 adet TEY-
DEB projemiz devam etmekte olup, 
2 adet TEYDEB projemiz ise ön de-
ğerlendirme safhasındadır. Tamam-
lanan projelerde yapılan çalışmala-
rın bilim dünyasına katkı sağlaması 
amacıyla uluslararası indeks'li dergi-
lerde 10 adet bilimsel makalemiz 
yayınlanmış olup, 1 adet bilimsel 
makalemiz ulusal dergide, 5 adet 
bilimsel bildirimiz ulusal sempoz-
yumlarda ve 1 adet bilimsel bildiri-
miz ise uluslararası sempozyumda 
yayınlanmıştır. Ayrıca, Fikri Haklar 
Yönetimi ve stratejisi kapsamında, 
firmamızda yürütülen Ar-Ge proje-
lerinde ortaya çıkan buluşlar yurt içi 
ve yurt dışında patent başvurusu 
yapılarak güvence altına alınmakta-
dır. Bu kapsamda, tamamlanan ve 
devam eden projeler ile ilgili 80 adet 
patent başvurusu yapılmıştır. Yapı-
lan bilimsel yayınlar ve başvurusu 
yapılan patentler, araştırmacıların 
performans değerlendirme ve ödül-

lendirme kriterlerini de etkilemek-
tedir. 

* azizasrak@hattat.com.tr 
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Tolga Kaaan DOĞANCIOĞLU* 
Genel Müdür 

Hexagon Studio, ulusal ve 
uluslararası düzeyde tasarım ve 
mühendislik hizmeti sunmak üzere 
2005 yılında yüzde yüz yerli 
sermaye ile kurulmuş bir Türk 
firmasıdır. 2011 yılı Mart ayına 
kadar TÜBİTAK-MAM Teknoloji 
Serbest Bölgesi’nde faaliyetlerini 
sürdüren firmamız, bu tarih 
itibarıylamühendislik ve model-
prototip altyapısını TAYSAD 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan kendi binasında tek çatı 
altına toplamış bulunmaktadır. 

Odağını yenilikçi ürünlere yönelik 
araştırma ve geliştirme projelerine 
yoğunlaştıran Hexagon Studio; 
kavram oluşturma adımından 
başlayarak mühendislik 
çözümlerinin geliştirilmesi, sanal 

ürün ve fiziksel prototipler üzerinde 
doğrulamaların gerçekleştirilmesi ile 
devam eden, 
ürün/platform/sisteme yönelik 
tasarım ve geliştirme sürecinin 
tamamında hizmet verebilecek 
yetkinlik ve yeterliliğe sahip 
bulunmakta. 

Kuruluşumuz, 2011 yılında Ar-Ge 
Merkezi statüsüne kavuşmak 
suretiyle nitelikli insan kaynağını 
arttırmak ve teknik altyapısını 
geliştirmek olanağını buldu. 
Firmamız, bu kazanımdan aldığı 
ivme ile ülkemiz için katma değer 
yaratacak, uzun soluklu, ulusal 
düzeyde teknolojik gelişmelere 
zemin teşkil edecek ve dışa 
bağımlılığı azaltacak projeleri 
yürütme imkân ve kabiliyetine 
kavuşmuş bulunmakta. Hexagon 
Studio, elde etmiş olduğu 
olanaklarla birlikte “Ulaşım ve 
savunma sanayi çözümleri üreten 
öncü tasarım, mühendislik ve AR-
GE merkezi olmak” vizyonu 
doğrultusunda otomotiv ana ve yan 
sanayii, savunma sanayii, enerji, 
denizcilik ve tarım/iş makineleri 
sektörlerinde tercih edilen çözüm 
ortağı olma  misyonunu sahiplenmiş 
bulunuyor. 

Hexagon Studio; sahip olduğu 
yazılım ve donanım altyapısı ile 
endüstriyel tasarım, üç boyutlu 
mekanik tasarım, mekanik 
entegrasyon, kullanıcı ergonomisi 

analizleri, yapısal dayanım, dinamik 
ve kinematik benzetimler, 
optimizasyon, taşıt iç ve dış hava 
akış benzetimleri, titreşim ve akustik 
analizleri, taşıt dinamiği 
benzetimleri ile taşıt çarpışma 
benzetimlerini gerçekleştirme 
yetkinliğine sahip bulunmakta. 
Ayrıca, model ve prototip imalat 
kabiliyeti sayesinde kendi 
olanaklarıyla ölçekli model ve 
fiziksel prototip üretimi yapma 
imkânına sahip. 

Firmamız, öncelikli olarak ulusal 
kaynaklardan faydalanmak suretiyle 
kendi özgün tasarımlarını 
çeşitlendirmeyi ve Ar-Ge projeleri 
kapsamında yeni ürünler 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
noktadan hareketle sektörel 
eğilimleri belirleyen konsept araçlar 
tasarlamak ve geliştirmek, küresel 
Ar-Ge faaliyetlerinde proje ortağı 
olarak yer almak kuruluşumuzun 
öncelikli amaçlarının başında yer 
almaktadır. 

Sözkonusu amaçları gerçekleştirmek 
adına kuruluşumuz yurt dışında 
EARPA (European Automotive 
Research Partners Association) ve 
EGVIA (European Green Vehicles 
Initiative Association); Türkiye’de de 
TAYSAD (Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği) ve OTEP 
(Otomotiv Teknolojileri Platformu) 
oluşumlarına üyedir. Ayrıca, Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve Programı 
kapsamında gerçekleştirilen 
“DirectSpare” projesinde proje 
ortağı olarak görev almıştır. Devam 
eden ve Horizon2020 Programı 
kapsamında desteklenen “Weevil” 
adlı projede de araç tasarımından 
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sorumlu proje ortağı olarak görev 
almaktadır. 

Kuruluşumuz, sürdürülebilir ulaşım 
çözümleri yaratma stratejisi 
çerçevesinde toplu taşımaya yönelik 
farklı taşıt platformları ile savunma 
sanayiinde katma değer yaratmaya 
yönelik özgün ürün tasarım ve 
geliştirme projeleri yürütmektedir. 
Firma nezdinde devam eden tüm 
projelerde teknoloji tabanlı sürekli 
gelişim felsefesi ön planda yer 
almaktadır. 

TÜBİTAK nezdinde desteklenen 23 
ve SANTEZ destek programları 
kapsamında destek gören 4 adet 
projemiz bulunmaktadır. . Bu 
projeler dahilinde ortaya konan 
özgün tasarımlar, Türkiye, Avrupa 
Birliği ve A.B.D.’de tescil edilmek 
suretiyle koruma altına 
alınmaktadır. Yine bu projeler 
kapsamında geliştirilen mühendislik 
çözümleri için yirmi adet ulusal 
patent başvurusu ile beş adet 

faydalı model başvurusu yapılmış 
olup inceleme süreci devam 
etmektedir. 

Hexagon Studio, gerçekleştirdiği 
projelerin çıktılarını ulusal ve 
uluslararası platformlarda makale 
veya bildiri olarak da sunmakta. 
Bugüne kadar 38’i ulusal , 6’sı 
uluslararası etkinliklerde 
yayınlanmış toplam 44 adet makale 
ve bildirimiz bulunmakta. Makale ve 
bildirilerin tam metnine internet 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

*Tolga.Dogancioglu@hexagonstudi
o.com.tr

TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 
(TOSB), 1. Cadde, 15. Sokak, No:7, 
41420, 
Şekerpınar, Çayırova/KOCAELİ 
T: +90 262 673 2100 
F: +90 262 646 3310 
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Sibel ESERDAĞ * 

İNCİ GS YUASA AKÜ 
 Ar-Ge Merkezi Müdürü 

Sinan YILMAZ  ** 

İNCİ GS YUASA AKÜ 
 Ar-Ge Proje ve Test Müdürü 

Temeli 1952 yılında atılan İnci Hol-
ding’in önemli iştiraklerin den  İnci 
Akü Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Cevdet 
İnci tarafından 1984 yılında Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurul-
du. 

Sürekli gelişime odaklı bakış açısı ile 
sektörde ilklerin ve yeniliklerin elçisi 
olan firma 2009 yılında Akü sektö-
ründe ilk Ar-Ge merkezini kurdu. 
2010 yılında sektöründe ilk TURQU-
ALITY belgesini aldı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan her yıl açıklanan ‘ilk 1.000 ihra-
catçı’ sıralamasında 2005 yılından 
bu yana yer alan İnci Akü, 2014 
yılında bir önceki yıla göre 17 sıra 
birden yükselerek  ‘sektörünün 
ihracat lideri’ ünvanını korumuştur. 
İnci Akü, Uluslararası marka değer-

lendirme şirketi Brand Finance’in 
“Türkiye’nin En Değerli Markaları” 
listesinde ilk 100 arasında marka 
değerini arttırarak yerini aldı.  Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’nin 2014 
yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG 
yarışmasında, “İnovasyon Organi-
zasyonu ve Kültürü” kategorisinde 
‘Birinci’ oldu. 

Turkishtime Dergisi tarafından açık-
lanan 2015 yılı Ar-Ge 250 araştırma-
sı sonuçlarında, akü sektörünün 
lideri olarak Ar-Ge alanındaki gücü-
nü perçinleyen İnci Akü, inovasyon 
ve Ar-Ge çalışmaları konusunda 
emin adımlarla yoluna devam et-
mektedir. 

2015 yılı itibariyle İnci Akü gücünü 
Japon devi GS Yuasa’nın küresel 
deneyimi ve yeni nesil akü teknoloji-
leri konusundaki birikimi ile birleşti-
rerek İnci GS Yuasa Akü Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş. ünvanı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  İnci GS Yuasa Akü 
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin Manisa’da 
2 üretim tesisi ve İstanbul’da Mer-
kez Satış Ofisi bulunuyor. Ayrıca 
Manisa’daki 2. tesis, Türkiye’nin ilk 
BREEAM (Building Research Estab-
lishment Environmental Assessment 
Method) sertifikalı üretim tesisi 
olma özelliğine sahiptir.  

İnci GS Yuasa Akü San. Ve Tic. A.Ş. 
otomobil, ağır vasıta ve marin ürün 
grubunda İnci Akü, EAS, Hugel, 
Blizzaro; endüstriyel ürün grubunda 

ise İnci Battery markaları ile faaliyet 
göstermektedir.  

İnci GS Yuasa Akü San. Ve Tic. A.Ş, 
bugün 36 Ah’den 240 Ah’e kadar 
ürün çeşitliliği ile yurtiçinde Ford 
Otosan, Tofaş, Hyundai, Mercedes, 
BMC, Temsa, Karsan,  Otokar, Ana-
dolu Isuzu ve yurtdışında ise Peu-
geot, SAIPA, Tagaz gibi ana üreticile-
rinin A sınıfı tedarikçisi konumun-
dadır. 

Endüstriyel alanda son teknoloji ile 
üretim yapan İnci GS Yuasa, tüm 
markalara uygun, istenen güç ve 
ölçülerde forklift, transpalet, istif 
makineleri, çekici, yer temizleme 
makineleri, golf arabaları ve loko-
motifler için traksiyoner aküler ile 
telefon santralleri, enerji üretim 
santralleri, DC enerji santralleri, 
kesintisiz güç kaynağı ve tekneler 
için stasyoner aküler üretmektedir. 

Uzun yıllardan beri edindiği dene-
yim ile birçok tescilli başarıya imza 
atan firmamız, kalite yönetim sis-
temleri ile ilgili yürütülen çalışmala-
rın sonucu olarak, 1995 yılında ISO 
9002 belgesiyle sertifika yolculuğu-
na başlamış ve zaman içerisinde 
gerekli tüm belgelere ulaşmıştır. ISO 
16949 kalite yönetim sistemi, ISO 
14001 çevre yönetim sistemi, ISO 
18001 iş sağlığı ve güvenliği, sertifi-
kalarına ilave olarak, Ford Oto-
san’dan Q1 kalite sertifikası alarak, 
Ford’un dünya çapında tedarikçisi 
konumuna gelmiştir. Yüksek müşteri 
memnuniyeti uygulamaları ile ISO 
10002 müşteri memnuniyeti ve 
şikayet yönetimi sistemi belgesini 

287



İNCİ GS YUASA AKÜ AR-GE MERKEZİ Tanıtımı 

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları OTEP 2016 

de almaya hak kazanarak, Türki-
ye’de akü sektöründe ISO 
10002:2004 belgesine sahip ilk 
firma olmuştur. 

Yurtiçi ve yurtdışı pazarda geniş bir 
satış ağına sahip olan İnci GS Yuasa 
Akü yurtiçinde 80 ana bayi, 150 
Enerji Uzmanı, 3.500 perakende 
satış noktası ve 210 yetkilendiril-
miş  servisi ile tüketiciye ulaşmakta-
dır. Yurtdışındaki güçlü distribütör 
ağıyla, 4 kıtada 80’in üzerinde ülke-
ye ihracat gerçekleştirilmektedir. 

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi, enerji 
depolama sistemlerine, otomotiv 
sektörünün ve müşterilerinin bek-
lentilerine ve ayrıca güneş enerjisi 
başta olmak üzere yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik çalışma-
larda Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek-
tedir. Özellikle OEM ve Savunma 
sanayiye yönelik projelerde yenilikçi 
ürünler tasarlanmaktadır. Araştırma 
kurumları ve seçkin üniversiteleri-
miz ile birlikte Elektrikli araçlara ve 
tüketici elektroniğine yönelik kulla-
nılan bataryaların kimyalarına yöne-
lik uzun vadeli projeler hayata geçi-
rilmektedir. 

İnci GS Yuasa Akü ArGe Merkezi 
projeleri Proje Yönetim Sistemi 
altında toplanmıştır. Projelerde DOE 
(design of experiment), Comsol 
multipysics, Minitab, Autocad, Mat-
lab Simulink gibi programlar da 

kullanılarak proje yönetim süreçle-
rinde etkin ve hızlı çözümler gelişti-
rilmektedir.  

Projelerden elde edilen çıktılar, ara 
raporlar, yapılan ön çalışma raporla-
rı, elde edilen bilgiler İnis Ansiklo-
pedi adı verilen sistemde depolana-
rak şirket kültürünü ve hafızasını 
güçlendirme yönünde de çalışmalar 
yapılmaktadır.  

Ar-Ge çalışmalarının bir katma de-
ğer sağlayabilmesi için,    Ar-Ge 
çıktısı ürünler patent, faydalı model 
ve endüstriyel tasarım belgeleri ile 
koruma altına alınmaktadır.  İnci GS 
Yuasa Akü’nün toplamda 72 adet 
tescillenmiş patent, faydalı model 
ve endüstriyel tasarımı bulunmak-
tadır.   

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi kısa, 
orta ve uzun vadeli projelerinde 
ulusal ve uluslararası üniversite, 
kurum ve kuruluşlarla sürekli işbirli-
ği halindedir. Bu işbirliklerin ülkemiz 
teknoloji gelişiminde öncü olacağı 
düşüncesiyle ortak proje çalışmaları 
yapmaktadır. Bu projelerden bazıları 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından desteklenen Sanayi Tez-
leri Programı’na (San-Tez) da sunu-
larak destek kapsamına alınmıştır. 

İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi, 
özellikle San-Tez projeleri ile üniver-
sitelerin mevcut kurulu alt yapısını 
kullanmakla beraber, teoriyi pratiğe 
dönüştürme konusunda üniversite-
lerin bilgi birikiminden de etkin 
olarak yararlanmaktadır.  

İlk olarak 2010 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi ile ortak bir San-Tez 
projesi başlatan Ar-Ge Merkezinin 
tamamlamış olduğu 5 San-Tez pro-
jesi bulunmaktadır.  

İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi, 
Ar-Ge hedefleri doğrultusunda 
Teknoloji ve Yenilik Destek Prog-
ramları Başkanlığı’nın (TEYDEB) 
1501 nolu Sanayi-Ar-Ge projeleri 
destekleme programına projelerini 
sunmaktadır. 

Ar-Ge Merkezimizin, yeni nesil ba-
tarya kimyalarına yönelik aktif mal-
zeme, elektot tasarımları,  batarya 
tasarımları, akü elektronik kompo-
nentleri ve   geri kazanım  konuları-
na yönelik  projeleri  TEYDEB  tara-
fından destek kapsamına alınmıştır. 
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TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı) desteğinden de yararlanılarak 
“Endüstriyel ve Otomotiv uygulama-
lar için valf regülasyonlu kurşun asit 
akü  (VRLA) geliştirilmesi” projesi 
başarı ile tamamlamıştır. 

İnci GS Yuasa ArGe Merkezi bugüne 
kadar yürütülen projelerden edindi-
ği bilgi birikimi ve tecrübe ile AB. 
Çerçeve programları dahilindeki  
projeler için ilgili kurum ve kuruluş-
larla irtibat halindedir.  Sektör ile 
ilgili konularda açılan çağrılar yakın-
dan takip edilmekte ve TÜBİTAK 
bünyesindeki Ulusal İrtibat Ofisi ile 
koordineli olarak çalışmaktadır. 
Ayrıca 7. Çerçeve programı kapsa-
mında desteklenen 8 üyeli bir kon-
sorsiyum içerisinde yer alarak proje 
süreçleri konusunda deneyim sahibi 
olmuştur. 

Ayrıca Ar-Ge Merkezi bünyesinde 
yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göste-
ren araç üreticileri ile OEM (Original 
Equipment Manufacturing) projeleri 
de yürütülmekte bu sayede otomo-
tiv sanayinin ihtiyacına uygun ürün-
ler geliştirilebilmektedir. 

İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi 
yeni bir ürünün beyaz sayfadan 
raftaki yerini alıncaya kadar tüm 

süreçler proje yönetim sistemi içeri-
sinde tanımlanmıştır.  Yeni bir ürü-
nün devreye alınışında, Ar-Ge çalı-
şanlarının sahip olduğu proje yöne-
tim bilinci ile proje tanımlanması ve 
planlaması, ürün tasarım ve gelişti-
rilmesi, umune üretimleri, proses 
tasarım ve geliştirilmesi, ürün ve 
prosesin doğrulanması, geri besle-
melerin değerlendirilmesi ve düzel-
tici faaliyetler sırasıyla takip edil-
mektedir.  

İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi, 
dünya üzerinde akü ile ilgili olarak, 
Ar-Ge ve teknolojik gelişim esaslı, 
LDA (Lead Development Association 
International) tarafından organize 
edilen, ELBC (European Lead Battery 
Conference) ve ALABC (Advanced 
Lead Acid Battery Consortium) 
konferanslarına düzenli olarak ka-
tılmaktadır. 

Sektöründeki gelişmelerin içinde yer 
almak ve bu gelişmeleri yakından 
takip etmek isteyen İnci GS Yuasa 
Akü Ar-Ge Merkezi, EUROBAT (As-
sociation of European Storage Bat-
tery Manufacturers), ALABC (Ad-
vanced Lead Acid Battery Consor-
tium), UFTP (Ulusal Fotovoltaik 
Teknoloji Platformu) ve OTEP’in 
(Otomotiv Teknoloji Platformu) 
resmi üyesidir. 

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü 
Fotovoltaik Ayna Komitesi, TAYSAD 
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Der-
neği, AKÜDER Akümülatör Ve Geri 
Kazanım Sanayicileri Derneği üyelik-
leri mevcuttur.  

Ulusal ve uluslar arası arenada  
farklı birçok platformda gerçekleşti-
rilen çalışmalara uzman personelleri 
ile aktif katılım sağlamaktadır. ArGe 
birimindeki teknik ve bilimsel çalış-

malar çeşitli sempozyum, konferans 
ve kongrelerde sunulmaktadır.  

Farklı platformlarda proje yarışma-
larına da katılım sağlanmaktadır.  
İNCİ GS YUASA ArGe Merkezimizde 
gerçekleştirilen projelerimizden biri, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 2015 Verim-
lilik Proje Ödüllerinde Ürün Geliş-
tirme kategorisinde ikincilik ödülüne 
layık görülmüştür. 

İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde, geliştirilen akülerin 
elektriksel performans testlerinin 
gerçekleştirildiği laboratuarlar ile, 
metalografik ve kimyasal testlerinin 
gerçekleştirildiği kimyasal ve ele-
mentel analiz laboratuarları mev-
cuttur.  

Elektriksel laboratuarlarımızda 
elektrikli araçlara yönelik gerek 
hücre gerekse batarya modülleri 
test edilebilmektedir.  

Güçlü laboratuar alt yapısı ve konu-
sunda uzmanlaşmış ekibi ile  İnci GS 
Yuasa  akü tasarım ve validasyon 
süreçlerini başarı ile gerçekleştir-
mektedir.  
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İnci GS Yuasa Akü Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde yer alan laboratuarlar 
ile otomotiv ve endüstriyel uygula-
malara yönelik ulusal ve uluslararası 
standartlara ve müşteri özel istekle-
rine göre tanımlanan tüm test sü-
reçleri başarılı bir şekilde gerçekleş-
tirilmektedir. Ayrıca ArGe labora-
tuar alt yapısı karşılıklı yapılan pro-
tokollerle özel sektör ve üniversite-
lerimize de hizmet eder duruma 
gelmiştir.  

* seserdag@incigsyuasa.com

**  syilmaz@incigsyuasa.com 
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Ahmet Hulusi PERUT* 

KALE AR&GE Merkezi Direktörü 

KALE OTO RADYATÖR A.Ş. 1966 
yılında İstanbul’da kurulmuştur. 
Kurulmuş olduğu günden bu yana, 
motorlu araçlar için motor su so-
ğutma radyatörleri ve ısıtma petek-
leri ile başlayan küçük ölçekli üre-
tim, 1980’ler sonrasında hızla art-
mış, firma kendi alanında Türkiye’de 
lider üretici konumuna ulaşmıştır.  

Kale Oto Radyatör Çayırova Fabri-
kası 

KALE, geniş bir ürün yelpazesi ile 
OEM müşterilerine ürün sunmakta 
olup, bu grupta yer alan otomobil 
üreticilerine, hafif ve ağır ticari araç 
üreticilerine, minibüs,otobüs ,tarım 
makine ve ekipman üreticilerine , 
özel askeri araçlara ayrıca da  en-
düstriyel makine ve ekipman üretici-
lerine ürün tedarik etmektedir. 

KALE, gelişen iş hacmi ve talep artı-
şını karşılamak amacı ile Çayırova-
GEBZE bölgesinde modern bir üre-
tim tesisi kurmuş ve 1988 yılında 
seri imalata başlamıştır. 1995 yılında 
ise “Alüminyum Brazing(CAB)” ola-
rak bilinen yeni imalat teknolojisi 
devreye alınmıştır.  

Bugün, 600’den fazla, deneyimli 
mühendislik ekibi ve üretim kadrosu 
ile Çayırova’da yerleşik fabrikada 
yapmakta olduğu üretim faaliyeti ile 
Türk otomotiv Endüstri’ne, yedek 
parça ve ihracat pazarlarına geniş 
bir ürün yelpazesiyle motor soğut-
ma radyatörleri, intercooler (hava 
soğutma radyatörleri), yağ soğutu-
cuları, yakıt soğutucuları, ısıtma 
kaloriferleri, kondenser, komple 
motor soğutma modülleri, 
HVAC(Isıtma-Havalandırma ve Kli-
ma) sistemlerini sunmaktadır. 

KALE AR&GE MERKEZİ 
KALE' de yürütülmekte olan Ar&Ge 
faaliyetleri, ürün tasarım ve geliş-
tirme çalışmaları için önemli bir yer 
teşkil etmektedir. KALE, projeler için 
her zaman yeterli sayıda yetişmiş 
insan gücü, makine, ekipman ve 
kaynakları tahsis ederek yeni ürün 
gelişimini sürdürmektedir. Bu bağ-
lamda, araç üreticisi firmaların ürün 
geliştirme, maliyet iyileştirme ve 
hızlı ürün geliştirme konularında 
beklentilerini karşılayacak şekilde 
Ar&Ge çalışmalarını yaparak müşte-
rilerine gerekli desteği sağlamakta-
dır. 

Kale Ar&Ge Merkezi genel görünüş 

İç mekan görünüşü 

Tüm alt yapısı tamamlanan ve yeni 
modern binasında hizmet veren 
AR&GE merkezimiz için Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına yapılan 
başvurusu 15 Aralık 2011 tarihinden 
itibaren 5746 sayılı kanunun hü-
kümlerine göre kabul edilmiştir. 
Arge bölümümüz Tasarım,  Prototip 
veTest-Ölçüm-DeneyDeğerlendirme 
grubu olmak üzere 3 bölüme ayrıl-
mıştır. Mühendislik yeteneklerini ve 
test kabiliyetlerini sürekli arttıran 
AR&GE merkezimizin laboratuarı, 
ISO/TS 17025 Akreditasyon belgesi-
ne sahiptir. Tasarım çalışmalarında 
Catia 5, UniGraphics, Autodesk 
Inventor gibi 3D Modelleme Prog-
ramları ile birlikte CF Design -CFD 
akış simulasyon programı, ANSYS 
FEA analiz programı kullanmaktadır. 
Komponent bazında radyatör, inter-
cooler, kondenser, yağ soğutucu, 
yakıt soğutucu, kaloriferler için 
“Kale Rad.” adlı ısıl performans 
simülasyon programı kullanılmakta-
dır. Komple soğutma modülleri için 
ise “KULİ”  simülasyon çalışması 
yapılarak en uygun, en güvenilir ve 
en rekabetçi soğutma sistemleri 
tasarlanmaktadır.  

Soğutma sistemlerine uygulanan 
yeni teknolojileri yakından izleyerek, 
test ve sahip olunan simülasyon 
sistemlerini geliştirmeye devam 
edilmektedir. Daha nitelikli, yenilik-
lere açık ve yaratıcı bir şekilde 
AR&GE çalışanlarımızın sürekli geli-
şimini sağlamak hedeflenmiştir. 

Tasarım; 
Tüm araçlarda ısı değiştiricisinin 
tasarımı önemli olup; soğutma 
performansı, ısı geçişi, basınç dü-
şümü, boyut, verim ve ekonomiklik 
önemli parametrelerdir.    
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Otomobil Soğutma Modülü, Kamyon 
Soğutma Modülü ve Traktör Soğut-

ma Modülü 

CFD Simülasyon Çalışması Çıktısı 

Tasarım esnasında ürün kullanım 
amacına göre değerlendirme yapıla-
rak fin , tüp (su akış kanalı) ve türbü-
latör yapısı ile  fin aralıkları belir-
lenmektedir. Bu amaçla yapılan 
seçimde en etkili konu aracın çalış-
ma ortamı olmaktadır. Tasarımı 
yapılan aracın çalışma ortamına 
uygun olarak zigzag, seyrek aralıklı 
düz fin ya da trapez fin yapılı petek 
seçilebilmektedir. Ürünlerin AR-GE 
merkezinde başlangıç aşamasında 
prototip çizimleri yapılarak model-
lenmesiyle tasarım süreci tamam-
lanmakta-
dır.

Motor soğutma ünitesi komplesi 
üzerindeki akış simülasyonu 

Soğutucu ısıl performansını hesap-
layabilen “Kale Rad” adlı pratik 
hesaplamaya yönelik simülasyon 
programı geliştirilmiştir. Programa 
boyutsal değerler girilerek peteğin 
ısıl performansı hesaplanabilmekte, 
ya da tersine şekilde istenen ısıl 
performansı değeri girilerek petek 
boyutları belirlenebilmektedir.  

Kale-Rad Simülasyon Programı 

KULI (Soğutma) simülasyon yazılı-
mıyla, soğutma modüllerinin her bir 
bileşeni için soğutma performansları 
ya da komple modül için ısıl perfor-
mans kapasiteleri hesaplanabilmek-
tedir. Simülasyon adımları kısmında; 
radyatör, intercooler, yağ soğutucu, 
kondenser ve fan boyut ve konum-
ları belirlenebilir, hava akımının 
(fan) düzenlenerek hava direnci 
oluşturan yapılar tanımlanabilmek-
tedir.  

KULI Simülasyon Isıl Performans 3D 
çıktısı ve Uygun Fan Seçimi Progra-

mı 

Tasarım Geliştirme ve Doğrulama 
Çalışmaları; 
Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 
teknolojik gelişmeleri kullanarak 
özgün modül tasarımı geliştirmek-
tedir. Modülün her alt parçası için 
gerekli tasarım geliştirme çalışmala-
rı tamamlandıktan sonra bu tasa-
rımların uygunluğu test edilmekte-
dir. 

Prototip Üretimi; 
Üretilecek soğutma ünitesinin ba-
sınç dayanım ve ısıl performans ve 
ekonomiklik özellikleri incelendikten 
sonra yapılan tasarımların istenilen 
ölçülerde olup olmadığı kontrol 
edilerek, nihai değerlere ulaşıldıktan 
sonra prototip ürün elde etmek için 
üretime geçilmektedir. 

Ar-Ge Merkezi Çalışmaları; 
Uluslar arası yarışta gelişen  tekno-
lojiyi takip etmek ve kendi özgün 
teknolojinizi geliştirmek gerekiyor.  
Bunun için Kale Oto Radyatör AR-GE 
Bölümü Yurtdışında Teknik Merkez-
ler ile özel kaplamalı alüminyum 
geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 

Ayrıca, Avusturya/Kuli Teknik Mer-
kezi  ile özel Simulasyonlar konu-
sunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Sakarya Üniversitesi,Uludağ Üniver-
sitesi, Gebze Teknik Üniversite-
si,Bülent Ecevit Üniversitesi,Yıldız 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi gibi bilim kuruluşları ile 
malzeme,ısı transferi,test deney ve 
ölçüm konularında ortak çalışmalar 
yapmaktadır. 

Daha nitelikli,yenilikçi ve yaratıcı 
AR-GE elemanını işletmede tutmaya 
çalışmak,ayrıca bu elemanların 
sürekli gelişimini sağlamak hedef-
lenmiştir.Yurt dışı ve yurt içi semi-
ner , konferans ve fuarlara katılım 
desteklenmektedir. 

1 AR-GE personeli Malzeme konu-
sunda Doktora  

1 AR-GE personeli  Isı transferi ko-
nusunda Master 

1 AR-GE personeli  Nano-teknoloji 
konusunda Master  yapmaktadır. 

Ar-Ge çalışmalarının ve yatırımları-
nın önemini kavrayan Kale Oto 
Radyatör 2016 yılı için Ar-Ge yatı-
rımlarını iki katına çıkarmıştır. Ar-Ge 
alanındaki faaliyetler için gerekli 
olan mali kaynaklar teknolojik yeni-
likle elde edilen karlardan sağlanabi-
lecektir. 

Bu sebeple Kale Oto Radyatör’de 
Ar-Ge alanında yatırım talebinin 
artması bir strateji olarak kabul 
edilmektedir.   

Ar-Ge Merkezi  Devlet Destekli 
Teşvik Projeleri;  
Kale Oto Radyatör ayrıca ARGE 
çalışmalarını TÜBİTAK TEYDEB-1501, 
TÜBİTAK 1505 ve SANTEZ projeleri 
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ile de desteklemektedir. 2011/2012 
yılında başlayıp, bugüne devam 
eden devlet destekli projelerde aynı 
yıl 4 adet TEYDEB-1501 projesi 
tamamlanmıştır.. 2013 yılında ise   
üniversite sanayi işbirliği çerçeve-
sinde nanoteknoloji konulu SANTEZ 
projesi de başlatılmıştır. Bu çalışma-
da Radyatör içerisinde dolaşan 
soğutma sıvısının içeriğine nanokat-
kılar eklenerek ısıl performansın 
artırılması ve bunun sonuncunda 
radyatör boyutlarında küçülme 
olması hedeflenmiştir. Bugün ise 
TEYDEB 1501, 1505, 1509 (Uluslara-
rası Proje), SANTEZ, KAMAG ve  İTÜ 
Elektrikli Araç Kümelenme  projeleri 
olmaz üzere bir çok yeni proje de-
vam etmektedir. 

ÖLÇÜM, TEST ve DENEY LABORA-
TUVARI 

Kale, ürün geliştirme ve ürün onay 
faaliyetlerini kendi tesisinde yapmak 
üzere tam teşekküllü bir test labora-
tuarı kurmuş olup, yurtiçi ve yurtdışı 
tüm otomotiv ana sanayi firmaları-
nın taleplerini karşılamaktadır.  

Ölçüm, Deney ve Test laboratuarı 

Üretilecek soğutma modüllerini 
üstün ve güvenilir kalitede müşteri-
lerine sunmak amacıyla kendi labo-
ratuarında test etmektedir. Bu 
sayede, güncel teknolojik test ve 
kontrol ekipmanları ile oluşabilecek 
problemleri zamanında ve etkili 
olarak çözebilme hedeflenmektedir. 

Prototip imalat atölyesi, Türkak 
Onay Belgesi  ve  Isıl Performans 

Test Sistemi 

Kale laboratuarında, soğutma mo-
dülünün tüm alt parçalarına tanımlı 
test koşulları ve metotlarına uygun 
olarak soğutma performansı, titre-
şim, yaşlandırma, korozyon, termal 
şok, darbeli basınç dayanım, yüksek 
basınç dayanım, gibi ömür, dayanım 
ve performans testleri yapılmakta-
dır.. Kale test laboratuarında uygu-
lanacak test ve süreçler, laboratuar 
güvenilirliği TÜRKAK tarafından da 
denetlenerek 2009 yılında onayla-
nan, TS EN ISO/IEC 17025 Labora-
tuar Kalite Sistem Standardına uy-
gun olarak yürütülmektedir.  

Motor Soğutma Radyatörlerinde 
Isıl Performansın Belirlenmesi ve 
Test Cihazları 
Radyatör, kalorifer, intercooler ve 
kondenserlerin kalorimetre test 
cihazına bağlanarak, müşteri tara-
fından verilen test şartnamelerinde 
belirtilen kriterlere göre, bilgisayar 
kontrollü test cihazı ile soğutma 
performansları ölçülür. Böylece, 
prototipi veya imalatı yapılan ürü-
nün soğutma kapasitesinin(ısıl gücü) 
uygun olup olmadığı, giriş ve çıkış 
sıcaklıkları arasındaki fark (ΔT), hava 
ve su tarafındaki basınç düşümleri 
belirlenir. 

Kalorimetre (Isıl performans) 

Test Cihazı - Dış ve İç Görünüşü 

Radyatörler ve intercooler için üç 
eksenli titreşim cihazı ile akuple 
edilmiş Kale'de geliştirilmiş basınçlı 
su devri ve basınçlı hava devri kom-
binasyonu ile test cihazına bağlanıp 
mekanik dayanımları ölçülebilmek-
tedir. Müşteri tarafından gerçek yol 
koşullarında toplanmış titreşim 
verileri, test cihazına yüklenerek 
modülün üç eksenli titreşim testi 
gerçekleştirilmektedir. Modüllere 
test cihazında titreşirken aynı anda 
basınç darbe uygulanabilmekte test 
sonunda ürünlere sızdırmazlık testi 
yapılarak herhangi bir sızdırma ve 
deformasyon olup olmadığı kontrol 
edilmektedir. 

Üç Eksenli Titreşim Cihazı 
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Basınç darbe test cihazında radya-
törler araç üzeri çalışma koşullarına 
göre test cihazına bağlanır. Test 
şartları cihaza set edildikten  sonra 
test işlemi başlatılır. Test sonunda 
parçada herhangi bir sızdırma ve 
deformasyon olup olmadığı kontrol 
edilir. 

Radyatör Basınç Darbe  ve Termal 
Şok Test Cihazları 

Soğutucuların korozyon dayanıklılığı 
iç ve dış korozyon test cihazları ile 
ölçülmektedir. Müşteri şartnamesi-
ne bağlı olarak yaklaşık iki aylık bir 
süre boyunca, ürün içerisine koroz-
yonu hızlandırıcı solüsyon çevrimi 
gerçekleştirilerek iç korozyon daya-
nımı ölçülür. Soğutucu sıvının sıcak-
lığı yaklaşık olarak 95 °C dir. Test 
bittiğinde numuneye sızdırmazlık 
testi uygulanır, sonuçta  sızdırma 
olmamalıdır. 

Dış korozyon testinde ise  tuzlu su 
püskürme  ve swaat test denilen 
asetik asit katkılı tuzlu su püskürtme 
testi olmak üzere iki farklı test yapı-
labilmektedir. 

Korozyon Test Cihazları 

Kalite ve Başarı Ödülleri 
KALE, enerji ve hammadde tüketimi, 
hurda fire oranlarının düşürülmesi, 
geri dönüşüm ve arıtma çalışmala-
rında gösterdiği üretken metotla-
rından dolayı, KALE, Şubat 2005 
yılında İstanbul Sanayi Odası tara-
fından Taşıt Üreticileri Yan Sanayi 
Dalında Çevre ödülüne layık görül-
müştür. Yine aynı şekilde Ekim 2006 
tarihinde Kocaeli Sanayi Odası tara-
fından Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri’nde Büyük Ödülüne layık 
görülmüştür. 

  KALE, 2006 yılında Deutz AG / 
Almanya firması tarafından Mühen-
dislik, Kalite ve Teslimat konularında 
gösterdiği üstün başarıdan dolayı 
Tedarikçi Ödülünü kazanmıştır. 

Yine aynı şekilde 2008 yılında TOFAŞ 
tarafından verilen Tedarikçi Kalite 
Başarı ödülü kazanılmıştır.. 

2011 yılında TAYSAD Eğitim ödülü 
kazanılmıştır. Ayrıca son  olarak 15 
Mart 2012 tarihinde TAYSAD tara-
fından verilen  Patent, Faydalı Mo-
del, Endüstriyel Tasarım  başarı 
ödülünün sahibi olunmuştur.  

3141003 No’lu Tübitak/Teydeb 
Projesi olan “ Güçlü Motor/Güçlü 
Traktör, Yeni Nesil Yüksek Güçte 
Çok Amaçlı Traktör Soğutma Modü-
lü Geliştirilmesi“ konulu projesi ile ; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
“İyi Uygulama Örnekleri” kapsamın-
da Teşekkür Plaketi almıştır. 

*ahmetperut@kaleoto.com.tr
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Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

Kanca A.Ş. 
1960'lı yılların başlarında  İstan-
bul’da el aletleri imalatçısı olarak iş 
hayatına başlayan Kanca A.S., o 
yıllarda üretimine başladığı keser, 
çekiç, balyoz gibi basit el aletleri ile 
kısa sürede  dönemin başarılı ima-
latçılarından oldu. 1970’li yılların 
başlarında İstanbul Güneşli ’deki 
tesislerine taşınarak büyüyen Kanca 
özellikle saç ve demir makasları, 
işkence ve dövme mengene imalatı 
ile Avrupa pazarına açıldı.  

Kısa süre içinde otomotiv sektörü ile 
de dövme parçalar üzerinde çalış-
maya başlayan Kanca, 90’lı yıllara 
girerken yaptığı modernizasyon ve 
yeni yatırımlarla  istikrarlı büyüme 
politikasını koruyarak dövme sektö-
rünün önde gelen firmalarından biri 
haline geldi. 

Tek çatı altında kendi bünyesinde 
gerçekleştirdiği mühendislik hizmet-
leri, kalıp imalatı, sıcak ve soğuk 
dövme, ısıl işlem ve talaşlı imalat 
hatları ile günümüzde, VW grubu, 
Ford, Renault, Fiat, Toyota, Scania 
gibi ana sanayi üreticilerinin yanı 
sıra, Bosch, Delphi, TRW, ZF gibi 
büyük birinci seviye tedarikçilerin 
dövme parça taleplerinin karşılan-
masında önemli bir rol üstlendi. 

Gelişen dünya teknolojisi ve global 
rekabet şartları içinde güvenilir, 
rekabetçi ve zamanında hizmetiyle 

müşteri taleplerini en üst derecede 
yerine getirmeye çalışan Kanca, bu 
vizyon doğrultusunda 2004  başla-
rında halen faaliyet gösterdiği Koca-
eli, Çayırova mevkiinde TAYSAD 
Organize Sanayi Bölgesindeki mo-
dern tesislerine  taşındı.  

Şu anda toplam 55,000 m2 alanda 
faaliyet gösteren Kanca, ISO 9001, 
ISO/TS 16949 kalite standartlarında, 
ISO 14001 kapsamında belgelediği 
çevreci yaklaşımıyla müşterilerinin 
uzun vadeli partneri olarak çalışma-
larına devam ediyor. 

Ürünlerimiz 
1960'lı yıllarda el aletleri ile üretime 
başlayan Kanca A.Ş. günümüzde 
yıllık ciro olarak bakıldığında halen 
%20 el aletleri sektörüne kalan 
%80'de ise otomotiv sektörüne 
dövme parçalar üretmektedir. Aşa-
ğıda resimde görülen ürünler ara-
sında özellikle değişik tipte dövme 
mengeneler el aletleri grubu cirosu-
nun en büyük payını oluşturmakta-
dır. 

Kanca marka el aletleri ürünleri 
bugün; Edirne'den Van'a kadar tüm 
nalburlarda, hırdavatçılarda, yapı 
marketlerde olduğu gibi başta  
Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya 
genelinde binlerce satıcının rafında 
satışa sunulmaktadır. Özellikle men-
gene pazarında Kanca bugün Avrupa 
pazarının en büyük üreticisidir. 
Avrupa’da satılan her üç mengene-
den birisi Kanca tesislerinde üretil-
mektedir. 

530 çalışanı ile KANCA A.Ş., otomo-
tiv sektöründe yerli yabancı bir çok 
markanın önde gelen dövme parça 
tedarikçilerindendir. Özellikle binek 
aracı ve hafif ticari araçlarda motor, 
şanzıman ve şasi grubunda bulunan 
çeşitli dövme parçaların tasarımında 
ve geliştirilmesinde yurtiçi ve yurt-
dışı OEM ve birinci seviye tedarikçi 
firmalarına çözüm ortağı olarak 
hizmet vermektedir. KANCA A.Ş.'nin 
ürün gamının temellerini; aşağıdaki 
resimde de görüldüğü gibi çoğun-
lukla binek araçları ve hafif ticari 
araçlarda kullanılan akson, salıncak 
kolu, poyralar, tekerlek milleri, 
krank milleri, biyel kolları, dişli tas-
lakları, dizel raylar, piston kafaları 
oluşturmaktadır. 

1980'li yıllardan beri Ford-Otosan, 
Fiat Tofaş, Renault, Mercedes, Iveco 
gibi ana sanayilere dövme parça 
tedarik eden firmamız 2000'lı yıllar-
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da geliştirdiği teknolojisi ve kurduğu 
yeni pres hatları ile VW grubu, To-
yota, Scania, Bosch, Delphi, TRW, ZF 
gibi müşterileri de kazanmıştır. 

Kanca A.Ş. bugün Türkiye'de soğuk, 
ılık, sıcak metal şekillendirme kabili-
yetlerinin tümünü uygulayabilen 
tesislere sahip tek imalatçıdır.  

 Ar-Ge Merkezimiz ARGEM 
Kurumsal olarak ilk Ar-Ge Bölümü-
nün kuruluşu Kanca A.Ş.de 1995 
yılında başlamıştır. O günlerde CAD-
CAM ve CAE yatırımları ile kalıp -
parça tasarımında ve metal şekil-
lendirme prosesinin FEM simülas-
yonu alanında önemli bir gelişme 
kaydeden firmamız yerli ve yabancı 
üniversiteler ile yürüttüğü Ar-Ge 
çalışmaları sayesinde Türkiye de ilk 
hassas soğuk dövme hattını kurmuş-
tur. 

Yine Türkiye'de bir ilk olarak ılık 
dövme imalatına başlayan Kanca 
A.Ş. tamamen kendi bünyesinde 
geliştirdiği bu teknoloji ile otomotiv 
sektöründe günden güne önem 
kazanan hassas dövme (near net 
shape forming) alanında yeni nesil 
bir çok parçayı ürün portföyü içine 
katmıştır. 

KANCA A.Ş.de Ar-Ge hedeflerimize 
baktığımızda;  

-Türkiye'de üretilmeyen, ithal yoluy-
la tedarik edilen sıcak, soğuk, ılık 

dövme ürünler ile ilgili üretim tek-
nolojilerine hakim olmak, yerel 
imkan ve koşullarda rekabetçi yete-
neklere dönüşümünü sağlamak, 

- Ulusal ve Uluslar arası Ar- Ge kuru-
luşları ve Üniversiteler ile işbirlikleri 
geliştirerek metal şekillendirme 
alanında yenilikçi malzeme, üretim 
teknolojileri ve yardımcı ekipmanları 
geliştirmek, 

- Müşterilerimizin Ar-Ge faaliyetleri 
ve ürün tasarım süreçlerinde işbirliği 
ile kalite ve maliyet ekonomisine 
katkı sağlamak 

- Otomotiv ve El Aletleri pazarında 
müşteri memnuniyetine odaklı yeni 
özgün ürünler geliştirilmek ve üre-
time hazır hale getirmek. 

- Dünya'da metal şekillendirme 
alanında yeni gelişmeleri mevcut 
ürün ve üretim süreçlerinde kullanı-
labilir ekonomik faydaya dönüştür-
mek 

- Ar-Ge kültürünün kurumsal olarak 
tüm şirket genelinde yaygınlığını 
sağlanmaktır. 

Kanca A.Ş. Ar-Ge bölümü Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
uygulamaya geçirdiği 5746 sayılı Ar-
Ge Merkezleri kanuna istinaden 
yeniden yapılanması ile 2010 yılı 
Ağustos ayında Ar-Ge Merkezi Bel-
gesi almaya hak kazanmıştır. TOSB 
bünyesindeki üretim tesislerinde 57 
çalışanı ile Kanca Ar-Ge Merkezi 
660m2 ofis 200 m2 prototip atölyesi 
ve çeşitli laboratuvarlar olmak üzere 
toplam 860 m2 kapalı alanda faaliyet 
göstermektedir. 

Kanca A.Ş. bünyesinde bulunan 
otomotiv dövme parça imalatı ve el 
aletleri imalat gruplarına ortak 
hizmet veren Ar-Ge Merkezimizde 
bulunan bölüm ve laboratuvarları-
mız şunlardır. 

x Fizibilite ve Etüt
x Ürün ve Proses Geliştirme
x Teknoloji ve Verimlilik Geliştirme
x Prototip Atölye

x Metalürji Laboratuvarı
x Boyutsal Ölçüm Laboratuvarı
x Malzeme Laboratuvarı
x Metroloji Laboratuvarı
x Mekanik Test Laboratuvarı
CAD-CAM-CAE uygulamaları ile 
özellikle el aletlerine yönelik yeni 
ürün tasarımları, kalıp ve aparat 
tasarım ve prototip imalatı yapıl-
maktadır.  

Firmamızda Ar-Ge Merkezimizin 
öncelikli başka hedeflerinden birisi 
olarak da otomotiv parçaların tasa-
rımında ve geliştirilmesinde müşte-
rilerimiz ile ortak tasarım kabiliyet-
lerimizin geliştirilmesidir.  

Bu çalışmalar sırasında özellikle 
dövme prosesinin tasarımında ve 
geliştirilmesinde hız ve ekonomik 
çözümler geliştirilmesine yardımcı 
olan CAE yazılımları kullanılmakta-
dır.  

Ar-Ge Merkezimizde özellikle Avru-
pa pazarına hitap eden çelik dövme 
mengenelerde sürekli model ve tip 
değişiklikleri yapılmakta ve bunların 
TÜV standartlarına uygunluğu test 
edilmektedir. 

Laboratuvarlarımızda bulunan test 
ve ölçüm kabiliyetleri şunlardır. 

x 21 element çelik analiz spektro-
metresi
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x HB, HRc, HV sertlik ölçüm ve tara-
ması

x Optik mikroskop
x 25 ton çekme-basma testleri
x 3 boyut tarama ve ölçüm cihazı
x 3 boyut CMM ölçüm cihazı
x Jominy sertleşebilirlik testleri
x Mengene ömür test düzeneği
x Mengene yüklenme test düzeneği
x Kubbulon makas ömür test düze-

neği
x İşkence test düzeneği

Projelerimiz 

Alüminyum dövme: 

 Türkiye’de yedek parça sektöründe 
düşük hacimlerle alüminyum parça 
üretimi yapılmaktadır. Bu proje 
kapsamında Türkiye’de ilk defa 
yüksek adetli ve otomotiv ana sana-
yi teknik şartnameleri dahilinde 
motor takozu parçası alüminyum 
dövme ile üretimi hedeflenmiştir. 
Tüm prosesin geliştirilmesi, kalıp 
tasarım ve deneme çalışmaları Ar-
Ge merkezi faaliyetleri kapsamında 
yürütülmüştür. 

Tikso Dövme: 

Proje dövme parça üretim alanında 
yurt içinde ilk kez uygulanacak bir 
çalışmadır. Ayrıca dünyada bu yön-
temin endüstriyel uygulaması henüz 
yoktur. Projenin hayata geçirilme-
siyle daha kaliteli, mekanik özellikle-
ri kararlı olan, geleneksel yöntemle-
re göre daha az işlemle üretilebilen 
bir ürün elde edilebilecektir. Tüm bu 
farklılıklar projeyi diğer yöntemlere 
göre yurt içi ve yurt dışı pazarda öne 
çıkaracak ve sektörün daha da ge-

lişmesine fayda sağlayacaktır. Proje 
sonucu üretilecek parçalar muka-
vemet özellikleri olarak da mevcut 
yönteme göre avantaj sağlamakta-
dır. Parçalar geleneksel yöntemler-
den farklı olarak tek adımda üretile-
cektir. Böylece üretim maliyetinde 
de bir iyileşme sağlanacaktır. 

Titanyum alaşımları dövme prosesi-
nin geliştirilmesi: 

Faaliyet alanı olarak çelik dövme 
ürünler üreten firmamız geçtiğimiz 
faaliyet döneminde başlatılan proje 
ile çelik dışında alüminyum alaşım 
parçaların dövülme kabiliyetini elde 
etmiştir. Buna ilaveten havacılık ve 
savunma sanayinde kullanılan ve 
Titanyum ve alaşımlarının dövme ile 
şekillendirilmesi konusunda da bu 
proje ile çalışmalar yapmayı hedef-
lemektedir. 

Bu proje sayesinde titanyum dövme 
prosesi için gerekli parametrelerin 
belirlenmesi ve istenilen mekanik 
özelliklere ulaşılması için ihtiyaç 
duyulan     ısıl işlem prosesinin geliş-
tirilmesi projenin yenilikçi yönünü 
ve ar-ge niteliğini oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu proje ile şirketimiz otomo-
tiv yan sanayii dışında havacılık ve 
savunma sanayine dövme parça 
üretme konusunda da yetkinlik 
kazanması hedeflenmektedir. 

Dizel motorlarda kullanılan çelik 
piston kafası dövme prosesi geliş-
tirmek: 

İçten yanmalı motor teknolojisinde 
binek araçlarda günümüze kadar 
piston üretiminde alüminyum ala-
şımlı malzeme kullanılmıştır. Özellik-
le dizel araçlarda yanma verimliliği-
nin artırılması, karbon emisyonunun 
azaltılması amacıyla yapılan araş-
tırmalar sonucunda pistonların daha 
mukavemetli çelik alaşımlarından 
üretimi üzerine çalışılmıştır. 

Kanca A.Ş. Ar-Ge merkezimiz dün-
yanın önde gelen araç üreticileri ve 
birinci seviye tedarikçileri ile yakla-
şık 4 yılı bulan ortak çalışmalar 
sonucunda dünyada ilk defa uygu-
lamaya alınacak üç binek aracı mo-
tor projesinden birisine tedarikçi 
olarak seçilmiştir. 

Dizel yakıt sistemi parçaları dövme 
prosesi geliştirme: 

Kanca A.Ş. Avrupa’da bu alanda 
güvenilir kalitede parça üretebilen 
sayılı dövme firmalarından birisidir.  

Rekabetçiliğin canlı tutulması için 
üretim maliyetlerinin bağlı olduğu 
üretim çevrim sürelerinin en aza 
indirilmesi çok önemlidir. 

Çevrim sürelerini düşürmek için 
kullanılan otomasyon tekniklerinin 
geliştirilmesi yanı sıra buna uyumlu 
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dövme prosesi parametrelerinin de 
geliştirilmesi (yağlama kalitesi, ısıl 
işlem, kalıp ömrü vs.)  Ar-Ge merke-
zimizin önem verdiği araştırma 
konularının başında gelmektedir. 

Krankmili dövme hattı otomasyonu 
ve verimlilik artırma: 

BMW, VW ve Renault gibi otomotiv 
anasanayi müşterilerimiz için üretti-
ğimiz dört silindirli krankmilleri için 
kurulan dövme hattımız yılda 
600,000 adedi bulan kapasitesi ile 
Avrupa’da sayılı birkaç dövme hat-
tından birisidir. 

Günden güne artan yüksek kalite 
beklentisi ve düşük maliyet baskısı 
bu alanda daha iyi olmak için üretim 
süreçlerindeki yapılacak araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini kaçınıl-
maz kılmaktadır. 

Proses çevrim sürelerinin hızlandı-
rılması, malzeme fire oranlarının 
azaltılması, süreç içinde kalitesizlik 
maliyetlerinin düşürülmesi sadece 
basit bir robot otomasyon entegras-
yonundan ziyade bilinen tekniklerin 
ötesinde uygulamalar gerektirir. 

Yüksek hızda üretimi sürdürülebilir 
kılmak için üründen beklenen karak-
teristikleri sağlayacak uygun proses 
akışının tasarımından başlayıp kalıp 
tasarımı, yağlama, soğutma ve hatta 
duman emiş sistemlerinin yeniden 
tasarımına kadar giden detay çalış-
malar yapılmaktadır.  

Bu proje sayesinde firmamız Türki-
ye’nin tek, Avrupa’nın da sayılı 
dövme krankmili imalatçılarından 
birisi olmayı koruyacaktır. 

El Aletleri Yeni Ürün Tasarım ve 
İmalat Geliştirme: 

El aletleri sektöründe pazar ihtiyacı-
na ve yapılan araştırmalara istina-
den, yeni ürünler ortaya çıkarılması 
için başlatılan bir projedir.  

Üretim teknolojilerindeki yeni ge-
lişmelerin Ar-ge merkezi bünyesin-
deki faaliyetler sonucunda üretim 
birimlerine yeni yetenekler ve   
mevcut ürünlere ilave yeni özellikler 
kazandırılması da ayrıca proje he-
defleri arasındadır. 

* taner.makas@kanca.com.tr

Kanca A.Ş. TOSB 1. Cad. 
Şekerpinar 41420 
Çayırova / Kocaeli 
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Ar-Ge Yöneticisi 

LPAP Genel Tanıtım 
Laspar Angst Pfister, kauçuk-metal 
bileşenli titreşim sönümleme ürün-
leri ve kauçuk bazlı sızdırmazlık 
elemanlarının tasarım ve üretiminde 
faaliyet göstermektedir. Temelleri 
1982 yılında Bursa’da yerli sermaye 
ile atılan Laspar, üretim hacmi ve 
ürün yelpazesindeki büyümeyle 
birlikte 1999 yılında yurtdışı satışla-
rını, yurtiçi satışlarının üzerine çı-
karma başarısı göstermiştir. Zaman 
içerisinde TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim sertifikası, ISO TS 
16949:2002 Kalite Yönetim sertifi-
kasına sahip olan Lapsar, 2013 Yılın-
da İsviçre merkezli Angst Pfister 
firması ile ortalık yapmış ve Laspar 
Angst Pfister (LPAP) Gelişmiş En-
düstriyel Çözümler A.Ş. İsmini almış-
tır. Günümüzde 390 kişilik kadrosu 
ve 15000m2 Kapalı alanda yapılan-
mış tesisleri ile Bursa’dan tüm dün-
ya üzerindeki müşterilerine hizmet 
vermektedir. LPAP için önemli adım-
ların özetini şöyle sıralayabiliriz.  

Resim 1 – Laspar Angst Pfister Ge-
lişmiş Endüstriyel Çözümler A.Ş. 

x 1982 – LASPAR’ın kuruluşu,
Ürünler: Kauçuk Sızdırmazlık
Elemanları

x 1984 – Üretim hacmi O-ring,
conta ve yeni tip sızdırmazlık
elemanlarının eklenmesiyle artı-
rıldı.

x 1994 – Kauçuk-Metal Titreşim
elemanları üretimine başlandı.

x 1998 – TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sertifikası alındı.

x 1999 – İhraç ürünlerinin payı, İç
Pazar payının üzerine geçti.

x 2002 – LASPAR Sızdırmazlık
Çözümleri kuruldu.

x 2004 – LASPAR Akçalar üretim
tesisine taşındı.

x 2008 – ISO TS 16949:2002 Kalite
Yönetim Sertifikası alındı.

x 2010 – ISO 14001 Çevre Yönetim
Sertifikası alındı.

x 2011 - LASPAR Bursa ihracatçı
firmaları arasında 45. Sıraya yük-
seldi.

x 2013 – Laspar ve Angst+Pfister
ortaklığı başladı.

2007 yılında 24,11M TL ciro elde 
eden LPAP, sürekli yükseliş eğilimi 
göstererek 2014 yılında 75,5M TL 
ciroya yükselmiştir. Elde edilen 
cironun %40 ı yurtiçi, %60 ı yurtdışı 
satışlardan elde edilmiştir. Hizmet 
verdiği sektörlerin başını otomotiv 
çekmekle birlikte, endüstriyel çö-
zümler, tarım makineleri, demiryol-
ları, denizcilik ve beyaz eşya sanayi-
ne de hizmet vermektedir.  

LPAP, son yıllarda özellikle teknoloji 
ve mühendislik alanlarındaki gelişi-
mi ile  VW, Porsche, Bentley, BMW, 
Rolls Royce gibi lider otomotiv fir-
malarından önemli nominasyonlar 
almıştır.  

Geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olan LPAP, o-ring, conta, keçe gibi 

sızdırmazlık elemanı tasarım ve 
üretim yeteneğinin yanında, kau-
çuk-metal ve sadece kauçuk malze-
meden oluşan çeşitli tip titreşim 
sönümleme elemanlarının tasarım 
ve üretim kabiliyetine sahiptir. 
LPAP, entegre bir yapı altında top-
lanmış üretim tesislerinde, ham-
madde olarak edinilen do-
ğal/sentetik kauçukları, çeşitli şekil 
ve boyutlardaki metal, alüminyum 
ve plastik alt parçalarla vulkanizas-
yon yöntemi ile birleştirilerek, müş-
terilerine kullanıma hazır ürün hali-
ne getirmektedir.  Kauçuk ham-
maddenin tipine göre kimyasal 
formüllerinin hazırlanması, karışı-
mın yapılması ve üretime hazır 
kauçuk malzemenin hazırlanması 
işlemlerinin tümü LPAP bünyesinde 
yapılmaktadır. Ürün tipine göre 
gerekli metal, alüminyum ve plastik 
malzemelerin ön şekillendirme, 
yüzey temizleme, korozif etkinin 
engellenmesi için metallerin çinko, 
fosfat ve krom gibi koruyucu kat-
manlarla kaplanması ve vulkanizas-
yonda kauçuk ile birleştirilmenin 
sağlanmasında kullanılan yapıştırma 
ajanlarının uygulanması otomatik 
kontrollü üretim hatlarında yapıl-
maktadır.  

Resim 2 – Üretim Hattından 
Görünüş 

Üretim ve prototip aşamalarında 
ihtiyaç duyulan metal form verme 
ve vulkanizasyon hacim kalıplarının 
tasarımı için, LPAP içinde yapılandı-
rılmış “Kalıp-Aparat Tasarım ve 
Geliştirme Birimi” bulunmaktadır. 
Bu birimde tasarımı yapılan kalıpla-
rın üretilmesi talaşlı imalat hattında 
yapılarak devreye alınmaktadır. 
LPAP vulkanizasyon hatlarında, 
enjeksiyon, kompresyon ve transfer 
tipi vulkanizasyon kalıplama teknik-
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lerinin kullanılmasına elverişli bir 
yapılanma bulunmaktadır. Müşteri 
ihtiyaçları ve üretim adetlerine bağlı 
olarak uygun teknik belirlenmekte 
ve uygulama alanında en iyileştirme 
çalışmaları yapılarak verimlilik ar-
tırma faaliyetleri sürdürülmektedir.  

Resim 3 – Kalıp-Aparat Tasarım ve 
Geliştirme Ofisi 

LPAP, üretimi sırasında ihtiyaç du-
yacağı tüm birimleri bünyesinde 
barındırması münasebetiyle, olası 
müşteri ihtiyaç ve değişikliklerine 
çok kısa reaksiyon süreleri ile cevap 
verebildiği için, tercih edilen üretici 
ve çözüm ortağı olma konumunda 
önemli bir yere konumlanmıştır.  

Resim 4 – Otomotiv ürünlerimizin 
kullanılış bölgeleri 

LPAP de üretilen ürünlerin çeşitleri 
sıralanacak olursa,  

Otomotiv sektörü için, süspansiyon 
sistemlerinde kullanılan kauçuk-
metal burçlar, viraj denge çubuğu 
burçları, diferansiyel burçları, direk-
siyon sistemi burçları, motor takozu 
sistemleri, kütle sönümleyici takoz-
lar, egzoz askı parçaları, çeşitli sız-
dırmazlık elemanları 

Endüstriyel çözümler için, konik 
takozlar, pufferlar, çeşitli titreşim 
takozları 

Demiryolu sektörü için, kauçuk-
metal bileşenli birincil ve ikincil 

süspansiyon parçaları, motor ve 
jeneratör takozları, bogi parçaları 

Tarım Makineleri için, kabin takoz-
ları, körükler, contalar, tapalar, 
çeşitli titreşim sönümleme eleman-
ları 

Denizcilik sektörü için, motor ve 
jeneratör takozları, şok emici takoz-
lar 

Beyaz eşya sektörü için, oring, 
conta ve diğer çeşitli sızdırmazlık 
elemanları 

olarak sıralanabilir. 

LPAP Ar-Ge Merkezi 
2009 yılında Ar-Ge birimi kurularak, 
önceki dönemlerde sürdürdüğü 
ürün tasarımı faaliyetlerini detay-
landırmayı hedefleyen LPAP, VW 
Grup firmaları ve BMW ile sürdür-
düğü geliştirme çalışmalarında “Co-
Designer” unvanı ile hizmet vermek-
tedir. 12.01.2016 tarihi itibari ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından “Ar-Ge Merkezi” unvanı-
na layık görülmüştür. 

LPAP Ar-Ge Merkezinde görev alan 
37 tam zamanlı personelin 25 i 
beyaz yaka, 12 si mavi yaka olarak 
gruplandırılabilir. Toplamda 906m2 
alanda sınırlandırılan Ar-Ge Merkezi 
yapısı içinde kişi başına ayrılan alan 
25m2 olarak belirtilebilir. 

Ar-Ge Merkezi kadromuzda; 

x 1 Doktora Öğrencisi Araştırmacı

x 5 Yüksek lisans Öğrencisi Araş-
tırmacı

x 2 Yüksek Mühendis Araştırmacı

x 13 Lisans seviyesinden Araştır-
macı

x 15 Ön-Lisans ve Lise Seviyesinde
Araştırmacı ve Teknisyen

bulunmaktadır. 

Resim 5 – Ar-Ge Merkezi Mühendis-
lik Ofisi 

 “Müşteriye üst seviye mühendislik 
hizmeti sağlamak” misyonu ile yola 
çıkan LPAP Ar-Ge Merkezi, müşteri-
lerinin ihtiyaç duydukları noktalara 
sıfırdan ürün ya da sistem tasarımı 
yaparak faaliyetlerini sürdürmekte-
dir.   

Angst-Pfister, tüm dünya üzerindeki 
birimlerinin tüm mühendislik ihti-
yaçlarının giderilmesine yönelik 
olarak, LPAP Bünyesinde bulunan 
Ar-Ge Merkezini tek nokta olarak 
belirlemiştir ve bu konudaki faali-
yetlerini artırmaktadır. Bu yapılan-
ma sayesinde ülkemize ek istihdam 
kaynağı ve kalifiye eleman yetiştiri-
lerek, faydalı bilginin hizmet olarak 
sunulması noktasında LPAP Ar-Ge 
Merkezinin önünü açmaktadır.  

LPAP Ar-Ge, “Proje Geliştirme Koor-
dinatörlüğü Biriminin” yardımıyla 
yer almak istediği hedef ürün ve 
hedef müşteri portföyünü belirler. 
Yapılan araştırmalar, fuar ve hedef 
müşteri ziyaretleri neticesinde ol-
gunlaştırılan iş fikirleri, tecrübeli ve 
teknik bilgi seviyesi yüksek mühen-
dislik ekibi ile değerlendirilir ve Ar-
Ge Proje konuları belirlenir. Belirle-
nen konular hakkında detaylı bilgile-
re erişilmesini sağlamak için siste-
matik müşteri ziyaretleriyle, sanayi-
nin spesifik ihtiyaçları toplanarak, 
Ar-Ge projelerinin girdileri ortaya 
konulur. Araştırma- Geliştirme faali-
yetleri sürdürülmesi planlanan 
ürünler hakkında, piyasada çözüm 
olarak sunulan ürünlerin avantaj ve 
dezavantajları incelenerek, geliştiri-
lecek ürünün piyasadaki konumu 
belirlenir. Bu konumlandırma sıra-
sında, literatür bilgileri sistematik 
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olarak taranır ve dünya üzerinde 
bilimsel araştırması tamamlanmış 
veya devam eden teknolojiler geliş-
tirilecek ürüne entegre edilerek 
sanayileştirme çalışmaları sürdürü-
lür.  

Ürün bazlı araştırma-geliştirme 
faaliyetleri için CAD-FEA-Prototip 
Üretim-Doğrulama faaliyet başlıkla-
rını içeren bir döngü kullanılmakta-
dır. CAD yazılımı olarak CATIA 
V5R24 ve NX, FEA yazılımı olarak 
MSC Marc-Mentat, MSC Patran ve 
MSC SOL700 aktif olarak eğitimli 
personelimiz tarafından kullanıl-
maktadır.  

Resim 6 – Tasarım Örneği 

Projeleri nihayetinde ortaya konu-
lan ürün, üretim metodu, test ve 
doğrulama fikirleri patent ve faydalı 
model gibi fikri-sınai hakların ko-
runmasına ilişkin araçlar ile koruma 
altına alınmaktadır. Son 3 yıl içeri-
sinde belgesi alınmış  

x 1 adet Faydalı model,

x 1 adet patentli üretim metodu

 bulunmaktadır. Ayrıca, yapılan 
araştırmalar ulusal veya uluslararası 
katılıma açık konferans, sempozyum 
gibi etkinliklere bildiri formatında 
iletilmekte ve imkanlar dahilinde ise 
bildiriler sözlü olarak da sunulmak-
tadır. Son 3 yıl içinde 4 adet bildiri, 
sözlü olarak ulusal ve uluslararası 
katılımlı konferanslarda sunulmuş, 1 
adet hakemli dergiye bildiri sunumu 
yapılmıştır.  

Resim 7 - FEA Örnekleri 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Tübitak gibi kurum ve kuruluşları 
yayınladığı destek programları, LPAP 
Ar-Ge Merkezi tarafından yakından 
takip edilmektedir. Olgunlaşmış ve 
projelendirilmiş Ar-Ge Projeleri 
çeşitli destek programları sayesinde 
desteklenmekte ve bu doğrultudaki 
aktiviteler artırılmaktadır. Ar-Ge 
Merkezimize ait son 3 Yıl içinde  

x 1 adet tamamlanmış SAN-TEZ,

x 1 adet kabul edilmiş SAN-TEZ,

x 1 adet tamamlanmış TEYDEB
1501 projesi,

x 1 adet başvurusu yapılmış TEY-
DEB 1505 Projesi

bulunmaktadır. Ayrıca Üniversite-
Sanayi İş birliği çalışmaları kapsa-
mında 1 adet TÜBİTAT 1001 Projesi 
başvuru için LPAP Ar-Ge Merkezi 
destekçi olmuştur.  

Resim 7 – Örnek Parça Görselleri 
(Egzoz Askısı ve Ticari Araçlar için 

Yaprak Yay Uç Bağlantı Kulesi) 

LPAP Ar-Ge merkezi faaliyetleri 
arasında kalifiye iş gücünün yetişti-
rilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu doğrultuda personelimiz kurum 
içi ve kurum dışı eğitimlerle, sürekli 
olarak donanım ve yetkinliklerini 
artırmaya yönelik etkinlikler gerçek-
leştirilmektedir.  

Resim 8 – Arge Laboratuvarlarından 
görüntüler 

LPAP Ar-Ge merkezi bünyesinde 2 
adet doğrulama ve ölçüm laboratu-
varı bulunmaktadır. Bu laboratuvar-
larda bulunan cihazlar sayesinde, 

x Prototip parçaların ve prototip
üretim kalıplarının ölçüsel doğru-
lamaları,
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x Parçalarda kullanılan çeşitli
kaplamalara ait kalınlık ölçümle-
ri,

x Kullanılması hedeflenen kauçuk
malzemelerin, aşınma, akma, sü-
rünme özelliklerinin tayinine dair
deneysel çalışmaları,

x Prototip üretimi yapılmış parça-
ların statik ve dinamik özellikleri-
ne dair testler,

x Prototip üretimi yapılmış parça-
ların, yorulma ve dayanımına ait
testler,

x Prototip ürünler için sıcaklık
altında gerçek zamanlı yol data-
larının uygulanmasına yönelik
dayanım testleri,

x Sonlu Elemanlar analizinde mal-
zeme tanımlayıcısı olarak kullanı-
lacak verilerin elde edilmesine
yönelik deneyler

Tecrübeli ekibimiz tarafından yapıl-
maktadır.  

Resim 9 – Dinamik/Statik ürün ka-
rakterizasyon Test Sistemi 

Günümüz teknolojisi, kalite ve kon-
for beklentilerinin artması, çevrenin 
korunmasına yönelik plan ve hedef-
ler neticesinde araştırma konuları-
mız Uzmanlık arasında bulunan 
titreşim sönümleme elemanları için,  

1. Uzun ömür

2. Düşük Ağırlık

3. Kararlı Mekanik davranış

olarak belirlenmiştir. 

Resim 10 – Statik Test Cihazı 

Kompozitler, alaşımlı metaller gibi 
alternatif malzemelerin mühendislik 
tasarımlarında kullanılması, şekil ve 
yapısal optimizasyonlarla daha hafif 
ürünlerin tasarlanması, doğru kau-
çuk formülleri ile sıcaklık, sürünme, 
aşınma dirençleri iyileştirilmiş mal-
zeme kullanımı, bu hedeflerimize 
ulaşmamızda kullandığımız başlıklar 
arasında yer almaktadır. 

*Ar-Ge Merkezi Koordinatörü / Ürün 
Tasarom ve Geliştirme Birimi Yöne-
ticisi 

kamil.serbest@lp-ap.com 
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Teoman ŞENYILDIZ * 

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

Hakan Oğuz ERÖZKAN** 
Ar-Ge Merkezi Koordinatörü 

Automotive Lighting 

MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
1970 Yılında Magneti Marelli ve Koç 
Grup ortaklığıyla, Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulmuştur. 

Fabrika, 1972 yılında ilk üretimine, 
marş motoru, alternatör ve distribü-
tör ile başlamıştır. Zaman içerisinde 
üretim gamına, cam silecek, kalori-
fer ve fan motoru, ateşleme bobini, 
kontak anahtarı, sigorta kutusu, 
korna, regülatör ve en son olarak da 
1993 yılında aydınlatma ve havalan-
dırma sistemlerini eklemiştir. 

2005 yılında, tamamıyla Magneti 
Marelli iştiraki haline gelen Mako, 
Automotive Lighting Organizasyonu 
içerisinde faaliyetine devam etmiş-
tir. Automotive Lighting firması 
dünyanın 2., Avrupa’nın 1 numaralı 
otomotiv dış aydınlatma firmasıdır. 
Dünya çapında 1400 ü Ar-Ge olmak 
üzere 18000 çalışanı ile yılda 49 
milyon adet dış aydınlatma ürünü, 
18 milyon adet elektronik kontrol 
ünitesi tasarlanıp üretilmektedir. 

2008 yılında, 44 850 m2 kapalı 
alana sahip fabrikamıza ek olarak , 
yine aynı sanayi bölgesi içerisinde 
yer alan 16.000 m2 lik kapalı alana 
sahip ikinci fabrikamız,  faaliyetine 
başlamıştır. Elektromekanik, Hava-
landırma ve klima üretim hatları 2. 
Fabrikamıza taşınmıştır. 

2012 yılında şirketin ticari ismi, 
Magneti Marelli Mako Elektrik Sa-

nayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiş-
tir. Magneti Marelli Mako Elektrik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin 
en büyük Otomotiv Yan Sanayi 
Şirketlerinden biri olarak, toplam 
1300 çalışanı ile faaliyetine devam 
etmektedir.  

İşletmemiz bünyesinde konusunda 
uzmanlaşmış teknik personelin yanı 
sıra, ihtisas konumuz olan otomotiv 
aydınlatma aygıtları ve silecek sis-
temlerinde çalışan Araştırma-
Geliştirme ekibi ve ürün Ar-Ge ile eş 
zamanlı çalışan Proses Geliştirme 
Birimleri ile  çalışmalarımız sürdü-
rülmektedir.  

Dünya’nın en hızlı gelişen sektörle-
rinden olan otomotiv yan sanayi, 
ülkemizde de yarattığı katma değer, 
doğrudan ve dolaylı olarak istihda-
ma katkısı ve teknolojik gelişmeye 
öncülük etmesi dolayısıyla kalkın-
mada önemli bir rol oynamakta 
olup, ekonomide de sürükleyici bir 
özelliğe sahiptir. 

Otomotiv yan sanayi sektöründe 
yurt içinde ve yurt dışında,  tasarım 
kabiliyeti olan ve genel kabul gör-
müş üretim tekniklerine sahip iş-
letme sayısı sınırlıdır. Bu sınırlı üre-
ticilerin kendi bünyelerinde oluştur-
dukları ürün ve üretim geliştirme 
teknikleri hızla devam etmektedir. 
İşletmemiz bünyesinde temel olarak 
üretilen ürünler aşağıda yer almak-
tadır; 

Marş Motoru, Alternatör, Cam Silgi 
Motoru Kalorifer Motoru, Radyatör 

Fan Motoru Ateşleme Bobini, distri-
bütör, Far,Stop Lambası,Sis Lamba-
sı,Isıtma Sistemi,Elle kumandalı 
Klima Otomatik Klima, Korna,Sigorta 
Kutusu,Kontak Anahtarı  

İşletmemiz ülkemizde üretim yap-
makta olan otomotiv üreticilerinin 
sayısal olarak % 69,2’sine, toplam 
araç üretimine göre ise % 84 üne 
hizmet etmektedir. Otomotiv üreti-
cilerine gerçekleştirdiği satışlar 
toplam satış cirosunun % 83’ünü 
teşkil etmektedir. Ülkemizde üretim 
gamı MAKO ürünlerinin tamamını 
kapsayan, başka yerli üretici bulun-
mamaktadır.  

MAKO’nun Türkiye otomotiv üretici-
leri pazarındaki pazar payı geçtiği-
miz yıllara nazaran büyük bir ilerle-
me kat ederek ortalama % 72 sevi-
yelerine ulaşmıştır.’dir. Aydınlatma 
ürünleri, teknoloji farklılığı nedeniy-
le yalnızca yeni modellere hitap 
etmektedir (TOFAŞ’ın yeni modelle-
rinde % 80, Renault’un yeni model-
lerinde % 80). 

Gerçekleştirilen brüt satışlar içeri-
sinde ~ %25’lik paya sahip yurtdışı 
satışların, ulusal ve uluslar arası 
pazarlarda bulunan ana araç sanayi-
leri projelerimiz sonucunda elde 
edilecek teknik yetkinlik karşısında 
işletmemize yönelecek olması ve 
ihracat yapılan ülke sayısının artma-
sıyla ~ % 30 oranına çıkarılması 
hedeflenmektedir. MAKO’nun 2014 
yılı cirosu 479.8 milyon TL dir. 2015 
yılı planlanan cirosu 647 milyon TL 
dir. 

303



MAGNETTİ MARELLİ MAKO AR-GE MERKEZİ Tanıtımı 

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları OTEP 2016 

MAKO müşteriler ve Lokasyonları 

Magneti Marelli Mako A.Ş., 2003 
yılından beri dünyadaki tüm otomo-
bil üreticileri tarafından geçerliliği 
kabul edilen , 

- ISO TS  16949 : 2002 Otomotiv 
Kalite Yönetim Sistemi Standardına,  

- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardına, 

- OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Standardı belgelerine 
sahiptir.  

Geçtiğimiz dönem kapsamında, 
MAKO A.Ş. ninde dahil olduğu, 
dünyada büyük oranda kabul gör-
müş ve uygulamalarıyla üretime 
şekil ve yön veren bir sistem olan 
WCM-World Class Manufacturing 
(Dünya klasmanında üretim) dene-
timlerimizde de her yıl bir üst ba-
samağı hedefleyerek son 3 yılda 
büyük başarılar sağlanmıştır. 

Ana araç üreticilerinin talepleri 
doğrultusunda artan tasarım, proje-
lendirme ve geliştirme yükümlülük-
leri nedeniyle, işletmemiz ana sana-
yicilere paralel olarak teknolojiye, 
insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite 
eğitimine yatırım yapmaya devam 
etmektedir. Bu da makro ölçekte 
ülkemizin teknolojik ve ekonomik 
gelişiminde etkin rol oynamaktadır.  

İşletmemizde, aralıksız sürdürülen 
Ar-Ge çalışmaları, ürünlerin ve üre-
tim proseslerinin sürekli geliştiril-
mesi ve yeniliklerin ortaya konması 
(üretim teknolojisi, fiyat ve kalitede 
sürekli iyileştirmede Kaizen modeli-
nin uygulanması), nitelikli işgücünün 
kullanılması, üniversite-sanayi işbir-
liklerinin sağlanması, kalite yönetim 
sisteminin uygulanması, sıfır hatalı 
üretimin gerçekleştirilmesi, tam 
zamanında teslimat yapılmasıyla 
stok maliyetinin azaltılması, etkin 
bir pazarlama ağının kurulması ile 
bu hedefimize ulaşılması amaçlan-
maktadır. 

AR-GE MERKEZİ 
2005 yılında faaliyete geçen Ar-Ge 
Birimimiz 2009 yılında Ar-ge Merke-
zi ünvanını almaya hak kazanmıştır. 
Gelinen son noktada Ar-Ge merkezi 
çalışma alanımız Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 2.567,00 
m2alandan  oluşan  yapıya sahip 
olacak şekilde tesis edilmiştir. Bu 
alanın 800m2 si Labaratuvar olarak 
kullanılmaktadır. 

Şirketimiz, Ar-Ge faaliyetleri kapsa-
mında istihdam ettiği personelin 
eğitimini birincil şirket ve kişisel 
hedefler arasında görmektedir. Bu 
kapsamda Ar-Ge Merkezi bünyesin-
de çalışan ve yüksek lisans/doktora 
eğitimine devam eden personelimiz 
konunun tüm yönleriyle teşvik edil-
mektedir. 6. faaliyet dönemi itibarı 

ile şirketimiz Ar-Ge Merkezi bünye-
sinde çalışan personelden 27 kişi 
yüksek lisans eğitimine, 4 kişi de 
doktora eğitimine devam etmekte-
dir. Ayrıca mevcut Ar-Ge Merkezi 
personelinin 20’si yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Ar-Ge 
bünyesinde 2015 yılı itibariyle 96 
araştımacı, 28 teknisyen ve 2 destek 
personeli olmak üzere 126 kişidir. 

İşletmemiz, ülkemiz ekonomisinin 
lokomotif sektörü olarak tanımla-
nan otomotiv yan sanayii kuruluşları 
içerisinde üretim büyüklüğü ve 
yarattığı katma değer itibariyle ilk 
sıralarda yer almaktadır. Yurt için-
deki ana araç üreticilerine full-servis 
supplier (FFS) – co-designer olarak 
ürün sunmasının yanı sıra, Avrupa 
ülkelerinde yerleşik ana araç üretici-
lerine de ulaşmaya başlamıştır. 
Ayrıca, işletmemizde özgün çalışma-
lar ile elde edilmiş ve ticari faaliyet 
kapsamında üretim-satışı İran firma-
larında gerçekleştirilen lisanslar 
bulunmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetlerimizde yenilik içe-
ren tüm çalışmalar patent, lisans ve 
yurt dışından bilgi transferi yapıl-
madan kurumsal ortamda özgün 
çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir. 
Diğer bir ifade ile, yapılan yenilik 
çalışmalarında konusunda yetişmiş 
ürün Ar-Ge teknik personeli tarafın-
dan deneme yanılma metodu kulla-
nılmadan, bilimsel yaklaşımlar ile 
sonuca gidilmektedir.  

      İşletmemizde yapılan mevcut ve 
yeni ürün Araştırma-Geliştirme 
faaliyetleri ile proses geliştirme 
çalışmalarının tümünde işletme 
bünyemizdeki donanım ve bilgi 
birikiminden yararlanılarak sonuca 
gidilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, 
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projelerimizde teknoloji tabanlı 
çalışmaların yapılması nedeniyle,  

- Ön görülmeyen dar boğazlar veya 
teknik zorluklar ile karşılaşıldığında, 

- Yeni teknolojilerin öğrenilmesinde, 

- Donanımlarımızın yeterli olmadığı 
durumlarda sonuca giderken, 

bilimsel ve teknoloji tabanlı çalışma-
ların işlevselliğinin ortaya konması 
için ulusal ve uluslar arası alanda 
konusunda uzmanlaşmış kişi ve 
kurumlardan teknik eğitim ve des-
tek alınması, proje yönetim stratejisi 
olarak benimsenmekte ve uygulan-
maktadır.   

Ar-Ge merkezimizde yapılan çalış-
malarda gerekli olan temel bilgi 
birikimi işletmemizde mevcut du-
rumdadır. Kuruluşumuz dışından 
temin edilen her türlü eğitim ve 
desteklerden elde edilen birikim ise, 
işlem aşamasında proje personeli 
tarafından uygulamaya alınarak 
sürdürülmektir. Tüm işbirliği çalış-
maları sonucunda, her türlü bilgi ve 
belgeler işletmemiz bünyesinde 
yeniden gözden geçirilerek yeni 
projelerde türev faaliyetlere dönüş-
türülmek üzere değerlendirilmekte-
dir.       

2009 yılından bu yana Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
5746 sayılı kanun kapsamında  “Ar-
Ge Merkezi” olarak yetkilendirilen 
öncü firmalardan olan Magneti 
Marelli MAKO, bilginin teknolojiye, 
teknolojinin ürüne dönüşüm süre-
cinde etkili teknik altyapısını son 
derece başarılı bir şekilde kullan-
maktadır. 

Ar-Ge Merkezi olarak 130 a yakın 
teknik personeliyle sahip olduğumuz 
felsefe bizler için disiplinlerarası ve 
endüstriyel boyutta tecrübe dolaşı-
mını imkanlı hale getirerek yenilikçi 
ürünler ortaya koymamızı sağlıyor. 

Fikri mülkiyet haklarının doğru 
biçimde yönetimi ve inovatif düşün-
cenin geliştirilmesi, bunun yanında 
insanı merkeze koyan üretim ve 

çalışma anlayışımızla, merkezimize 
katılan tüm arkadaşlarımızı her yeni 
günün yaratıcı ve yeni bir başlangıç 
için fırsat olduğu bilinciyle motive 
etmekte ve gelişim hızı öngörüle-
meyen dünyamıza ayak uydurmamı-
za yardımcı olmaktadır. 

Bunlara ek olarak, üyesi ve paydaşı 
olduğumuz çeşitli kurumların yıllık 
ve dönemlik olarak düzenledikleri 
Ar-Ge niteliği taşıyan ve sektörel 
alanlarda düzenlenen konferans, 
kongre ve sempozyumlara Ar-Ge 
Merkezi olarak katılım sağlamakta-
yız. 2015 yılı için yayın sayımız, Yurt 
İçi 6 ve Yurt Dışı 3 olmak üzere 
toplamda 8 adetttir. 

Bu dinamizmle, tüm Magneti Marel-
li ailesi fertleri gibi, hedefleri arasın-
da, mevcut ürün maliyetlerinin 
minimize edilip, kalitenin yükseltil-
mesine yönelik olarak yeni ve alter-
natif kaynaklarının kullanımı, yeni 
yatırımların modern teknolojilerle 
geliştirilmiş ve sermaye verimliliğini 
en üst seviyede tutarak hedeflenen 
zaman planında üretime dahil edil-
mesi yer almaktadır.  

Ayrıca bu faaliyet döneminde, geçen 
faaliyet döneminde çalışmalarına 
başlanan ve geçtiğimiz dönemde hız 
kazanan, Rusya, Brezilya ve Hindis-
tan ülkelerine ek olarak 6. dönemde 
İspanya ve  İtalya ülkelerine de 
tasarım desteği sağalanmış ve bu 
sayede ülkemizden yurtdışına ürün 

yerine ' BİLGİ BİRİKİM (Know How) 
ihracı artarak devam etmiştir. Bu 
kapsamda Ar-ge Merkezi olarak 
inovasyon ve ileri teknoloji dona-
nımlı tasarım ekiplerimizin gelişimini 
tüm yönleriyle yakın takip etmekte 
bu gelişimi desteklemekteyiz. Bu 
kapsamda 2009 yılından günümüze 
kadar 26 Ad. TÜBİTAK-TEYDEB Pro-
jesi ve 4 Ad. SAN-TEZ Projesi başarı 
ile gerçekleştirilmiştir. 

M.M. Mako A. Ş. Olarak işbirliği 
içinde olduğumuz kurumlar ; Uludağ 
Üniversitesi,  Bursa Orhangazi Üni-
versitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üni-
versitesi ve  İstanbul Teknik Üniver-
sitesidir. 

Ar-Ge Bölümünün yürütmekte ol-
duğu başlıca çalışmalar aşağıda 
sıralanmaktadır. 

x Aydınlatma & Elektromekanik
ürünleri mekanik tasarımları

x Aydınlatma ürünleri optik tasarım-
ları ve sanal ortamda optik analiz-
leri

x Aydınlatma ürünlerinin Thermal
analizleri

x Aydınlatma ürünlerinin sanal
ortamda kinematik, mukavemet ve
yorulma analizleri mukavemet
analizleri

x Aydınlatma ürünleri plastik kalıpla-
rının sanal ortamda akış analizleri
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x Aydınlatma ürünlerinin optik  
tasarım doğrulaması için prototip 
çalışmaları 

x Aydınlatma ürünlerinin hızlı proto-
tip çalışmalarının yapılması (SLA,
SLS,FDM ..)

x Özgün ürünler için endüstriyel
tasarım ve patent çalışmalarının
yapılması

x Mako’da üretilecek ürünlerinin
bazı alt parçaların plastik, saç ve
aliminyum kalıplarının imal edil-
mesi

x Her proje için kendine özgü olarak
montaj hatlarında ve testlerde
kullanılacak olan  aparatlarının
tasarımı ve imalatının yapılması

x Aydınlatma ürünlerinde yeni tek-
nolojilerin kullanılarak tasarımları-
nın yapılması (LED; HID-Xenon
teknolojisi)

WCE-World Class Engineering (Dün-
ya  Sınıfında Mühendislik) Fiat Au-
to‘nun da içinde yer aldığı 6 ulusla-
rarası şirketin performanslarını ve 
standardlarını Dünya Sınıfı düzeyine 
yükseltmeyi hedef alarak, Avrupalı 
ve Japon uzmanların işbirliği sonu-
cunda tanımladıkları ve evrimsel bir 
bakış açısı ile en kısa sürede müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayan, inovatif 
fikirleri düşük maliyet ve yüksek 
kalite ürüne dönüştüren geliştirme 
sistemidir. 

Automotive Lighting Grubunda 2013 
yılında resmi olarak başlayan prog-
rama Mako da 2015 yılında katılmış-
tır. 

Tasarlanan ürünlerin gerçek yol 
koşullarında maruz kalacağı ısıl 
etkilerin, dinamik ve statik yüklerin 
CAE (Bilgisayar destekli mühendis-
lik) yazılımlarının aracılığı ile sanal 
ortamda simülasyonları (benzetim-
leri) oluşturulmaktadır bu sayede 
tasarımın analizi ve iyileştirilmesi 
gereken noktalarının tespiti sağlan-
maktadır. Simülasyon yetenekleri-
miz arasında termal ve kondens, 

yapısal, moldflow ve kaplama ana-
lizleri yer almaktadır. 

Simülasyonların çıktıları ile gerçek-
leştirilen düzeltmeler sonrası üreti-
len ön ve arka aydınlatma ürünleri 
validasyon süreci kapsamında müş-
terilerin ve yasal gereksinimler 
içerisinde yer alan çevre koşullarının 
kısıtlarına maruz bırakılarak dizayn 
validasyonu gerçekleştirilmektedir. 

Otomotiv aydınlatma donanımların-
da geleneksel halojen ampullere 
nazaran çok daha uzun ömre sahip, 
çok daha düşük enerji tüketen, 
mekanik titreşimden neredeyse 
etkilenmeyen ışık yayan diyotların 
(LED) kullanımı her geçen gün art-
maktadır. Bu da beraberinde LED 
‘lerin maksimum performansını 
maksimum çalışma ömrüyle birlikte 
sunabilmelerini sağlayacak elektro-
nik kontrol devrelerinin kullanılması 
gereksinimini doğurmuştur. MAKO, 
elektronik tasarım alanında yaptığı 
gerek personel gerekse de donanım 
yatırımlarıyla birlikte günümüzde bu 
gereksinimlere cevap verebilecek, 
elektronik tasarım ve prototiplerini 
kendi bünyesinde yapabilecek ko-
numa gelmiştir.  

Bu kapsamda mevcut yetenekleri-
miz: 

x Bilgisayar destekli elektronik tasa-
rım,

x Bilgisayar destekli simülasyon,

x Çok katlı rigid ve flex PCB tasarımı,

x I-V karakterizasyonu

x Hızlı prototipleme,

x Laboratuvar ortamında doğrulama

x EMC, EMI Test

Prototipleme teknolojisi, Sanal 
gerçeklikten fiziksel gerçekliğe uza-
nan ürün geliştirme döngüsünde, 
bilgisayar ortamında dizayn edilen 
matematik modellerimizin zaman, 
maliyet ve olası tasarımsal risklerini 
minimize etmek için uyguladığımız 
prosestir. 

Bu süreçte, MAKO Arge bünyesinde 
tasarlanan ürünlerde, ihtiyaca göre 
prototipleme uygulamaları yapıl-
maktadır. 

Kullanılan prototipleme teknolojile-
ri: 

x Hızlı prototipleme teknolojisi 
(FDM)

x Silikon kalıplama teknolojisi

x Talaşlı imalat

x Plastik enjeksiyon

x Kumlama teknolojisi

Yukarıda belirtilen teknolojiler ile 
sağlanan yetkinlikler: 

x Estetik maket

x Gece testi numuneleri

x Isıl ve yoğuşma test numuneleri

x Elektriksel kontrol numuneleri
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x Optik ve mekanik tasarım doğru-
lama numuneleri

x Proses tasarım ve doğrulama
numuneleri

Mako bünyesinde müşteri istekleri 
doğrultusunda stil çalışması yapıla-
rak aydınlatma cihazının görünüşü 
ile ilgili olarak fikirler sunulabilmek-
tedir. Bu çalışmalar müşterinin stil 
sürecininin ne kadarını paylaşmak 
istediği ile orantılı olarak derinlik 
kazanmaktadır. 

Stil çalışmalarının yanı sıra müşteri-
den gelen ve/veya mekanik tasarım 
kanadında hazırlanan dataların 
geçişleri en yüksek hassasiyette 
olacak şekilde A-Class yüzey çalış-
ması yapılmaktadır. Bu çalışma 
sayesinde kalıplamada oluşabilecek 
görsel yüzey geçiş hatalarının önüne 
geçilmektedir. Son olarak ilerletilmiş 
seviye veya tamamlanmış datalar ile 
yapılan render çalışmaları sayesinde 
cihazların ışık dağılımları, fonksiyon 
homojenite seviyesi, ışık kaçakları 
gibi optik detaylar henüz parçalar 
üretilmemişken tespit edilip, tasa-
rımcılara değişiklik yapabilme imka-
nı sunulmaktadır. Render için kulla-
nılan son teknoloji yazılımlar saye-

sinde elde edilen görseller ile nihai 
ürün üzerinde çekilen fotoğraflar 
birebir denilebilecek oranda örtüş-
mektedir. 

Ar-Ge merkezimizin Otomotiv Ay-
dınlatma sistemleri bölümü çalışma-
ları kapsamında, müşterilerimizin 
üretim alanındaki gereksinimlerine 
cevap vermek amacıyla, mevcut Ar-
Ge kabiliyetimizi ve yeni teknolojile-
ri kullanarak bu kabiliyetin artırılma-
sına yönelik olarak aşağıdaki strate-
jiler doğrultusunda çalışmaların 
gerçekleştirilmesi hedeflenmekte-
dir.  

Kısa Vadeli Stratejiler: 

x Far ve stop lambalarında kullanıla-
cak LED ışık kaynaklarının farklı
sistemlerde soğutulması

x Kısa ve Uzun hüzme farlarda kulla-
nılan LED ışık kaynaklarının araç
içerisinde kullanılan su ile soğutma
işleminin araştırılması

x Arka ve Ön aydınlatma park ve DRL
lamblarında tek LED ile bariyerli
ışık tüpü «Edge Light Guide» tekni-
ği kullanılması

x Silikon kalıplama ile Estetik proto-
tip üretimi

x 3D efektli stop lambaları

x Yaya güvenliğine (pedestrian pro-
tection) uygun ürünlerin geliştiril-
mesi

x Arka stop projelerinde gövde ile
lensin «Lazer» teknolojisinin kulla-
nılarak birbiri ile kaynatılması

Orta ve Uzun Vadeli Stratejiler: 

x Dekoratif ince film tekniğinin arka
stop lambalarında adaptasyonu

x ARS (Adaptive Rear Lightning
System) tasarımı ve geliştirilmesi

x Organik LED’lerin aydınlatma
ürünlerine kullanılmasının araştı-
rılması

x Gece görüş sistemlerinin ön farlar-
da kullanılmasının araştırılması

İşletmemizin geleceğe yönelik iş 
planları içine, öngörülecek teknolo-
jik değişimleri de katması, teknoloji 
yönetimini şirket yönetiminin gün-
demine taşımayı amaçlamaktadır. 
MAKO çağdaş teknoloji yönetimi 
ilkelerini uygulamaya alma yönünde 
önemli adımlar atmayı planlayarak, 
otomotiv sanayinde teknoloji strate-
jilerinin oluşturulmasında önemli 
mesafeler alacaktır.   

Strateji süreci, işletmemizin değişik 
birimlerinin ortak akıl ve ortak gele-
cek duygusunu güçlendirmede 
temel öneme sahip bir unsur olarak 
algılanmaktadır. Özellikle son 10 
yıldır Ar-Ge'nin ilklerinden olma 
gururunu taşıyan işletmemiz, oto-
motiv yan sanayinde teknolojik 
yenilik dinamiklerini bilimsel anlam-
da saptayarak özgün ürün-proses 
geliştirme stratejilerini de ortaya 
koymuştur.  

İşletmemiz, gelişen teknolojiler ve 
yenilikçi çalışmalar ışığında Araştır-
ma-Geliştirme faaliyetlerini sürdüre-
rek, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslar 
arası işbirlikleri ile yurt içi ve yurt 
dışı ana araç üreticilerine daha 
düşük maliyet ve yüksek kalitede 
ürünler sunarak pazar payını arttır-
mayı hedeflemektedir. 

Sürekli değişim gösteren ihtiyaçlara 
cevap verebilmek ve sektörde farklı-
lık yaratabilmek için, işletmemiz Ar-
Ge faaliyetlerini sürdürerek, ergo-
nomik ve estetik niteliğe sahip, 
düşük maliyet ve yüksek kaliteli 
tasarımlar ortaya çıkarmaktadır. 
Fikri haklar’ın konusunu oluşturan 
ürünlerin yarattığı katma değerin 
diğer ürünlerden çok daha yüksek 
olduğu bilinenden hareketle, pa-
tentlenebilir ürünlerin ve rekabet 
gücünün artırılması hedeflenmekte-
dir. 
* teoman.senyildiz@magnetimarelli.com

** hakanoguz.erozkan@magnetimarelli.com 
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Recep	KURT*

Arge	Yöneticisi	

Üstünberk	 Holding	 bünyesinde	 yer	
alan	Martur	Sünger	ve	Koltuk	Tesis-
leri	Tic.	San.	A.Ş.	

	1983	 yılında	 kurulmuş	 olup	 1986	
yılından	 bu	 yana	 otomotiv	 yan	
sanayi	olarak	hizmet	vermektedir.		

27.100	 m2	 alan	 üzerinde	 kurulu	
Martur	 OSB	 fabrikamızda,	 araç	
koltuk	ve	bileşenleri	üretimi	gerçek-
leştirilmektedir.						

Martur	 Sünger	 ve	 Koltuk	 Tesisleri	
Tic.	San.	A.Ş.	olarak	amacımız;	dikey	
entegre	işletme	yapısı	ile	tüm	değer	
zincirine	 hakim	 olmak,	 müşterileri-
mizin	 tüm	 beklentilerini	 ve	 gereksi-
nimlerini	 karşılayacak	 kalite	 ve	
fiyatta	 ürünler	 sunarak,	 pazar	 payı-
mızı	 ve	 rekabet	 gücümüzü	 arttır-
maktır.		

Üstünberk	 Holdinge	 bağlı	 diğer	
firmalar	 ile	 birlikte	 AR-GE	 Merkezi-
miz	 aşağıdaki	 müşterilerimize	 hiz-
met	vermektedir.	

AR-GE		MERKEZİ:	
Martur	 AŞ’ye	 bağlı	 olarak	 çalışan	
AR-GE	 merkezimiz	 27	 Aralık	 2010	
tarihinde	Sanayi	ve	Ticaret	Bakanlığı	
tarafından	 tescil	 edilmiştir.	 	 AR-GE	
Merkezimiz	rekabetçi	ürünler	ortaya	
çıkartarak,	 Türk	 ekonomisine	 değer	
katmayı	ve	bünyesinde	yer	aldığımız	
Üstünberk	 Holding’in	 karlılığına	
katkıda	bulunmayı	hedeflemektedir.		

Vizyonumuz;	

Tüm	 ürün	 ve	 hizmetlerimizdeki	
katma	 değeri	 ve	 rekabetçiliğimizi	
arttıracak;	 ürün,	 malzeme	 ve	 yeni	
teknolojileri	 araştırıp,	 uygulayan	 ve	
geliştiren	bir	AR-GE	Merkezi	olmak-
tır.	

Misyonumuz;	

• Holdingimiz	 bünyesindeki	 inovas-
yon	 aktivitelerinin	 planlama	 ve
takip	çalışmalarını	yürütmek,

• Yeni	ürün	geliştirme	çalışmalarımı-
za	 katkıda	 bulunacak	 fuar,	 semi-
ner,	 	 sempozyum	 vb.	 etkinliklere
gerekli	 katılımı	 sağlamak	 ve	 bu

kazanımları	 çalışmalarımıza	 yan-
sıtmak	

• Yeni	 nesil	 hammadde	uygulamala-
rını	 takip	 ederek,	 bu	 yönde	 geliş-
tirme	çalışmalarını	yürütmek

• Düzenli	 kıyaslama	 çalışmaları
gerçekleştirerek,	 	 konusunda	öncü
kuruluş	 ve	 uygulamalar	 hakkında
bilgi	 sahibi	olmak	ve	yeni	yöntem-
ler	geliştirmek

• Holding	 bünyesinde	 yapılan	 tasa-
rım	 çalışmalarına	 destek	 vermek
ve	 tasarım	 çalışmaları	 gerçekleş-
tirmek

• Yeni	geliştirilen	ürün	ve	uygulama-
larla	alakalı,	patent	yazım	ve	yöne-
timini	gerçekleştirmek

• FEA	 çalışmalarını	 testlerle	 yüksek
yakınlık	 sağlayacak	 şekilde	 yürüt-
mek,

• Yeni	 tasarımların	 prototiplerini
üretmek,

• Yenilikçi	projelerde	TÜBİTAK	ve	AB
ortaklı	çalışmak

• Üniversite-Sanayi	 işbirliği	 kapsa-
mında	 akademik	 işbirliklerini	 ger-
çekleştirmektir.
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AR-GE	 Merkezimiz,	 	 Üstünberk	
Holding	 içerisinde	 yer	 alan	 farklı	
branşlarda	 imalat	 gerçekleştiren,	
farklı	 üretim	 sahaları	 ile	 irtibat	
halindedir.	 Bu	 sayede	 aracın	 bir	
bütün	 olarak	 ele	 alınıp	 bileşenlerin	
birbirleri	 ile	 olan	 ilişkileri	 de	 açıkça	
gözlemlenebilmektedir.	 Böylece	
geniş	 bir	 çalışma	 sahası	 içerisinde,	
bütünleşik	 ve	 daha	 tutarlı	 hedefler	
belirlenebilmektedir.	 Belirlenen	 bu	
hedefleri	 gözeterek	 inovatif	 koltuk,	
araç	 içi	tasarım	ve	yeni	malzeme	ve	
proses	 geliştirme	 projeleri	 gerçek-
leştirilmektedir.	

Ar-Ge	 merkezimiz	 bünyesinde	
lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	
derecelerine	 sahip	 70	 araştırmacı,	
10	 teknisyen	 ve	 4	 destek	 personeli	
olmak	üzere	toplam	84	personel	yer	
almaktadır.	 Bu	 çalışanlarımızdan	
oluşan	 aşağıda	 belirtilen	 depart-
manlar	 bünyesinde	 çalışmalarımıza	
devam	etmekteyiz;	

1-)	 İleri	 Mühendislik	 Departmanı:	
Global	 koltuk	 üreticilerinin	 yön	
vermekte	 olduğu	 trend	 çalışmaları-
nın	 takibi	 ve	 bu	 trendlerin	 mevcut	
koltuklarımız	 ve	 üretimimizdeki	
durumlarının	 incelenmesi	 bu	 de-
partmanda	gerçekleştirilmektedir.	

2-)		FEA	Departmanı:			Ürün	tasarım	
çalışmaları	 neticesinde	 elde	 edilen	
projelerin	 test	 öncesi	 doğrulama	
çalışmalarının	 yapıldığı	 kontrol	 ve	

nay	departmanıdır.	Departmanımız-
da	Sonlu	Elemanlar	Metodu	kullanı-
larak	 RADIOSS	 	 ve	 LS-DYNA	 	 analiz	
programları	yardımıyla	çeşitli	analiz-
ler	yapılabilmektedir.	Bu	analizler;	

ü 	Çarpışma	 Testi:	 Önden	 çarpma,	
Arkadan	 çarpma,	 Bagaj	 çarpma,	
Emniyet	Kemer	Çekme	Testi	

ü Lineer	Statik	Analizler:		Dayanım,	
yorulma,	titreşim	

ü Mekanizma	Mukavemet	Analizle-
ri:	 	 	 Sırt	 Yatırma	 Mekanizması,	
Taban	ve	Sırt	Kilitleri	Analizleri	

ü Sac	 Şekillendirme	 Analizleri:	
One-Step,	 Incremental	 ve	 Form	
Verme	Kabiliyet	Analizleri	

ü Optimizasyon:	 Topoloji,	 topogra-
fi,	şekil	ve	boyut	optimizasyonu	

ü Moldflow:	 Plastik	 Enjeksiyon	
Proses	Analizleri	

FEA	 departmanının	 bir	 diğer	 so-
rumluluğu	 da,	 yapılan	 simülasyon-
ların	fiziksel	testlerini	takip	etmek,	
sonuçları	 karşılaştırarak	 doğruluk	
derecelerini	saptamak	ve	gerekirse	
doğruluk	 derecelerini	 iyileştirici	
yöntemleri	belirlemektir.	

3-)	 Mekanizmalar	 Departmanı:	
Koltuk	 üzerinde	 mevcut	 mekaniz-
maların	 	 	 	 (	 sırt	 yatırma,	 yükseklik	
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ayar	 vb.)	 iyileştirme	 ve	 geliştirme	
çalışmaları	 yapılmaktadır.	Geliştiri-
len	mekanizmalar	mevcutlara	göre	
daha	 hafif	 ve	 aynı	 performansta	
olması	 hedeflenmekte	 böylece	
hafif	 koltuk	 projelerini	 de	 destek-
lemektedir.	 Ayrıca	 bu	mekanizma-
lar	 için	 patent	 başvuruları	 da	 ya-
pılmaktadır.	

4-)	 Elektrik-Elektronik	 Departmanı:		
Çeşitli	koltuk	tipleri	ve	güncel	tekno-
lojinin	 araçlara	 uyarlaması	 konula-
rında	 çalışma	 yapmaktadır.	 Bu	
kapsamda	 elektrik/elektronik	 ekip-
man	 kontrolü	 ve	 tedariği	 için	 yerli	
ve	yabancı	tedarikçiler	ile	çalışmalar	
yapılarak	 özgün	 araç	 koltukları	
geliştirilmektedir.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Full	
elektrikli	 koltuk	 ve	 sürücü	 sağlığı	
takibi	 konuları	 bölümün	 araştırma-
ları	arasındadır.	

5-)Benchmark-Patent	 Departmanı:	
Holding	 bünyesindeki	 ürün	 ve	
prosesler	 rakipleri	 ile	 kıyaslanarak	
elde	edilen	veriler,	yeni	projelerimi-
ze	girdi	oluşturmaktadır.	
Aynı	 zamanda	 patent	 incelemesi,	
araştırması	 ve	 başvuru,	 takibi	 ya-
pılmaktadır.	 Bu	 yapı	 bu	 konuda	
dışarıdan	 hizmet	 alımı	 gerçekleşti-
ren	 rakip	üreticilere	göre	 firmamıza	
hem	 zaman	 hem	 maliyet	 avantajı	
sağlamaktadır.	

6-)Tekstil	 Departmanı:	 Tekstil,	
kimya	 ve	 malzeme	 teknolojisindeki	
son	 gelişmeler	 takip	 edilerek,	 ürün	
gamımızda	yer	alan	veya	yer	alması	
önerilen	 tekstil	 malzemelerinin	
geliştirilmesi	 hedeflenmektedir.	
Teknolojik	 yeniliklerin	 firmamıza	
adaptasyonu	 konusunda	 bilgiler	
toplanmakta	 ve	 ardından	 prototip	
çalışmaları	 yapılmaktadır.	 Çevre	
dostu	 tekstil	 malzemeleri,	 konforu	
geliştirilmiş	 ürünler,	 fonksiyonel	
koltuk	 kumaşları	 ve	 görsel	 olarak	
farklı	 efektlerin	 sağlandığı	 kumaşlar	
ile	 ilgili	 araştırma	 ve	 geliştirme	
çalışmaları	 yapılmaktadır.	 Firmanın	
inovatif	 tekstil	 ürünleri	 ve	 yüksek	
katma	 değerli	 ürün	 grupları	 ile	 ilgili	
çalışmaları	 devam	 etmektedir.	
Birçok	 farklı	 OEM’	 in	 otomotiv	
tekstili	 standartlarını	 karşılayan	 Ar-
Ge	 laboratuvarında,	 yeni	 ürün	
geliştirmek	 için	 test	 ve	 analizler	
yapılmaktadır.	

7-)Tekstil	Proje	Departmanı:	Tekstil	
proje	 departmanı	 müşterilerin	
beklentileri	 ve	 talepleri	 doğrultu-
sunda	çalışmakta;	tasarımdan	teknik	
özellikleri	 nihai	 kullanıma	 uygun	
olan	 kumaşların	 geliştirilmesine	
kadar	 gerçekleşen	 tüm	 süreçleri	
takip	 etmektedir.	 Müşteriler	 ile	
yapılan	 proje	 başlangıç	 toplantıla-
rında	 istenilen	 tasarım,	 teknik	
performans	 ve	 fiyat	 kriterleri	 alın-
makta,	 ardından	 tasarım,	 malzeme	
ve	 konstrüksiyon	 seçimi	 yapılmak-
tadır.	 Teknologlar,	 tasarımdan	
ürüne	 geçiş,	 test	 ve	 teknik	 yeterlili-
ğin	 sağlanması	 konularında	 ürün	
geliştirme	çalışmaları	yapmaktadır.		

Bu	 departmanımıza	 bağlı	 Torino,	
Londra,	 Paris	 ve	 Köln’deki	 tasarım	
ofislerimiz	 Avrupa	 ve	 dünya	 tekstil	
trendlerini	 izlemekte	 ve	elde	edilen	
fikirleri	 Ar-Ge	 Merkezimizdeki	
tasarımcılarımıza	iletmektedir.	

8-)Prototip	 Departmanı:	 	 Prototip	
departmanımızdaki	makine	parkı	ve	
nitelikli	destek	personeli,	tasarım	ve	
geliştirme	 çalışmaları	 yapılmış,	
istenilen	 özellikteki	 prototiplerin	
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üretiminin	 yapılmasını	 sağlamakta-
dır.	

9-)	Test	Merkezi:	Test	merkezimizde	
gerçekleştirdiğimiz	 özel	 testler	
sayesinde,	 araç	 kullanıcılarına	 en	
güvenilir	 ve	 en	 rahat	 koltukları	
sunmayı	hedeflemekteyiz.	Böylelikle	
tedarikçisi	 olduğumuz	 müşterileri-
mizin,	 	 müşteri	 memnuniyetlerine	
katkıda	 bulunarak	 aynı	 zamanda	
nihai	kullanıcı	ile	birlikte	iki	yönlü	bir	
memnuniyet	 sağlanmaktadır.	 Hol-
ding	 bünyesinde	 yapılması	 gereken	
tüm	 testlerin	 kendi	 merkezimizde	
yapılabiliyor	olması	hem	maddi	hem	
de	zaman	kazanımı	açısından	önem-
li	 bir	 avantaj	 sağlamaktadır.	 Test	
merkezimizde	 gerçekleştirdiğimiz	
başlıca	testler	ve	kapsamları	şunlar-
dır;	

1. Emniyet	 Kemeri	 Bağlantı	 Test-
leri (FMVSS	
207.209.210.213.225	 ECE-
R14,16,447.S2100)

2. Statik	Yük	Testleri	 	 (FMVSS202,
ECE-R17,	ECE-R257.S2171)

3. Enerji	 Dağılım	 Testleri
(FMVSS201,202,	 ECE-R21,	 ECE-
R25,	ECE-R179.03138)

4. Doğrusal	 Çarpma	 Testi	 	 (7-
S2012,	7-S2013)

5. Yarı	 Yansımasız	 Akustik	 Oda
(Titreşim	 Testi,	 3	 Eksenli	 Daya-
nıklılık	Testi)

6. Çok	eksenli	titreşim	bankosu	ile
P&R,	 S&R,	 titreşim	 yorulma
testleri

7. Hava	 yastığı	 patlatma	 testleri
(Koltuk,	 torpido	 yolcu,	 torpido
diz)

Kendi	 bünyemizde	 gerçekleştirdiği-
miz	 bu	 testlerimizin	 tanınırlığı	
noktasında	 ise	 test	 sonuçlarımız	
FIAT,	 TUVSUD	 Almanya,	 IDIADA	 ve	
TSE	 tarafından	 geçerli	 kabul	 edil-
mekte	 ve	 belgelendirme	 için	 kulla-
nılmaktadır.	

Ar-Ge	 Merkezimizdeki	 yapının	
sürekli	öğrenen	bir	yapı	olması	 için,	
çalışanlarımıza	 şirket	 içi	 ve	 dışı	
eğitimler	 verilmektedir.	 Bunun	
yanında	küresel	trendlerin	ve	tekno-
lojik	 gelişmelerin	 takibi	 için	 yurt	 içi	
ve	 dışındaki	 fuar	 ve	 çalıştaylara	
katılım	sağlanmaktadır.	

Ar-Ge	Merkezimiz	ülke	teknolojisine	
katkıda	 bulunmak	 ve	 değer	 katmak	
adına	 SANTEZ-TEYDEB	 –	 Kalkınma	
Ajansı	vb.	projelerde	ilgili	makamlar	
ve	 üniversitelerle	 de	 ortaklaşa	
çalışmalar	 gerçekleştirmektedir.	
Bugüne	 kadar	 çeşitli	 platformlarda	
20	den	 fazla	proje	 tamamlanmış	 ve	
yürütülmektedir.	

Firmamız	 	 tarafından	 çeşitli	 bilimsel	
ve	 mesleki	 yayın	 organlarında	
yayınlanmış	veya	çeşitli	kongrelerde	
sunumu	 yapılmış	 çalışmalar	 ise	
şunlardır;	

1. E.Samet	 ERGÜN,	 Sevda	 TELLİ
ÇETİN	“Creation	of	a	Finite	El-
ement	 Model	 For	 Dynamic
Comfort	 Analysis	 of	 Commer-
cial	 Vehicle	 Driver’s	 Seat”,	 IS-
TEC	 2016,	 13-15	 Temmuz,	 VI-
YANA

2. Serdar	 SARISAÇ,	 Necmetin
Kaya	 “Yolcu	 Araçları	 İçin	
Geliştirilen	 Koltuk	 Eleman-
larında	 Topografya	 Optimi-
zasyonu	 İle	 Tasarım”	OTEKON	
2016,	23-24	Mayıs	BURSA	
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3. E.Samet	 ERGÜN,	 Sevda	 TELLİ
ÇETİN	 “Sürücü	 koltuğunda
oturak	süngeri	statik	karakter-
istiklerinin	 deney	 ve	 sonlu
elemanlar	 yöntemi	 ile	 belir-
lenmesi”	OTEKON	2016,	23-24
Mayıs,	BURSA

4. Reyhan	 ÖZCAN	 BERBER,	 Filiz
AKMAN,	 Bülent	 ANAER,	 Diren
MECİT,	 Ersel	 TÜRKOĞLU,	 Canan
ÇÖLKESEN,	 effect	 of	 fıber	 and
yarn	 parameters	 on	 the	 physıcal
tests	 of	 woven	 automotıve	 seat
fabrıcs,	 VI.	 Teknik	 Tekstiller
Kongresi	14-16	Ekim	2015,	 İzmir,
Türkiye

5 Murat	DAL	“Virtual	Tools	 in	Seat	
Development”,	 AUTO	 SUMMIT,
Automotive	 Seating	 Summit,	 10-
11	 September	 2015	 Berlin	 Al-
manya

6 Diren	MECİT,	Reyhan	Ö.	BERBER,	
Bekir	 BOYACI,	 a	 study	 on	 the
applıcatıon	of	 recycled	 fabrıcs	as
automotıve	 seat	 upholstery,	 In-
dustria	 Textila,	 2015,	 Vol.	 66,
Nr.5

7 Reyhan	 ÖZCAN	 BERBER,	 Arzu	
MARMARALI,	 Gözde	 ERTEKİN,
usabılıty	 of	 some	 specıal	 yarns
for	 automobıle	 upholstery,	 47th
IFKT	Congress	Izmir/TURKEY		25	-
26	September	2014

8 Çağlar	 POLATGİL,	 Murat	 DAL	
“Başlık	 Tasarımının	 Boyun	 İncin-
me	 (whiplash)	 Koruması	 Değer-
lendirmesine	 Etkilerinin	 İncelen-
mesi”,	2014,	Otekon,	Bursa

9 Serdar	 Sarısaç,	 Üzeyir	 Mutlu,	
Samet	 Ergün	 “Otomotiv	 Koltuğu
Geliştirme	 Sürecinde	 Punta	 Kay-
naklarındaki	 Dayanım	Özellikleri-
nin	Sayısal	Yöntemler	İçin	Tanım-
lanması”,	2014,	Otekon,	Bursa

10 Diren	 Mecit,	 Reyhan	 Ö.	 Berber,	
ınfluence	 of	 process	 parameters
on	the	physıcal	propertıes	of	cır-
cular	 knıtted	 automotıve	 fab-
rıcs,		 14th	 AUTEX	 World	 Textile
Conference,	 May	 26th	 to	 28th
2014,	Bursa,	(Poster	sunumu)

11 .Özcan,	A.	Marmaralı,	G.	Ertekin,	
otomobil	 döşemeliklerinde	 yük-
sek	 ısıl	 konfor	 sağlayacak	 sünger	
ve	astar	özelliklerinin	belirlenme-
si,	 XIII.	 Uluslararası	 İzmir	 Tekstil	
ve	Hazır	Giyim	Sempozyumu,	2-5	
Nisan	2014			

12 Turan	S.,	Özcan	R.,	Kurt	R.,	Mecit	
D.,	 Çavdar	 K.,	 Çavdar	 Y.,	 otomo-
bil	 koltuğu	 ısıl	 konfor	 iyileştirme	
çalışmalar	ve	termal	manken	kul-
lanımı,	 19.	 Ulusal	 Ergonomi	
Kongresi,	 Balıkesir,	 27-29	 Eylül	
2013	

13 Berber	O.	R.,		Mecit	D.,	ınvestıga-
tıng	 the	 physıcal	 propertıes	 of	
cırcular	 knıtted	 velour	 automotı-
ve	 upholstery	 fabrıcs,	 ıstanbul	
textıle	congress,	30-31	May	2013	

14 Otomobil	 koltuğu	 ısıl	 konfor	
iyileştirme	 çalışmaları	 ve	 termal	
manken	 kullanımı,	 27-29	 Eylül	
2013,	 19.Ulusal	 Ergonomi	 Kong-
resi,	Balıkesir	

15 Mecit	D.,	Berber	O.	R.,	Boyacı	B.,	
recycled	 fabrıcs	 for	 automotıve	
seat	 upholstery,	 Istanbul	 Textile	
Congress,	 3Özcan	 R.,	 Mecit	 D.,	
selüloz	 esaslı	 liflerin	 otomotiv	
döşemelik	 kumaşlarında	 kulla-
nımlarının	araştırılması,	otomotiv	
teknolojileri	 kongresi,	 otekon	
2012	 6.	 Otomotiv	 Teknolojileri	
Kongresi,	 04	 –	 05	 Haziran	 2012,	
BURSA	

16 Atılgan	 T.,	 Ozcan	 R.,	 Kanat	 S.,	
eco-ınnovation	 ın	 textıle	 sector,	
ITMC	 2011,	 Casablanca,	 Moroc-
co,	

17 The	 Effect	 Of	 Different	 Finishing	
Applications	On	The	Fabric	Hand	
And	 Physical	 Properties	 Of	 Au-
tomotive	 Seat	 Fabrics,	 AUTEX	
2011	 Conference,	 Mulhou-
se/France,	8-10	June	2011	

18 Application	 Possibilities	 of	 3D	
Weft	 Knitted	 Spacer	 Fabrics	 in	
Composite	 Structures,	 AUTEX	
2011	 Conference,	 Mulhu-
se/France,	8-10	June	2011	

19 "Türk	 Tekstil	 ve	 Hazır	 Giyim	
Sanayinin	Rekabet	Gücünün	Por-
ter'ın	Elmas	Modeline	Göre	Ana-

lizi",	 13.	 tekstil	 teknolojisi	 ve	
kimyasındaki	 son	 gelişmeler	
sempozyumu,	2-4	Haziran	2011	

20 PTT	 (Politrimetilentereftalat)	
Lifleri,	 Tekstil&Teknik	 Dergisi,	
Temmuz	2010	

21 Otomobil	 Koltuk	 Döşemeliklerin-
deki	 Güncel	 Gelişmeler,	 Teks-
til&Teknik	Dergisi,	Ocak	2010	

22 "Otomobil	 Koltuk	 Döşemelikle-
rinde	 Konfor"	 Otekon'08,	 4.	
Otomotiv	 Teknolojileri	 Kongresi,	
01-04	Haziran	2008,	Bursa	

23 "Oto	Koltuk	Döşemeliği	Kumaşla-
rında	 Statik	 Yük	 Altında		 Dikiş	
Değerlerindeki	 Açılma",	 OTE-
KON'08,		4.		Otomotiv		Teknoloji-
leri		 Kongresi,		 01		 -		 04		 Haziran	
2008,	Bursa	

24 “Oto	 Koltuk	 Döşemeliğinin	
Dinamik	 Yük	 Altında	 Dikiş	 Yorul-
ma	 Dayanımı",	 OTE-
KON'08,		4.		Otomotiv		Teknoloji-
leri		 Kongresi,		 01		 -		 04		 Haziran	
2008,	Bursa	

25 “Correlation	 of	 Two	 Different	
Methods	 Applied	 to	 Fabric	 for	
Measuring	 Seam	 Opening	 Pro-
perties",		 Aachen	 Dresden	 Inter-
national	 Textile	 Conference/	
Dresden/	December	04-05	2008)	

Yürütülen	 tüm	 bu	 çalışmalarımızın	
yanında	 AR-GE	 Merkezimiz	 ilgili	
mühendislik	 birimleri	 ile	 otomotiv	
değer	 zincirinin	 tüm	 paydaşlarına	
farklı	 branşlarda	 çözüm	 sağlamak-
tadır.	 Aynı	 zamanda	 küçük	 ve	 orta	
ölçekli	 tedarikçilerimiz	 ile	 sürekli	
irtibatta	bulunarak,	onların	teknolo-
jik	gelişme	sağlamalarında	da	önem-
li	rol	oynanmaktadır.	

Sahibi	 olduğumuz	 çeşitli	 patent	
konuları	 ise;	 Koltuk	 taban	mekaniz-
maları,	 koltuk	 sırt	 kilitleri,	 kancalı	
koltuk	 taban	 kilitleri,	 Antiwhiplash	
mekanizmaları	 ve	 katlanır	 başlık	
modelleridir.	

* rkurt@martur.com.tr
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Ali	ALİM	*	

Ar-Ge	Direktörü

Mutlu	 Anonim	 Şirketi	 1945	 yılında	
akümülatör	 temelli	 ithalat	 ve	 ihra-
cat	 yapmak	 üzere	 kurulmuş	 bir	 aile	
şirketidir.	 Kuruluşunun	 10.	 Yılında	
(1955)	 akümülatör	 üretimine	 başla-
yan	şirket	70	yıldır	akü	işi	yapmakta	
ve	 kesintisiz	 olarak	 60	 yıldır	 akü	
üretmektedir.	

Yıllar	 içinde	yaptığı	ek	yatırımları	ve	
kalite	 odaklı	 üretimi	 sayesinde	
ulusal	ve	uluslararası	pazarda	rakip-
lerine	 karşı	 üstünlük	 sağlamış	 ve	
kendi	 bölgesinde	 en	 çok	 tercih	
edilen	marka	haline	gelmiştir.	

1996	 yılında	 talep	 artışını	 karşılama	
ve	 üretim	 kapasitesini	 arttırma	
hedefi	 ile	 üretimini	 Tuzla’daki	 230	
dönümlük	 bir	 arazi	 üzerine	 kurulu	
olan	modern	tesislerine	taşımıştır.		

Mutlu	 Akü	 fabrikası,	 6	 milyon	 akü-
mülatör	 üretim	 kapasitesine	 sahip	
olup	 yıllar	 içinde	 yapılan	 teknolojik	
yatırımlarla,	 dünya	 standartlarında	
bir	 tesis	 haline	 gelmiştir.	 Şirket	
akümülatörün	yanı	sıra,	kristal,	cam,	
boya	 ve	 seramik	 sanayinin	 önemli	
hammaddeleri	 arasında	 yer	 alan,	
kurşun	 türevi	 Sülyen	 ve	Mürdesenk	
maddelerinin	 üretimini	 de	 yapmak-
tadır.	

Mutlu	Holding'e	bağlı	olarak	faaliyet	
gösteren	 Mutlu	 Akü,	 grubun	 ilk	
şirketi	 ve	 gruba	 dinamizm	 kazandı-
ran	 itici	 gücüdür.	 Mutlu	 Holding'e	
bağlı	 diğer	 bir	 şirket	 	 ise;	 akü	 kutu	
ve	kapağını	 imal	eden	Mutlu	Plastik	
A.Ş.	dir.	Ayrıca	Mutlu	Akü	bünyesin-
de	 faaliyet	 gösteren	 atık	 akü	 geri	
kazanım	 tesisleri	 de	 Kütahya-Gediz’	
de	faaliyet	göstermektedir.	

Mutlu	 akü	 başta	 otomotive	 ihtiyaç-
ları	olmak	üzere	farklı	amaçlı	starter	
aküler,	endüstriyel	tip	aküler	ve	özel	
amaçlı	 aküler	 üretmektedir.	 Sektör-
lere	 bağlı	 olarak	 üretimini	 yaptığı	
aküler	aşağıdaki	gibidir:	

•	OTOMOTİV

•	MARİN

•	AĞIR	HİZMET	(HD)

•	ASKERİ	AMAÇLI

•	SÜPER	AĞIR	HİZMET	(SHD)

•	MOTOSİKLET

•	FULL	ENERJİ	–SOLAR

•	STASYONER	(SABİT	TESİS)

•	TRAKSİYONER	/	CER	TİP

MUTLU	AKÜ,	 ulaşmış	 olduğu	 kalite,	
kapasite	 ve	 güvenilir	 hizmet	 anlayı-
şıyla	 Türkiye'nin,	 Ortadoğu'nun	 ve	
Doğu	 Avrupa'nın	 en	 büyük	 akü	
üreticisi	 haline	 gelmiştir.	 Dünya	
Akümülatör	 sektöründeki	 gücünü	
perçinlemek	 amacıyla	 2013	 yılı	
sonunda	MUTLU	AKÜ,	Metair	Grubu	
bünyesine	katılmıştır.		

Mutlu	Akü	Ar-Ge	Merkezi:	
MUTLU	 AKÜ	 olarak	 uzun	 yıllardır	
yaptığımız	 Ar-Ge	 çalışmalarımızın,	
resmi	bir	 kimliğe	kavuşması	 için	Ar-
Ge	 merkezi	 kurulmasına	 karar	
verilmiştir.	Bu	kararın	sonucu	olarak	
09.02.2015	 tarihi	 itibariyle	 Sanayi	
Bakanlığı	 tarafından	 onaylanarak,	
Ar-Ge	 merkezimiz	 resmen	 devreye	
girmiştir.	Ar-Ge	merkezimiz,	mevcut	
MUTLU	 Akü	 fabrikası	 içerisinde	
olup,	1.228	m2	alanı	kapsamaktadır.	

Ar-Ge	 merkezimizde	 1	 doçent,	 9	
yüksek	 lisans,	 31	 lisans	 mezunu	
olmak	 üzere	 52	 tam	 zamanlı	 mü-
hendis	 ve	 teknisyen	 çalışmaktadır.	
Ar-Ge	merkezi	olarak	personelimizin	
yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 öğrenimi	
yapması,	 şirketimizce	 desteklen-
mekte	 ve	 teşvik	 edilmektedir.	 Hâli-
hazırda	doktora	tezini	sunmak	üzere	
jüri	 değerlendirmesi	 bekleyen	 bir,	
doktora	 ders	 aşamasında	 bir	 ve	
doktora	 tez	 aşamasında	 bir	 araştır-
macımız	 bulunmaktadır.	 	 Ayrıca	
yüksek	 lisansa	 devam	 eden	 4	 araş-
tırmacımız	 vardır.	 Önümüzdeki	
yıllarda	 Ar-Ge	merkezi	 personelimi-
zin	 eğitim	 seviyesinin	 daha	 da	
yükseltilmesi	hedeflenmektedir.		
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Eğitim	 ayağı	 yanında	 proje	 bazlı	
üniversite	 sanayi	 işbirliğine	 önem	
vermekteyiz.	 Bu	 amaçla	 çeşitli	
üniversiteler	 ve	 TÜBİTAK	 Enstitüleri	
ile	 ulusal	 ve	 ulusları	 proje	 teklifleri-
miz	 olmuştur.	 Bu	 teklifler	 alternatif	
teknolojiler	 olarak	 li-ion	 ve	 li-hava	
sistemleri	üzerine	yoğunlaşmıştır.		

Mutlu	 Akü	 olarak	 amacımız,	 yeni	
teknolojileri	 sektörde	 ilk	 geliştiren	
şirket	 olmaktır.	 Bu	 yolla	 Türk	 oto-
motiv	sanayisine	uyum	sağlayabilen	
sağlıklı	 bir	 yan	 sanayi	 olabilme	
sürecini	 yakalayabilmek	 ve	 Türk	
sanayisini	 uluslararası	 arenada	
rekabetçi	 kılacak	 teknolojileri	 geliş-
tirmeyi	amaçlamaktayız.	Bu	vizyonu	
ulusal-uluslar	 arası	 işbirlikleri	 ve	
üniversite	ortaklıklarıyla	oluşturmak	
için	yöntemler	geliştirmekteyiz.		

Bu	 amaca	 ulaşmak	 için	 Ar-Ge	 mer-
kezimizin	 stratejileri:	

• Yeni	ürün	geliştirilmesi,

• Mevcut	ürünlerin	iyileştirilmesi,

• Ürün	kalitesinin	yükseltilmesi,

• Ürün	standardının	yükseltilmesi,

• Maliyet	 düşürücü	 yeniliklerin
uygulanması,	

• Yeni	 üretim	 teknolojileri	 gelişti-
rilmesi,	

• Ar-ge	kültürümüzün	yükseltilme-
si	

• Departman	için	kaliteli	personel
yetiştirilmesi,	

• Öz	kaynak,	ulusal	ve	uluslararası
işbirlikleri	sağlanmasıdır.	

Ar-Ge	 Merkezimizde	 amacımıza	
hizmet	 edecek	 şekilde	 aktif	 olarak	
18	 adet	 Ar-Ge	 projesi	 yürütülmek-
tedir.	 Projelerimiz,	 ana	 üretim	
gamımız	 olan	 kurşun	 asit	 akü	 ile	
sınırlı	 kalmayarak,	 lityum-iyon	 gibi	
yenilikçi	 akü	 teknolojilerini	 de	
kapsamaktadır.	 Ar-Ge	 Merkezi	
olarak	 çalışmalarımızda	ana	konula-
rımız;	

•	Yeni	ürün	geliştirmek
•	Maliyet	azaltmak

•	Proses	ve	kalite	iyileştirmek

Üzerine	yoğunlaşmıştır	

Nihai	 ürün	 olarak	 akü	 geliştirme	
faaliyetlerimiz	yanında	akü	tasarımı,	
kalite	 iyileştirme	 ve	 proses	 geliştir-
me	çalışmaları	yapmaktayız.		

Ar-Ge	 Merkezi	 organizasyon	 yapısı	
içinde	 Ar-Ge	 Direktörlüğüne	 bağlı	
Projeler,	 Proses,	 Tasarım	 ve	 Yeni	
Teknolojiler	 Müdürlükleri	 yer	 al-
maktadır	

1. Projeler	Müdürlüğü

Mutlu	Akü	bünyesinde	yürüyen	tüm	
iç	 ve	 dış	 destekli	 projelerin	 koordi-
nasyonundan	sorumludur.	

2. Proses	Geliştirme	Müdürlüğü

Akü	üretim	sürecindeki	 tüm	 iyileş-
tirme	ve	geliştirme	faaliyetlerinden	
sorumlu	 olup	 Projeler	 Müdürlü-
ğüyle	koordine	içinde	proses	geliş-
tirme	projelerini	gerçekleştirir.		

3. Tasarım	Müdürlüğü:

Başta	otomotiv	olmak	üzere	müşteri	
ihtiyaçlarına	 göre	 akü	 tasarlamak,	
teste	 almak,	 ön	 seri	 testleri	 yapıp	
seriye	hazır	hale	getirmekle	yüküm-
lü	 Müdürlüktür.	 Proje	 temelli	 çalış-
malar	 yürütmekte	 olup	 Projeler	
Müdürlüğüyle	 koordineli	 çalışmak-
tadır.			
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4. Yeni	 teknolojiler	ve	Laboratu-
varlar	Müdürlüğü

Kurşun	 asit	 alanındaki	 yenilikler	
(temel	 araştırmalar,	 malzeme	 çalış-
maları,	 yeni	 akü	 teknolojileri	 …)	 ve	
alternatif	 akü/pil	 teknolojileri	 üzeri-
ne	 proje	 temelli	 çalışmalar	 yürüt-
mekte	 olup	 Proje	 Müdürlüğü	 ile	
koordineli	 şekilde	 çalışmaktadır.	
Mutlu	Akü	Ar-Ge	Merkezi	bünyesin-
de	 elektriksel	 testlerde	 ISO	 IEC	
17025:2005	 Laboratuvar	 Akreditas-
yon	 belgesine	 sahip	 laboratuvarları	
ile	 elektriksel,	 mekanik	 ve	 kimyasal	
testleri	yapabilme	kapasitesindedir	

Mutlu	Akü	sektörün	en	eski	ve	öncü	
firmasıdır.	 Bünyesinde	 sektörde	 on	
yılları	 bulan	 bilgi	 ve	 deneyim	 sahibi	
personeli	 oldukça	 yüksektir.	 Gerek	
Ar-Ge	bölümünde	gerek	bu	faaliyet-
leri	 besleyen	 ve	 destek	 olan	 işlet-
mede	uzun	yıllara	dayalı	bir	tecrübe	
ve	bilgi	birikimi	oluşmuştur.		

Mutlu	akü	bu	birikim	ve	tecrübesini	
geleceğe	 yenilikçi	 yaklaşımlarla,	
uluslararası	 bir	 oyuncu	 olarak	 taşı-
ma	azmi	ve	kararındadır.	Bu	vizyonu	
Ar-Ge	 temelli	 çalışmalarla	 geliştir-
mek,	 yenilikçi	 çalışmalara	 yatırım	
yapmak	ve	bu	çalışmalar	sonucunda	
ticari	kazanç	elde	etmek	hedefinde-
dir.		

* aalim@mutlu.com.tr
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Umut İNCE * 

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

İzmir'de 1973 yılında çift vuruşlu bir 
set makine ile cıvata üretimine 
başlayan Norm Cıvata, sektörde 
kazanılan başarılar ile şu anda faali-
yet gösterdiği İzmir Atatürk Organi-
ze Sanayi Bölgesindeki 38.000 m2 
açık alanı, 20.000 m2 kapalı alanı 
olan yeni ve modern tesisini 1994 
yılında kurmuştur. Altı kalite belge-
sine, (TS 16949:2002, ISO 14001, 
ISO 9001:2000, Q1, EN 14399:1, ISO 
18001) sahip ülkemizdeki tek bağ-
lantı elemanları firması olma özelli-
ğine sahip Norm Cıvata, üstün kalite 
politikası ve geniş ürün yelpazesi ile 
sektöründe öncü bir kuruluştur. 
2015 yılında 90.000 tonun üzerinde 
cıvata, somun, mafsal ve aşık cıvata-
sı, perçin ve burç üretimi yapan 
Norm Cıvata, standart üretimin yanı 
sıra, sahip olduğu bilgi birikimi ve 
teknoloji ile bağlantı elemanları 
konusunda her türlü özel talebi 
karşılayabilmektedir. Yüzde yüz yerli 
sermayeye sahip, üretiminin %60’ı 
özel ürün olan Norm Cıvata, üreti-
minin %40’ını başta Avrupa ve Ame-
rika Birleşik Devletleri olmak üzere 
35 farklı ülkeye ağırlıklı olarak oto-
motiv sektöründeki OEM’lere ihraç 
etmektedir. Norm Cıvata TİM 2014 
verilerine göre Türkiye’nin en büyük 
271. İhracatçı ve ISO 2014 verilerine 
göre de Türkiye’nin 273. en büyük 
sanayi kuruluşudur. 

İç piyasanın ihtiyacını karşılamak 
amaçlı 1977 yılında somun üretimi-
ne başlayan Norm Cıvata, artan 
müşteri talepleri ve yeni yatırımlar 
sonucunda 1996 yılında cıvata ve 
somun üretimini ayırmış ve Norm 
Somun 19.000 m2 açık alanı, 9.600 

m2 kapalı alanı olan Atatürk Organi-
ze Sanayi Bölgesinde ayrı bir binaya 
taşınmıştır. 

1997 yılında Norm Cıvata ürünleri-
nin çinko kaplaması için kurulan 
UYSAL Makine, 2007 yılı başında 
alınan kararla “Otomotiv Ana Sana-
yiinde” geçerli olan Dörken MKS-
Systenne GmbH & Co. KG lisansı ile 
Delta-Protekt® ve Çinko Nikel 
(Zn/Ni) tesis yatırımını tamamlaya-
rak Cr+6 kaplamayı bırakıp, Cr+3 
kaplamaya geçmiştir. İki tam oto-
matik tesisinde Cr+3 ÇİNKO Zn Be-
yaz, Sarı, Siyah kaplamaları Mac 
Dermid lisansı ile uygulamaktadır. 
Bağlantı elemanlarının vibrasyon ve 
sızdırmazlık dayanımı için 3M ve 
Plastic Patch uygulamalarını bünye-
sine eklemiştir. Soğuk şekillendir-
mede kullandığı cıvata-somun ve 
özel parça kalıplarının imalatını 
yapmak için 2006 yılında kurulan 
NEDU Kalıp, müşterilerine yüksek 
kaliteli, ekonomik fiyatlı ve tam 
zamanında (JIT) hizmeti amaçlayan, 
yeni nesil üretim teknolojileri, mo-
dern ve kapsamlı makine parkı, iyi 
eğitimli personeli ile Norm Grup 
bünyesinde hizmet vermektedir. 
2014 yılında MS Vida Makine ve 
Sanayi Ticaret A.Ş. Manisa’nın Salihli 
ilçesinin organize sanayi bölgesinde 
faaliyete başlamıştır. Ocak 2015 
itibari ile ISO 9001-2008 Quality 
Management System sertifikasını 
edinmiştir. MS Vida müşterilerine 

matkap uçlu vidalar, sunta vidaları, 
beton vidaları, panel vidaları, maki-
ne vidaları ve özel vida ürün gamla-
rında hizmet vermektedir. 

Norm Grubu’nun en genç üyesi olan 
NRM Mühendislik 2014 yılında 
Norm Grup müşteri taleplerinin, 
mühendislik açısından teknik ve 
teknolojik yatırım gerektiren ihtiyaç-
larını karşılamak, aynı zamanda 
üretim verimliliği, hız ve otomasyon 
sağlayan robotik sistemlerin gelişti-
rilmesi ve üretilmesi vasfı ile kurul-
muştur. Bu altı şirket ile üretim 
grubunu oluşturan Norm Cıvata aynı 
zamanda pazarlama şirketleri olan 
Standart Cıvata (İzmir), Norm Bursa 
(Bursa), Best Kale Cıvata (İstanbul), 
Vissart Europe (Paris), Norm GmBH 
(Almanya) ile ürünlerinin satışını 
grup bünyesinde yapmaktadır.  

2000’li yılların başından itibaren 
yaptığı Ar-Ge yatırımları ile iyi eği-
timli, genç ve dinamik bir Ar-Ge 
personeli kadrosuna sahip, fikri ve 
mülkiyet hakları ve ileri teknoloji 
ithalatı çağında araştırma-
geliştirmeye gerekli önemin veril-
mesini firma stratejisi olarak benim-
semiş ve yeni ürünlerin devreye 
alımında en iyi yol olarak tanımlamış 
olan Norm Cıvata, katma değeri 
yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve 
üretim yöntemleri geliştirme çalış-
malarına yükselen bir ivme ile de-
vam etmektedir.  
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Ar-Ge çalışmalarının bir kısmını 
ülkemizin güzide üniversite ve ensti-
tüleri ile bilimsel temelde yaptığı 
ortak faaliyetlerle devam ettiren 
Norm Cıvata bir çok üniversitenin 
saygın bilim adamları ile birlikte 
TÜBİTAK tarafından da finansal 
desteklenen Ar-Ge projeleri yürüt-
mektedir.  2015 yılına kadar 13 adet 
Teydeb-Santez mali destekli proje 
başarı ile tamamlanmıştır. 2015 yılı 
itibari ile 5 adet devam eden Tey-
deb/Santez projemiz bulunmakta, 4 
adet Teydeb/Santez projemizin de 
başvurusu tamamlanmış bulunmak-
tadır. Ar-Ge merkezimizin çalışmala-
rı ile yeni geliştirilen ürünlere 6 adet 
patent ve 1 adet faydalı model 
alınmıştır. Bunun yanı sıra 2015’den 
önce 2 adet patent başvurusu ya-
pılmış olup, inceleme süreci devam 
etmektedir. 2015 yılı içerisinde ise 1 
adet patent ve 1 adet faydalı model 
başvurusu yapılmıştır. Aynı zaman-
da Norm Cıvata, Atılım Üniversitesi 
bünyesinde kurulan ve temel amacı 
dünya çapında dikkate değer bir 
mükemmeliyet merkezi içerisinde 
oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği 
sayesinde, ülkemizde bilgiye dayalı 
üretim teknolojisinin gerçekleştiril-
mesi, artı değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi, yeni ve ileri malzemeler 
ile üretim yapılabilmesi, verimliliğin 
arttırılması, mini ve mikro boyutlar-
da ürünlerin geliştirilmesi, inovas-
yon yeteneklerinin arttırılması yö-
nünde gerekli araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerinin yapılması olan 
Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi sanayi kurucu üyelerinden 
birisidir ve bu merkez ile çalışmala-
rına devam etmektedir. Soğuk döv-
me alanında yıl içerisinde gerçekle-

şen bilimsel gelişmeleri daha yakın-
dan takip etmek, yapılan çalışmala-
rın paylaşılması, söz konusu bilimsel 
gelişmeleri bizzat saygın bilim 
adamlarından dinlemek ve tartışma 
imkanını bulmak amacıyla her yıl 
dünyanın farklı yerlerinde düzenle-
nen Uluslararası Soğuk Dövmeciler 
Birliği-ICFG genel kurul toplantısına 
aktif katılım sağlanmaktadır. Ayrıca 
ICFG Birliğine üyeliği bulunmaktadır. 
Bu birliğin 2014 yılı içerisinde dü-
zenlenen konferansına “Computer 
Aided Cam Design of Cold Forging 
Presses to Improve Cutting Surface 
of Billets” başlıklı makalemizle katı-
lım sağlanmıştır. Yenilikçi, özgün ve 
katma değer sağlayacak projeler 
gerçekleştiren Norm Cıvata İzmir 
Genç İşadamları Derneğinin 2013 
yılında düzenlemiş olduğu yarışma-
da katılım gösterdiği projesiyle 
Birincilik ödülü almış yine aynı yıl 
İzmir AOSB ARGE ve İnovasyon 
yarışmasında mansiyon ödülüne 
layık görülmüştür.  

11 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim 
ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tara-
fından “Ar-Ge Merkezi” belgesi 
almaya hak kazanan firmamız, 58 
Ar-Ge personeli ile araştırma-
geliştirme çalışmalarına devam 
etmektedir. 862 m2’lik alanda kuru-
lu olan Norm Cıvata San. Ve Tic. A.Ş.  
Ar- 

Ge Merkezi simülasyon, tasarım ve 
ürün geliştirme, süreç analizi ve 
geliştirme, kalıp ve model tasarımı, 
patent ve faydalı model araştırma, 
literatür tarama, doğrulama, test ve 
prototip üretimi gibi alt birimleri 
içine barındıran bilgisayar destekli 
ofisi, laboratuvar ve test merkezi ile 
prototip atölyesi birimlerinden 
oluşmaktadır.  

Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen 
proje faaliyetleri şu başlıklar altında 
özetlenebilir; 

x Makine tasarım ve imalatı

x Süreç geliştirme

x Maliyet düşürme odaklı geliştirme

x Yeni ölçü aletleri tasarım ve imalatı

x Patent ve faydalı model araştırma-
sı

x Bağlantı elemanlarının servis ko-
şulları altındaki davranışının ince-
lenmesi

x Yeni ve özel ürün tasarım ve imala-
tı için bağlantı elemanları üretimi-
nin sayısal simülasyonları

x Üretimde meydana gelen hataların
sayısal simülasyonlar ile çözülmesi

x Müşteri sorunlarına yaratıcı ve
düşük maliyetli çözümler gelişti-
rilmesi

Örnek olarak bu çalışmalar kapsa-
mında merkezimizce geliştirilen 2,5 
ile 12,5 Hz frekanslarında çalışabilen 
iki eksenli bağlantı elemanları titre-
şim cihazı ile yatay ve dikey eksende 
bağlantı elemanlarının titreşim 
etkisi altındaki çevrim-kitlenme 
kuvveti değişim eğrisi anlık olarak 
takip edilebilmektedir. Böylece 
bağlantı elemanlarının gerçek kulla-
nım koşullarındaki performansları 
değerlendirilebilmekte, servis süre-
cinde çıkabilecek sorunlar öncesin-
de başarı ile tespit edilebilmektedir.  
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Müşteri sorunlarına yaratıcı ve 
düşük maliyetli çözümler geliştiril-
mesi ile ilgili projelerimize örnek 
olarak da kaynak cıvatası ile saç 
metallerin bağlanmasında kaynak 
cıvatası ihtiyacını ortadan kaldıran, 
dolayısı ile kaynak prosesinden 
kaynaklı sorunları ve maliyetleri de 
elimine edecek, firmamız tarafından 
patenti alınmış özel bir tırtıl kafa altı 
formuna sahip çakma 

cıvatasının proje adımlarından ör-
nekler verilmiştir.  

Sürekli gelişim halinde olan Ar-Ge 
merkezimizde “Simufact” sonlu 
elemanlar yazılımı ile Catia, Autocad 
ve ZwCad modelleme ve teknik 
resim yazılımları kullanılmaktadır. 
Söz konusu yazılımlar özellikle bağ-
lantı elemanlarının servis koşulla-
rındaki mekanik davranışlarının 
incelenmesi, maliyet davranışlarının 
incelenmesi, maliyet düşürme odak-

lı geliştirme ve müşteri sorunlarına 
yaratıcı ve düşük maliyetli çözümler 
geliştirilmesi başta olmak üzere 
hemen hemen tüm Ar-Ge projele-
rimizde bilgisayar destekli mühen-
dislik birimimiz tarafından etkin bir 
şekilde kullanılmaktadır. Sayısal 
simülasyonlar ile; 

x Maliyetleri düşürmek

x Üretim verimliliğini arttırmak

x Üretim kalitesini arttırmak

x Ürün özelliklerini tahmin etmek

x Teknik beceriyi arttırmak

temel hedeflerimiz arasındadır. 
Sayısal simülasyon ile katlanma 
oluşumu tespiti, sünek hasar tespiti, 
sertlik dağılım tahmini, kalıpların 
kritik nokta gerilme dağılımının 
tespiti ve ömür belirlenmesi, aşınma 
tahmini, yeni ürün tasarımı, yerinde 
ürün analizleri, dövme kuvvetleri ve 
pres seçimi gibi tasarım, üretim ve 
servis aşamasında sorunların tespiti 
ve giderilmesi çalışmaları merkezi-
mizde yapılmaktadır. 

Ar-Ge merkezimizde geliştirilen 
NORMEST (Norm-Easy Self Tapping) 
olarak adlandırılan yüksek perfor-
manslı özel forma sahip kendinden 
diş açar cıvata, NOW (NormO-
neWay) olarak adlandırılan yüksek 
performanslı tek yönlü bağlantı 
elemanı ve kaynaksız birleştirme 
sağlayan çıkma ve dönmeyi önleyici 
kafa altı formuna sahip bağlantı 
elemanları başarı ile üretilmiş ve 
firmamız adına patentlenmiştir.  

Bunların yanı sıra süreç geliştirme 
projelerimizde özellikle verimlilik 
artışının sağlanması açısından önem 
verdiğimiz çalışmalardır. Bu kap-
samda TÜBİTAK tarafından destek-
lenen malzeme izleme teknolojileri 
tabanlı hammadde depolama ve 
üretim yönetim sistemi başlıklı 
projemiz ile SANTEZ kapsamında 
desteklenen ısıl işlem fırınlarının 
bekleme sürelerini en aza indirge-
yen optimizasyon yapan sistem 
projemiz başarı ile tamamlanmıştır. 

Ar-Ge merkezimiz bünyesinde yer 
alan test ve laboratuvar merkezi-
mizde profil projeksiyon, video 
projeksiyon, çekme-basma mekanik 
test cihazı, çeşitli standartlarda 
sertlik ölçme cihazları, hassas kes-
me, bakalite alma ve parlatma gibi 
numune hazırlama cihazları, optik 
ve stereozoom mikroskoplar, per-
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tometre, spektrometre, delik eksen 
kaçıklığı ölçme, CMM, termal kame-
ra, yorulma cihazı, titreşim test 
cihazı, tork-kilitlenme yükü-
sürtünme katsayısı ölçüm cihazı ve 
Microrep universal kalibrasyon 
cihazları bulunmaktadır. 

Ar-Ge merkezimiz bünyesindeki bir 
diğer kısmımız ise prototip atölyesi-
dir. Burada genellikle ürün geliştir-
me, özel ve yenilikçi ürün imalatı ve 
maliyet düşürme projelerimiz kap-
samında tasarlanan kalıp ve yardım-
cı aparatların modifikasyonları ya-
pılmaktadır.  

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge 
merkezi olarak kısa ve orta vadedeki 
hedefimiz otomotiv ana sanayi 
başta olmak üzere tüm değerli müş-
terilerimizle bağlantı elemanı seçimi 
konusunda çözüm ortağı olarak 
proje bazlı çalışmalarımızı arttırmak-
tır. Uzun vadedeki hedefimiz ise 
A’dan Z’ye tüm firma çalışanlarımız-
da Ar-Ge kültürünü egemen kılarak 
sadece Ar-Ge merkezi personelinin 
değil, tüm firma çalışanlarımızın 
karşılaştıkları sorunları inceledikleri 
pencerelerden bir tanesinin de Ar-

Ge kültürünün açtığı bilimsel pence-
re olmasını sağlamaktır.  

Nitelikli Ar-Ge projelerinin nitelikli 
personel ile gerçekleştirilebileceği-
nin bilincinde olan firmamız daha 
fazla personelinin yüksek li-
sans/doktora yapmasını, farklı ya-
bancı diller öğrenmesini, ilgili semi-
ner, sunum, eğitim, fuar v.b. organi-
zasyonlara katılımını desteklemek-
tedir. Böylece Ar-Ge faaliyetlerimiz-
de ana itici etken olan “farklılaşma” 
stratejimize orta ve uzun vadede 
hizmet edecek Ar-Ge kadrosu oluş-
turulmaktadır. 2015 yılı sonunda 
bünyemizde 1 doktora, 7 yüksek 
lisans mezunu, 10 yüksek lisans 
öğrencisi personelimiz mevcut bu-
lunmaktadır. Yüksek lisans/Doktora 
mezunu ve öğrencisi araştırmacı 
sayımızı Ar-Ge personeli araştırmacı 
sayımızın %50’sinin üzerine çıkar-
mak hedeflenmiştir.  

Tüm bunların yanında ülkemizdeki 
üniversitelerde faaliyet gösteren 
saygın bilim insanları ile temaslar 
kurulmakta, ortak yapılan çalışma-
lardan bilimsel yayınlar üretilmek-
tedir. 2014-2015 yılları arasında 
ulusal ve uluslararası bilim konfe-
ranslarında Ar-Ge merkezimiz 6 
adet bilimsel yayın ile temsil edil-
miştir. 

*umut.ince@norm-fasteners.com.tr
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Nursanlar Holding A.Ş, iştiraki olan 
ve 2010 yılının Mayıs ayında, 
“Nursan Kablo Donanımları Sanayi 
Ve Ticaret A.Ş.” (Nursan Kablo) 
unvanı altında Tavşanlı OSB’de 
kurulmuş olan firma, Holding çatısı 
altında kuruluşu 1976 yılına dayanan 
Nursan Elektrik Donanım Sanayi ve 
Ticaret A.Ş’nin devamı niteliğindedir.  

60 yıldır Türkiye endüstrisinin içinde 
yer aldığı Nursanlar Holding ise, 
1970’li yıllardan bu yana yerli 
otomotiv sanayinin gelişmesine 
paralel olarak, üç ana alanda 
gösterge, kablo ve metal parçalar 
ihtisaslaşmış firmaları ile varlığını 
başarıyla geliştirerek bugünlere 
kadar gelmiştir. Nursan Kablo’nun 
yanısıra Aka Otomotiv San. ve Tic. 
A.Ş. ile Takosan Otomobil 
Göstergeleri San. ve Tic. A.Ş., 
Nursanlar Holding bünyesinde 
otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren diğer şirketlerdir. 

Nursan Kablo Donanımları San. ve 
Tic. A.Ş.  üretim, ihracat ve katma 
değer oluşturma gücü açılarından 
otomotiv yan sanayi içerisinde 
önemli bir firma olup mensup olduğu 
grup ve çalışma konusu itibariyle 
ülkemizin eski ve bugünkü konumu 

ile de en güçlü firmaları arasında yer 
almaktadır.  

Nursan Kablo Donanımları San. ve 
Tic. A.Ş. , elektrik kablo demetini 
oluşturan ana bileşenlerden olan tek 
damarlı kabloyu ve kablo demetini 
sıvı, sıcaklık, darbe gibi etkenlerden 
koruyan, düz ve spiral boruları kendi 
bünyesinde üreterek hem kalite 
güvence sınırlarını arttırmayı, hem 
de müşteriden gelen siparişlerdeki 
dalgalanmalara karşı, üretiminde 
esnek ve kompakt bir yapı sağlamayı 
başarmıştır. 

Nursan; üretim, mühendislik ve Ar-
Ge faaliyet birimlerinin tamamını 
bünyesinde bulundurmakla beraber, 
satın alma, fiyatlandırma ve maliyet 
analizi çalışmalarını İstanbul ofisinde 
gerçekleştirmektedir. Kütahya, 
Tavşanlı, İstanbul ve Burgas 
(Bulgaristan) lokasyonlarında 49.000 
m² kapalı alan içerisinde toplamda 
3.000’ i bulan çalışanı ile müşteri ve 
süreçlerin tüm ihtiyaçlarına hizmet 
etmekte, Uzak Doğu’dan Amerika’ya 
uzanan tedarikçi zincirini, genişleyen 
uzman kadrosu ile uzun yıllardır 
başarı ile yönetmektedir. 

Nursan’nın ana felsefesi, sürekli 
maliyet iyileştirme hedefi, üretim 
esnekliği, zamanında teslimat ve 
kalitesiyle yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti sağlamaktır. 

Nursan Ar-Ge 
Merkezi: 

Nursan Kablo 
Donanımları geçmiş 
yıllardan bu zamana 
yapmış olduğu Ar-Ge 
çalışmalarını 2012 
yılının Aralık ayında 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca 
verilen “Ar-Ge 
Merkezi” unvanıyla 
köklü hale getirmiş 

bulunmaktadır. Böylece, yeni Ar-Ge 
anlayışı çerçevesinde müşterilerine 
kavram geliştirme, tasarım, sürekli 
iyileştirme ve ürün geliştirme ile 
prototip imali konularında önemli 
hizmetler sunulmaya başlanmıştır. 
Ayrıca piyasalarından gelen talep ve 
piyasa araştırmaları sonucunda 
tasarım ve ürün geliştirme 
çalışmaları daha geniş bir yelpaze 
içinde ve tüm marka araçlar için 
yapılmaya başlanmıştır. Bu 
faaliyetlerini Nursan Ar-Ge Merkezi 
bünyesinde bulunan, alanında 
uzman ve deneyimli 74 Ar-Ge 
personeli ile başarıyla 
yürütmektedir. 

Nursan Ar-Ge Stratejileri: 
Yıllardır sektörde gerçekleştirilen Ar-
Ge çalışmalarına entegre olarak, 
şirketimiz bünyesinde ayrı bir 
yapılanma ile faaliyetlerini 
sürdürmekte olan Ar-Ge merkezimiz, 
yeni bir ürünün üretilmesi, ürün 
kalitesi veya standardının 
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve 
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standart yükseltici mahiyette yeni 
tekniklerin uygulanması, mevcut 
teknolojilerin iyileştirilmesi, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
ve yeni bir teknolojinin şirket 
koşullarına uyumunun sağlanması 
amacıyla bilimsel esaslara uygun 
olarak çalışmalar yürütmektedir. Ar-
Ge çalışmalarını etkin ve başarıyla 
yürütebilmek adına stratejiler, 
personel gelişimini maksimum 
düzeye çıkartmak, sektör ve müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda hedefi 
doğru belirlemek, üniversite-sanayi 
işbirliklerini maksimum düzeye 
çıkarmak, öz kaynakları etkin 
kullanmak ve sonuçların katma 
değerlere dönüşmesini sağlamak 
üzerine kurulmuştur. 

Nursan Kablo Ar-Ge Merkezi 
stratejimizin gereği olarak, üretim 
aşamasındaki titizliğe ve ürünlerin 
müşteri memnuniyetine büyük 
önem vermekte ve bu ilkeleri temel 
prensip olarak kabul etmektedir. 

Nursan Kablo, içerisinde yeni 
teknolojik gelişmelerin takip 

edilmesi, uygulanması ve neticede 
Ar-Ge çalışmaları ile birlikte ortaya 
konan bu temel prensipler şirketin 
ürünlerinin kalite ve güvenilirliğini 
giderek artırılması da genel bir 
strateji olarak benimsenmiştir. 

 Yılların birikimleri ve Ar-Ge 
kültürünün vermiş olduğu tecrübeler 
nedeniyle, geniş bir doküman ve 
teknik resim arşivine sahip olan Ar-
Ge merkezin deneyimli kadrosu ile 

tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde 
“Hep Daha İyiye” anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

. Nursan Kablo, yeni ürün tasarımı ve 
mevcut mamullerin geliştirilmesi 
olarak benimsemiş olduğu Ar-Ge 
stratejiler içerisinde, tasarım ve 
geliştirme faaliyetlerini sanayi 
sektörlerindeki asli müşterileri ve 
diğer endüstriyel işletmeler ile ortak 
olarak sürdürmektedir. 

Nursan Ar-Ge Merkez Yerleşkeleri: 

Nursan Ar-Ge Ofis, Prototip ve 
laboratuvar lokasyonları firma 
içerisinde bulunan diğer 
bölümlerden ayrı yerlerde bağımsız 
olarak kurulmuştur.  Toplamda 1000 
m2’lik alanlarıyla hizmetlerini 
vermekte olan Ar-Ge lokasyonları 3 
kısımdan oluşmaktadır. Ar-Ge Ofis, 
Ar-Ge Prototip ve Ar-Ge Laboratuvar 

alanlarıdır. 

Ar-Ge Ofis alanında bulunan Ar-Ge 
personeli tarafından tasarım 
aşamasında; ürün, süreç ve ekipman 
tasarımı ile malzeme geliştirme 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Prototip alanının etkin kullanıldığı, 
tasarım çalışmalarına uygun olarak 
prototip üretimi, süreç ve sürece 
uygun ekipman geliştirme ile seri 
üretime kadar sürekli iyileştirmenin 
sağlandığı çalışmalar gerçekleştirilir.  

Bu aşamaya paralel olarak 
validasyon testlerinin de yer aldığı 
doğrulama çalışmaları devam 
ettirilir. Bu aşamada laboratuvar 
etkin bir şekilde kullanılmakta ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli 
geliştirilmektedir.  

Nursan Laboratuvar, Projelerde 
kullanılacak parçalardan, bunların 
validasyon testlerinde kullanılacak 
fikstür vb. ekipmanlar dahil her türlü 
ihtiyaca kendi bünyesinde cevap 
vermektedir. 

Nursan başarıya çalışanlarıyla 
ulaşmak adına ve “Çalışma Anında 
Eğitim” başlığı altında bünyesinde 
bulundurduğu Araştırmacılar için 
yüksek lisans ve doktora eğitim 
yapma desteği verirken, bünyesinde 
bulundurduğu teknisyenlere ise 
lisans eğitimlerini yapmaları için 
olanak sağlamaktadır. 

 İşbirlikleri ve Projeler (SAN-TEZ, 
TÜBİTAK): 
 Ar-Ge merkezimiz olarak 
üniversitelerle yapılan işbirliklerine 
önem vermekteyiz. 
Üniversitelerimizden en iyi şekilde 
istifade edebilmek amacıyla 
işbirliklerini üniversite rektörlükleri 
ile değil, üniversitenin Ar-Ge 
merkezine katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz ilgili fakülteler ve 
üniversite TTO’ları ile işbirliği 
protokolleri imzalamaktayız. Bu 
kapsamda yapılan protokol anlaşma 
sayımız 11 adet olup, her biri ile 
birlikte ortak projeler ve faaliyetler 
yürütülmekteyiz. Ayrıca, yapılan 
işbirlikleri sayesinde alanında uzman 
Öğretim Görevlileri, Ar-Ge 
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Personelimizle buluşarak firma 
bünyesinde Ar-Ge Seminer günleri 
etkinlikleri yapmaktadır.  

Teknoloji Fakülteleri ile yapılan 
protokol gereği üniversitelerin İş Yeri 
Eğitimi başlıklı çalışmaları 
desteklenmiş, son sınıf öğrencileri 
uzun dönem stajer öğrenci olarak 

firmamızda istihdamı sağlanmış ve 
öğrencilerin mezuniyete ramak kala 
özel sektör tecrübeleri 
kazanmalarına olanak sağlanmıştır 
ve sağlanmaya devam etmektedir. 
TÜBİTAK-San-Tez projesi olarak 
yapılan Ar-Ge projelerine dayandığı 
projelerimizden 4 tane TÜBİTAK-
TİDEB ve TEYDEB Projelerinden 4 
proje başarıyla tamamlanmıştır. Şu 
an 1 adet TEYDEB ve 1 adet San-Tez 
projesi devam etmektedir.  Bu 
projelerimizin haricinde Proje 

Önerilesi olarak devam eden 5 Adet 
TÜBİTAK Projesi bulunmaktadır.  

 Bilimsel ve Teknolojik Yayımlar: 
Son yılda tamamlanan ve yürütülen 
projeler ile teknik düzeydeki 
araştırmalarımız sonucunda 
yayımlanmış bilimsel yayın ve 
makaleler gündeme getirilmiştir. 
Tamamlanan ve halen devam eden 
Ar-Ge projelerimizden 3 adet farklı 
makale ve 1 adet bildiri 
hazırlanmıştır. Hazırlanan makaleler 
akademik dergilerde ve kongrelerde 
yayımlanmıştır. Dergiler ve 
kongreler; 
• “Esnek Otomasyon Sistemli Veri

Takip Sisteminin Tasarım Ve
Uygulaması”, SDU International
Technologic Science, 2015

• “Digital Technology Use Instead
of Hardcopies During Pre-
Assembly Operation of Wiring
Harness Production”, 
International Journal of 
Electronics and Modern 
Technology, 2015

• “Montaj Hattı Çalışanlarının Kas
İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının
lizinde Yeni Bir Risk
Değerlendirme Yaklaşımı”, 
21.Ulusal Ergonomi Kongresi,

• “Çalışanlarda Zorlanmaya Neden
Olan Duruşların Reba Yöntemi İle

Ergonomik Analizi”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Mühendislik 
Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015 

Bilimsel yayınların haricinde firma 
bünyesinde aylık, iki aylık veya üç 
aylık olarak Ar-Ge Bülteni 
hazırlanmakta olup içerik olarak; 
yürütülen Ar-Ge projelerindeki son 
durum, makaleler, yapılan 
aktiviteler, katılım yapılan fuar-firma 
ziyaretleri ve konferans notlarını gibi 
bilgiler firma bünyesinde 
yayımlanmaktadır.   

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları: 
 Ar-Ge Faaliyet dönemlerinde fikri 
mülkiyete verilen önem artırılmış ve 
faaliyet döneminde    toplamda 6 
adet patent başvurusu 
gerçekleştirilmiştir. Konu başlıkları 
aşağıda verildiği gibidir. 
• Modüler Sıkma Sistemi
• Konveyör Montaj Hatlarında

Ergonomik Yenilik
• Konveyör Montaj Hatlarında

Gösterim Otomasyonu 
• Kabloların Plastik Kısımları için

formülasyon PVC 002 
• Kabloların Plastik Kısımları için

formülasyon Makaron 
• Kabloların Plastik Kısımları için

formülasyon PVC T2 105 

(*) 
custundag@nursankd.com 

(**) 
bkaya@nursankd.com 
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* Görkem	ÖZÇELİK	Arge		Müdürü

* Özgür	Arslan		Arge	Direktörü

OLGUNCELİK	AR-GE	MERKEZİ	

Dünyanın	önde	gelen	yaprak	yay	ni-
hai	ürün,	teknoloji	ve	hizmet	tedarik-
çisi	 OLGUN	 ÇELİK	 firması,	 70	 yılın	
üzerinde	 köklü	 geçmişi	 ile	 yüksel-
meye	devam	etmektedir.		Avrupanın	
tek	fabrikada	en	büyük	üretim	kapa-
sitesine	 sahip	 alt	 yapısı,	 gelişmiş	
ArGe	ekibi	 ve	 test	 imkanları	 ile	 ana	
sanayii	şirketlerinin		en	çok	tercih	et-
tiği	 tedarikcilerden	birisi	 olarak	öne	
çıkmaktadır.	Ticari	araçların	süspan-
siyon	sisteminde	en	önemli	eleman-
larından	biri	olan	parabolik,	konvan-
siyonel	 ve	 z-tipi	 yaprak	 yay	 üretimi	
ile	Olgun	Çelik,	hafif,	orta	ve	ağır	tip	
ticari	araç	marketinde				Brezilyadan,	
Avustralya	ya	kadar	dünya	devi	OEM	
firmalara	 tasarım	 ve	 üretim	 alanla-
rında	en	üst	seviye	teknoloji	ve	uygu-
lamaları	 kullanarak	 hizmet	 vermek-
tedir.		

Artan	 ArGe	 yetkinliği	 ile	 OlgunCelik	
2019	yılında	Avrupa	hafif	ticari	araç-
larda	 lider	 konuma	 oturacak	 olup,	
yeni	 projelerinde	 ihracat	 oranını	
15%’lerden	50%’e	yükseltecek	proje-
leri	yürütmektedir.	ArGe	alt	yapsının	
gelişmişliği	 ile	 ülke	 ekonomisine	
katma	değerini	arttırmaktadır.	

2010	yılı	itibarı	ile	ArGe	Merkezi	bel-
gesini	 almaya	 layık	 görülen	 Olgun	
Çelik	 firmasında	 50’nin	 üzerinde	
Araştırmacı	ve	Teknisyen	ile	ArGe	fa-
aliyetleri	yürütülmektedir.	Olgun	Çe-
lik	toplam	gelirinin	%5	lik	bir	oranını	
ArGe	faaliyetlerine	ayırmaktadır.	Ya-
pılan	 çalışmalar	 ile	 Süspansiyon	 sis-
teminin	 önemli	 parçalarından	 olan	
yaprak	 yay	 imalatı	 dışında	 komple	
süspansiyon	 sistem	 tasarımında	 da	
sorumluluk	almaktadır.	

OEM	 firmalar	 tarafından	 akredite	
edilmiş	test	laboratuvarlarında,	Pro-
totip	aşamasında	geliştirilen	süspan-
siyon	 sistemlerinin	 çok	eksenli	 test-
leri	yapılmakta	ve	ürün	araç	üzerine	
takılmadan	 önce	 optimizasyon	 ve	
doğrulama	çalışmaları	gerçekleştiril-
mektedir.			

Olgun	 Çelik	 A.Ş.	 'nin	 vizyonu	 “Av-
rupa’da	 lider	süspansiyon	sistemleri	
ve	makas	üreticisi	olmak	ve	ana	sa-
nayilerin	 güvenilir	 ortağı	 olarak	 en	
güncel	mühendislik	teknolojileri,	ileri	
kalite	 teknikleri	 ve	 rekabetçi	 fiyat-
larla	 küresel	 tanınmışlık	 sağlamak."	
olarak	oluşturulmuştur.		

ÜRÜN	GELİŞTİRME	PROSESİ	

AĞIRLIK	AZALTMA	ÇALIŞMALARI	

MODAL	ANALİZ	ÇALIŞMALARI	
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GERİLME	ÖLÇÜM	ÇALIŞMALARI	

ÇOK	EKSENLİ	TEST	MERKEZİ	

KOMPOZİT’E	GEÇİŞ	

Olgun	 Çelik,	 önde	 gelen	 yaprak	 yay	
tasarımcısı	 ve	 üreticisi	 olarak,	 yeni	
malzeme	 geliştirme,	 kompozit	 yap-
rak	 yay	 tasarımı	 ve	 üretimi	 alanına	
da	girmiştir.	Amacımız	alternatif	süs-
pansiyon	yayları	geliştirerek	kompo-
zit	parçaların	çeşitliliğini	artırmaktır.	

Kompozit	projesinde	malzeme	geliş-
tirme,	 ürün	 tasarım,	 CAE	 analizleri	

doğrulama,	seri	imalatta	üretim	tek-
nolojileri	 üzerinde	 ArGe	 çalışmaları	
sürdürülmektedir.		

TEYDEB	ve	SANTEZ	PROJELERİMİZ	
Teydeb	ve	Santez	projeleri	hazırlaya-
rak,	Üniversite	 Sanayii	 işbirliğini	 ge-
liştirmiştir.	 Toplam	 4	 adet	 SANTEZ	
projesi	 ve	 15’in	 üzerinde	 TEYDEB	
projesi	ile	ArGe	çalışmalarını	gerçek-
leştirmiştir.		

Üniversiteler	ile	yakın	işbirliği	içinde	
olan	 Olgun	 Çelik;	 Yüksek	 Lisans	 ve	
Doktora	yapmak	isteyen	çalışanlarını	
desteklemektedir.		

MAKALELERİMİZ	

SAE	2013	WORLD	CONGRESS	
Leaf	Spring	Design	Considering	Natu-
ral	Frequency	Calculations	Based	On	
Nvh	/	SAE	2013	World	Congress	

Leaf	Spring	Safety	And	Ride	Comfort	
Circumstances	Against	Fatigue	Beha-
viour	/	SAE	2013	World	Congress	

Effect	Of	Leaf	Springs	On	Suspension	
And	 Steering	 System	 /	 SAE	 2013	
World	Congress	

Decarburization	 Effects	 On	 Fatigue	
Behavior	 Of	 Leaf	 Spring	 Material	 /	
SAE	2013	World	Congress	

SAE	2012	WORLD	CONGRESS	
Parabolic	Leaf	Spring	Fatigue	Life	Ba-
sed	 on	 Road	 Load	Data,	 Endurance	
Rig	Test	and	Wind-up	Evaluations	

Noise	Factor	 	Effects	on	Leaf	Spring	
Fatigue	Life	

Design	and	Fatigue	Life	Comparison	
of	Steel	and	Composite	Leaf	Spring	

Material	 Microcrack	 Failure	 Effects	
Based	 on	 Residual	 Stress	 	 Evalua-
tions	

Equivalence	 Unit	 Assumptions	 on	
Productivity	 and	 Capacity	 Evalua-
tions	

SAE	2011	WORLD	CONGRESS	
Parabolic	Leaf	Spring	Fatigue	Consi-
dering	Braking	Wind	up	Evaluations		

Parabolic	 Leaf	 Spring	 Optimization	
and	 Fatigue	 Strength	 Evaluation	 on	
the	 Base	 of	 Road	 Load	Data,	 Endu-
rance	Rig	Tests	and	Non	Linear	Finite	
Eleme	

PATENLERİMİZ	
Toplam	28	adet	(25	yurtiçi	–	3	yurt-
dışı)	 patent	 başvurumuz	 bulunmak-
tadır.	

Taysad	 üyesi	 firmaları	 arasından	 en	
çok	 patent	 başvurusu	 olan	 3.	 firma	
olarak	 ödülümüzü	 Bilim	 Sanayi	 ve	
Teknoloji	Bakanımız	Sn.	Fikri	 Işık	 ‘ın	
elinden	 aldık.

*ŐŽƌŬĞŵ͘ŽǌĐĞůŝŬΛŽůŐƵŶĐĞůŝŬ͘ĐŽŵ͘ƚƌ

*ozgur.arslan@olguncelik.com.tr

YORULMA	ANALİZİ	ÇALIŞMALARI	
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Dr.-Ing. Feridun ÖZHAN
AR-GE Merkezi Sorumlusu

ve Yöneticisi 

Dr.-Ing Hamdullah MERDANE  
AR-GE Merkezi Yöneticisi 

Firma Tanıtım Bilgileri 
Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. (ORS) rulman üretimi amacıyla 
1982 yılında %100 öz sermaye ile 
kurulmuş, 1986 yılında üretime 
başlamış Türkiye’nin ilk rulman 
fabrikasıdır.  

Başlangıçta Steyr/Avusturya lisansı 
alınmış ve bu firmadan aktarılan 
bilgi birikimi ile rulman tasarımı ve 
imalatı başlatılmıştır. Lisans süresi-
nin 1991 yılında sona ermesi ile, 
ORS kendi mühendislik kaynaklarını 
kullanarak özgün tasarımlar ve bilgi 
birikimi oluşturmuş rulman imalatı-
na devam etmiştir.  

Resim 1: ORS Fabrikası ve Ar-Ge 
Merkezi binası genel görünümü. 

Günümüzde de aynı şekilde ürün 
geliştirme ve AR-GE faaliyetleri 
desteği ile tasarım süreçleri rulman 
ve rulman komponent imalatı 
devam etmektedir. 

ORS bir anonim şirket olup, Ankara-
Polatlı karayolunun 65.km‘de 
350,000 m2 arazi üzerinde kurulu 
100,000 m2 kapalı alanda üretim 
yapmaktadır.  

Resim 2: Rulman otomatik montaj 
fabrikasından görüntü. 

Kuruluş itibari ile yılda 4.5 milyon 
rulman üretimi yapılırken zaman 
içerisinde yapılan teknolojik yatırım-
lar ve AR-GE faaliyetleri sayesinde 
2015 yılında üretim kapasitesi 80 
milyon rulman ve ilave 20 milyon 
komponent'e ulaşmıştır. Yüksek 
kalitedeki üretimimiz ile, Avrupada 
başta Almanya, Fransa, İtalya, 
İngiltere ve Amerika kıtası ülkelerine 
ürünlerimizin %71’i ihraç edilmek-
tedir. Litens, Valeo, Dana, Gnutti, 
Caterpillar, Volkswagen, Audi, Fiat, 
Ford, Siemens, Arçelik, Vestel ve 
Bosch-Siemens-Hausgeraete gibi 
dünyanın önde gelen firmaları 
yıllardır başlıca müşterilerimiz 
arasındadır. Avrupada başta otomo-
tiv ve beyaz eşya sanayi olmak üzere 
birçok sektörde Türk malı ORS 
rulmanları kullanılmaktadır. 

Radyal bilyalı rulmanların standart 
katalog ürünlerinin (6000, 6200, 
6300 serileri) yanı sıra benzer grup-
lardaki versiyonları da üretilmekte-
dir. Ölçüsel büyüklük olarak 10mm 
delik çapından başlayıp 250mm dış 
çapa kadar bilyalı rulmanlar, ayrıca 
delik çapı 10mm’den dış çapı 
150mm’ye paydaşların hizmetine 
sunulmaktadır.  

ORS’nin Sertifikaları 

x ISO 9001 Kalite Yönetimi Stan-
dardı

x ISO/TS 16949 Otomotiv Ana
Sanayi Kalite Yönetimi Stan-
dardı

x ISO 14001 Çevre Yönetimi
Standardı

x ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Gü-
venliği Standardı

x ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yö-
netimi Standardı

x FORD Q1 Ford firması Kalite
Yönetimi Standardı

x GTB Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası

ORS Bünyesindeki Faaliyetler 
Üretilecek tüm mamullerin dizaynı, 
AR-GE faaliyetleri, proses ve maliyet 
mühendislik faaliyetleri bünyemizde 
yapılmaktadır. Geliştirilen rulman ve 
rulman komponentlerinin fonksiyon 
ve ömür testleri rulman 
test laboratuvarlarımızda yapılmak-
tadır. Tedarik edilen ham malzeme 
ve yarı mamullerin giriş kontrolleri-
nin yapılması, mamullerin dövme-
torna, ısıl işlem, taşlama-montaj, 
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son kontrol, paketleme imalatları, 
kalıp-takım imalatı, tüm mekanik ve 
elektriksel bakımlar (önleyici, peri-
yodik ve arıza bakımları), elektrik 
üretimi, evsel ve endüstriyel tüm 
atıkların arıtılması, ihtiyaç malzeme-
lerinin temin edilmesi, yan sanayi 
yönetimi yine ORS bünyesinde 
yapılmaktadır. 
AR-GE Altyapısı ve AR-GE Faaliyet-
leri 
ORS müşterileri ile geliştirdiği birçok 
projede co-designer olarak yer 
almaktadır. Rulman ömür test 
laboratuvarları, boyutsal ölçümler 
için çok hassas profilometreler ve 
CMM vb. birçok ölçüm cihazı, temel 
metalurjik inceleme ve kalıntı geril-
melerin ölçümleri için XRD analizi ve 
metalografi laboratuvarlarına sahip, 
disiplinlerarası çalışmaların yürütül-
düğü farklı mühendislik alanlarından 
doktoralı ve yüksek lisanslı araştır-
macıların bulunduğu bir AR-GE 
Merkezi'ne sahiptir. 

Resim 3: ORS Ar-Ge Merkezi çalışma 
ofisi. 

AR-GE Merkezimizde 62 araştırmacı, 
10 teknisyen ve 7 destek personeli 
olmak üzere toplam 79 personel 
fiilen çalışmaktadır. 

Araştırmacılarımız arasında 2 dokto-
ralı ve 5 yüksek lisanslı personelimiz 
bulunmakta, 12 araştırmacımız da 
yüksek lisans çalışmalarına halen 
devam etmektedir. 

Üniversite-Sanayi iş birliğini geliş-
tirmek adına Ankara bölgesindeki 
üniversiteler ve araştırma enstitüleri 
ile ortak projeler yürütülmektedir. 

Resim 4: Rulman Ömür Test Labora-
tuvarı 

Yürürlükte olan 4 TEYDEB projesi 
vardır. Bu projelerde üniversiteler-
den danışmanlık ve test/ölçüm 
hizmetleri alınmaktadır. 

ORS Ar-Ge Merkezi’nde; 

x 2 Adet Rulman Test Laboratu-
varı (Toplam 33 adet rulman
ömür ve fonksiyonel test apa-
ratı)

x 1 Adet Dizayn ve Simülasyon
Laboratuvarı

x 1 Adet XRD Laboratuvarı

x 1 Adet Ölçüm Laboratuvarı

x 1 Adet Kimya Laboratuvarı

bulunmaktadır. 

Resim 5: SEIFERT 3003 PTS XRD 
Cihazı. 

Resim 6: Rulman fonksiyonel test 
cihazı. 

 Resim 7: İklimlendirme kabininde 
oksidasyon testleri. 

AR-GE faaliyetleri kapsamında yeni 
ürün tasarım sürecinde ürün tasa-
rım, simülasyon, komponent testle-
ri, saha ve fonksiyon testleri aşama-
ları kullanılmaktadır.  

Resim 8: Ölçüm laboratuvarından 
görüntü. Hassas çap ölçüm cihazı. 

Proses geliştirme sürecinde ise 
proses simülasyonları ve yeni proses 
entegrasyonu çalışmaları yapılmak-
tadır. 

Sonlu elemanlar methodlarını 
kullanarak yapılan ürün tasarım ve 
proses tasarım çalışmalarında 
kullanılmak üzere alanlarında öne 
çıkan simülasyon yazılımları kulla-
nılmaktadır. 

Resim 9: Rulman bileziği profilli 
ovalama simülasyonu (2D kesit 
görünümü). 
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Resim 10: Rulman bileziği profilli 
ovalama simülasyonu (3D görünü-
mü). 
İşbirlikleri 
Üniversite-Sanayi iş birliği kapsa-
mında son 1 sene içerisinde 1 adet 
TEYDEB ve 3 adet SANTEZ projesi 
başarı ile tamamlanmış olup halen 4 
adet TEYDEB projesi devam etmek-
tedir. TEYDEB projelerimiz için 
TÜBİTAK 1501 programından kamu 
desteği alınmakta, Atılım Üniversi-
tesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi gibi üniversite-
lerdeki değerli öğretim üyelerimizle 
birlikte yürütülmekte, ilgili üniversi-
telerden danışmanlık, test ve analiz 
hizmetleri satın alınmaktadır. Bil-
kent Üniversitesi UNAM ve Makine 
Mühendisliği bölümündeki öğretim 
üyeleri ile 2 adet TÜBİTAK 1505 
projesi için çalışmalar sürdürülmek-
tedir. 

Üniversitelerle olan iş birliklerimiz 
çerçevesinde önceki dönemlerde, 
Atılım Üniversitesi ile 2 adet, Kara-
bük Üniversitesi ile 1 adet olmak 
üzere 3 adet SANTEZ projesi ta-
mamlanmıştır. Avrupa Birliği çerçe-
vesinde geçmiş dönemlerde VIF-CA 
ve Leonardo projelerinde de ortak 
çalışmalarımız olmuştur.  

Ayrıca, Ar-Ge Merkezi belgesi alın-
madan önce firma bünyesinde 
geçmiş dönemlerde 6 adet TEYDEB 
projesi tamamlanmıştır. 

ORS AR-GE Merkezi, halen Atılım 
Üniversitesi Metal Şekillendirme ve 
Mükemmeliyet Merkezi Yönetim 
Kurulu Faal Üyesi olup, gerek SAN-
TEZ projeleri kapsamında gerek 
TEYDEB projeleri kapsamında gerek-
se de diğer araştırma konularında 
MŞMM ile birlikte çalışılmaktadır. 
Projeler 
2016 yılı ilk çeyreği itibari ile 57 adet 
AR-GE projemiz tamamlanmış, 16 
adet AR-GE projemiz ise devam 
etmektedir. Bu projeler sonucunda, 
1 adet patentimiz, 4 adet patent 
başvurumuz, 8 adet faydalı model 
belgemiz ve 4 adet faydalı model 
başvurumuz oluşmuştur.  

Projelerimizden bazı seçkin örnekler 
aşağıdaki listede yer almaktadır: 

TİDEB/TEYDEB Projeleri: 

x TİDEB 980230 - Rulman bileziği
dövme kalıp optimizasyonu.

x TİDEB 3020038 - Makara ve
rulmanlarda ömrü ve kaliteyi
artırmak için kalıcı gerilimlerin
simülasyonu, ölçülerek tespiti
ve iyileştirilmesi.

x TEYDEB 3070190 - Profilli ova-
lamanın geliştirilmesi ve rul-
man ömrüne etkisinin araştı-
rılması.

x TEYDEB 3110407 - Sac bilezikli
rulman bileziği dizaynı ve pro-
totip üretimi için imalat adım-
larının fea programları ile be-
lirlenmesi, kalıp optimizasyo-
nu, kalıp ve prototip üretimi
ve uygulama testleri

x TEYDEB 3140487 - Rulman
bileziklerinin yuvarlanma yol-
larındaki dalgalılık ve rulman
titreşimi arasındaki ilişkinin
araştırılması. (devam ediyor.)

x TEYDEB 3140509 - Görüntü
işleme tabanlı rulman final
kontrol sistemi. (devam edi-
yor.)

x TEYDEB 3140833 - Near-net
shape bilezik ovalama prosesi-
nin geliştirilmesi ve rulman
ömrüne etkisinin incelenmesi.
(devam ediyor.)

x TEYDEB 3140834 - Büyük çaplı
rulman bileziklerinin üretimi
için sıcak ovalama prosesinin
geliştirilmesi, ön şekillendirme
adımlarının belirlenmesi, pro-
ses simülasyonlarının ve pro-
totip imalatının gerçekleştiril-
mesi. (devam ediyor.)

SANTEZ Projeleri 

x 0939.STZ.2011-2 - Rulman
bileziklerinde yeni sıcak şekil-
lendirme proses tasarımları ve
analiz sonuclarına göre yüksek
dayanımlı kalıp tasarlanması.

x 0980.STZ.2011-2 - Taşlama
işlemi yerine sert tornalama
metodu kullanılarak yüksek
dayanımlı yeni rulman bilezik-
lerinin ve makaraların üretimi
ve ömür testi.

x 1295.STZ.2012 - İnce rulman
bileziklerindeki su verme süre-
cinin simülasyon destekli ana-
liziyle ısıl işlem çarpılmalarının
azaltılması.

Diğer Ar-Ge Merkezi Projeleri: 

x Preste şekil verilmiş sac bile-
ziklerde Eddy-Current metho-
duyla tahribatsız olarak hata
tespiti.

x Paslanmaz çelik malzemeden
rulman tasarımı ve proses ge-
liştirmesi.

x Karbonitrürleme yapılan rul-
manlarla standart rulmanların
ömür ve yüzey kalitelerinin
karşılaştırılması.

x Rulman bileziklerinde kalıntı
östenit, karbür yapısı ve dağı-
lımının yuvarlanma yolu aşın-
masına etkisinin incelenmesi.
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x Dört nokta temaslı rulman
tasarım ön seri imalatı ve test-
lerin yapılması.

x İstatistiksel ölçüm analiz sis-
temi kurulumu ve erp enteg-
rasyonu.

x Tork filtre rulmanı tasarımı,
geliştirilmesi ve fonksiyon test-
lerinin yapılıp seri imalat saf-
hasına getirilmesi.

x İnce kesitli otomotiv kam mili
rulmanı tasarım ve imalatı.

x Yüksek hızlarda çalışacak rul-
man geliştirilmesi.

x Enerji verimli rulman gelişti-
rilmesi.

www.ors.com.tr 

arge@ors.com.tr
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Mustafa TAŞ * 

Ar-Ge Merkezi Müdürü 

Rollmech, Türkiye’nin üretim, ihra-
cat ve katma değer yaratma gücü 
açılarından lokomotif sektör konu-
munda olan otomotiv endüstrisinin 
en önemli merkezlerinden biri olan 
Bursa’da 1999 yılında kurulmuş ve 
sırası ile Aries, Oxford Automotive 
ve Wagon Automotive Gruplarında 
yer aldıktan sonra Şubat 2009 
tarihinden itibaren bağımsız bir 
firma olarak yoluna devam etmiş ve 
Haziran 2009 tarihinde ismini 
“Rollmech Automotive Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.” olarak değiştirmiştir. 

Rollmech, 26.500 m2’lik bir alanda, 
1000 çalışanıyla Ford, Tofaş, Rena-
ult, Volkswagen, Daimler – Merce-
des, GAZ, PSA, Johnson Controls, 
gibi yerli ve yabancı Dünya’nın önde 
gelen otomotiv ana sanayi üreticile-
rine eş-tasarımcı (co-designer) ve 
tam servis sağlayıcı (full system 
supplier) olarak alt parça ve modül 
tasarım ve imalatçısı olarak hizmet 

vermektedir. Özellikle yurtdışındaki 
müşterilere yerinde mühendislik 
hizmeti verebilmek, proje başlangıç-
larında ve proje süresince daha 
efektif çalışma sağlayabilmek ama-
cıyla 2014 yılında Almanya’da 
“ROLLMECH Engineering GmbH” 
ofisini kurmuştur. Rollmech dünya 
genelinde 8 global müşteriye, 15 
ülkeye ve 42 lokasyona üretim ve 
hizmet desteği vermektedir. Oto-
motiv ana sanayi firmaların geliştir-
diği yeni araç projelerinde yer aldığı 
ürün grupları ve hizmet verdiği ürün 
grupları: 

A – Mekanizmalar; 

• Kayar Kapı Mekanizmaları
• Benzin Depo Kapak Emniyet

Mekanizmaları
• Menteşeler
• Bagaj ve Kaput Menteşeleri
• Kapı Durdurucuları ve Pozis-

yonlayıcıları
• Kaput Kilitleri
• Koltuk Kilitleri

B - Rollforming ürünleri; 

• Kayar Kapı Kızakları
• Kapı Çerçeveleri
• Gövde profilleri
• Cam Kanalları
• Tamponlar

olarak listelenmektedir. 

Rollmech üretimini gerçekleştirdiği 
ürünlere ait sahip olduğu proses 
uzmanlıkları ve yetenekleri ise 

x Rollforming
x Stretch bending
x Montaj Teknolojileri
x Talaşlı İmalat
x Kaynak
x Preste Sac Şekillendirme
x Yüzey İşlem (Çinko Kaplama ve

Elektro Polisaj)
x Vibrasyonlu Çapak Alma

olarak sıralanabilir. 

Rollmech vizyonu faaliyet gösterdiği 
her konuda başarılı ve global bir 
firma olmak, misyonu ise; faaliyetle-
rimizi operasyonel karlılığı temin 
eden, sürdürülebilir ve sürekli 
büyümeyi hedefleyen şekilde dü-
zenlemek, müşteri beklentilerini 
aşan, yaratıcılığı ön plana çıkaran, 
farklı, yenilikçi ve katma değer 
sağlayan ürün ve hizmetler sağla-
mak, çalışanlarımızın mutlu, huzurlu 
ve keyifli çalışmalarını sağlayan, 
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farklı ve beklentileri aşan bir işletme 
olmak ve Küresel kalkınma için 
çevre, güvenlik ve sosyal sorumluluk 
projelerini destekleyen kapsayıcı 
işletme modelini gerçekleştirmektir.  

Rollmech uluslararası kalite stan-
dartlarına uygun ve bağlı kalarak 
üretimini gerçekleştirmekte dir 
Sahip olduğu kalite belgesi ise; 

- ISO/TS 16949  

- OHSAS 18001  

- ISO 14001 

- Q1 

- SA 8000’dir. 

Türkiye’de otomotiv sektöründe SA 
8000 Sosyal Sorumluluk Standardı 
Belgesine sahip ilk firmadır.  

Ar-Ge Merkezi 
1998 yılından itibaren elde edilen 
bilgi birikimini ve mühendislik alt 
yapısını bir merkezde toplamak için 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’na başvuran Rollmech, 14 Eylül 
2012 tarihinden itibaren 5746 Sayılı 
Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi 
belgesi almış ve faaliyetlerine de-
vam etmektedir. Firmamızda ger-
çekleşen Ar-Ge faaliyetleri, her 
geçen gün firmamızın yeni projeler 
üretme, yeni teknolojiler geliştirme 
ve daha rekabetçi ürün ve hizmet 
sağlama konusunda ki yetkinliklerini 
arttırmaktadır. 2015 yılındaki Ar-Ge 
harcamalarının ciroya oranı ise 
1,83’tür. 

Bir çalışma ofisi ile birlikte, labora-
tuvar, test merkezi ve prototip 
atölyesinden oluşan, 2.004 m²’lik 
bağımsız alanda kurulu Merkez’de, 
Ar-Ge, inovasyon ve mühendislik 
faaliyetlerini 56 kişilik mühendis, 
teknik öğretmen, teknisyen ve 
destek personeli kadrosuyla gerçek-
leştirmektedir. Rollmech Ar-Ge 
Merkezi’nde görev yapan 56 Ar-Ge 
personelinin 41 kişi araştırmacıdır. 
Araştırmacı niteliğini arttırmak 
amacıyla lisansüstü eğitimi teşvik 
etmekte olup; beşi yüksek lisans  

derecesine sahip üç araştırmacısı 
doktora eğitimine ve altı araştırma-
cıda yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir. 

Rollmech içerisindeki Ar-Ge faaliyet-
lerinin gerçekleştirilmesinden so-
rumlu olan Ar-Ge Merkezinin başlıca 
yürüttüğü faaliyetler  

* Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

* Maliyet Düşürücü Yeni Teknoloji-
lerin Uygulanması 

* Kalite Yükseltici Yeni Teknolojilerin
Uygulanması 

* Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir
Teknoloji Geliştirilmesi 

* Yeni Teknolojinin Ülke Koşullarına
Uyarlanması 

* Teknolojik/Teknik ve Ekonomik
Yapılabilirlik Etüdü 

* Geliştirilen Kavramdan Tasarıma
Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratu-
var Çalışmaları 

* Tasarım ve Çizim Çalışmaları

* Prototip Üretme

* Uluslararası Bazda Yeni teknoloji-
lere dayalı Ürün/Üretim Süreci 

* Ülke Bazında Teknolojik Olarak
Yeni Ürün/Üretim Süreci 

*Temel Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırmalar 

Ar-Ge Merkezinin görevleri: 
. Üretilecek olan nihai ürünler için 
gereken tasarımların ve çizim çalış-
malarının gerçekleştirilmesi, ve 
prototip geliştirilmesi, 

. Yeni Ar-Ge projelerinin değerlendi-
rilmesi ve devreye alınması, 

. Kullanılacak olan yeni teknolojiler 
ve geliştirilecek yeni ürünler ile ilgili 
ihtiyaçların diğer departmanlar ile 
iletişim ve teknik gelişmelerin takibi 
sonucunda tespit edilmesi, teknolo-
jik ve ekonomik yapılabilirlik etütleri 
ile değerlendirilmesi, ülke koşulları-
na ve yeni üretimlere yönelik olacak 
şekilde uyarlanması, projelendiril-
mesi, devreye alınması ve izlenmesi, 

. Verimlilik arttırıcı, süreç iyileştirici, 
maliyet düşürücü teknolojilerin ve 
çalışmaların diğer departmanlar ile 
iletişim ve teknik gelişmelerin takibi 
sonucunda tespit edilmesi, teknolo-
jik ve ekonomik yapılabilirlik etütleri 
ile değerlendirilmesi, ülke koşulları-
na ve yeni üretimlere yönelik olacak 
şekilde uyarlanması, projelendiril-
mesi, devreye alınması ve izlenmesi, 

. Uluslararası bazda gelişen yeni 
teknolojilerle mevcut üretim siste-
mindeki adaptasyonun sağlanması 
için sürekli geliştirme ve yenileşme 
felsefesinin benimsenmesi ve uygu-
lanması, 
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. Üniversite - Sanayi İşbirliği ve 
Rollmech'in dahil olduğu diğer 
işbirlikleri çerçevesinde Ar-Ge 
unsuru olan bilimsel ve teknolojik 
araştırmaların uygulanabilirliklerinin 
araştırılması ve uygulanması. 

. Yapılan Ar-Ge çalışmalarının do-
kümante edilmesi, fikri sınai haklar 
ile ilgili işlemlerinin takip edilmesi, 
gerektiğinde makale, kongre bildiri-
si, vb. şekillerde bilgi yayılımının 
gerçekleştirilmesidir. 

Ar-Ge Merkezi içinde farklı uzmanlık 
alanlarında görev alan ve Ar-Ge 
organizasyon şemasını oluşturan 
birim ise;  

- Ürün Mühendisliği 

- İleri Teknolojiler ve İnovasyon 

- Proses Mühendisliği 

- Proje Yönetimi 

- Strateji Geliştirme ve Planlama 

- Maliyetlendirme ve Tekliflendirme 

- Test Merkezi ve Prototip Atölyesi 

birimlerinden oluşmaktadır. 

Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları  
Ar-Ge faaliyetleri ile meydana gelen 
çıktıların fikri ve sınai haklarını 
korumak adına Türk Patent Enstitü-
sü’ne 17 adet patent ve 7 adet 
faydalı model, ayrıca Avrupa Patent 
Ofisine de dört adet patent başvu-
rusunda bulunmuş ayrıca, bir adet 
endüstriyel tasarım başvuru bulun-
maktadır.   Ar-Ge Merkezi çalışmala-
rı ile birlikte ileriki yıllarda başvuru 
sayısının artması da firma hedefleri 
arasında yer almaktadır. 

Kongre, Sempozyum ve Bilimsel 
Yayınlar 
Rollmech Ar-Ge Merkezi’nde başarı 
ile yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon 
projelerindeki çalışmalardan elde 
ettiği bilgi birikimi ulusal ve ulusla-
rarası akademik platformlara da 
taşımak amacıyla kaleme aldığı 
yayınlardan 7 tanesi uluslararası 

adet hakemli ulusal bildiri ve 16 
adet ulusal bildirisi yayınlanmıştır. 

Tasarım Yetenekleri 
Rollmech yurtiçi ve yurtdışındaki 
otomotiv ana sanayi (OEM) firmaları 
co-design ve full servis supplier 
olarak alt parça ve modül tasarım ve 
imalat hizmet vermektedir. Üreti-
mini gerçekleştirdiği menteşe, kayar 
kapı sistemi, kilit ve mekanizmalar 
hareketli parçalar olması ve kızakla-
rın üretiminde özel rollform ve 
stretch bending proseslerinin kulla-
nılması ve ana sanayi firmaları ile 
birlikte tasarım çalışmaların gerçek-
leştirilmesi gibi nedenlerle tasarım 
faaliyetlerine önem verilmekte olup; 
tüm ürün gruplarında tasarım çalış-
malarını Ar-Ge Merkezi içerisinde 
yer alan konularında uzman tasarım 
kadrosu ile gerçekleştirmektedir. 
tasarım faaliyetlerini gerçekleştir-
mek amacıyla Ar-Ge Merkezindeki 
CAD sisteminde  

x Catia

x Unigraphics

x Smartteam

x COPRA

yazılımları yer almaktadır. 

Tasarım çalışmalarında süreç 5 
temel adımda yürütülmektedir. 

x Müşteri ihtiyaçları ve beklenti-
leri

x Firma kabiliyetleri

x Kıyaslama ve Karşılaştırma
(Benchmarking)

x Teknik tanımlama

x Tasarım çalışmaları

x Tasarım doğrulama (Analiz ve
Test)

Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştiri-
len tasarımlarda ürün için müşteri 
beklentilerine ve sahip olduğu 

fonksiyon özellerine bağlı olarak 
Design to Cost, Design for manufac-
turability, Design for Six Sigma gibi 
farklı tasarım metodolojiler uygu-
lanmaktadır. Böylece daha tasarı-
mın başında belirlenen şartlara 
uygun ürün geliştirilmeye başlanıl-
maktadır.  

Analiz Yetenekleri 
Rollmech Automotive bünyesinde 
birçok farklı sonlu elemanlar analizi 
yapılmaktadır. Bu analizler test 
merkezi sayesinde gerçek koşullarda 
tekrarlanarak sonuçlar kıyaslanmak-
ta ve sonuçların korelasyonu üzeri-
ne çalışmalar yürütülmektedir. Ana 
ürün grupları olan kayar kapı sis-
temleri, menteşeler, kaput ve koltuk 
kilitleri; analizleri yapılan başlıca 
ürünler olarak sıralanabilir. Bunlara 
ek olarak araştırma projeleri kap-
samında analiz yapılan ürün çeşitlili-
ği de artmaktadır. Analizler yapılır-
ken HyperWorks, Copra FEA RF ve 
nCode DesignLife programları 
kullanılmaktadır. Firma bünyesinde 
yapılan analiz çeşitleri; dinamik 
analizler, statik analizler, kinematik 
analizler, rollform hattı analizleri, 
topoloji optimizasyonları ve yorul-
ma analizleri olarak gruplandırılabi-
lir. Yapılan analizlerde HyperMesh 
programında müşteri gereklilikleri-
ne uygun sonlu elemanlar ağı oluş-
turulmaktadır.  
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Dinamik analizler için HyperWorks 
yazılımının Radioss Block arayüzü 
kullanılmaktadır. Bu analizlere 
örnek olarak kayar kapı yüksek 
hızda açılma ve yüksek hızda ka-
panma analizleri gerçekleştirilmek-
tedir. Bu analizlerde kauçuk sönüm-
leyiciler, mekanizmalar ve kızaklarda 
meydana gelen deformasyon ve 
gerilmeler, kapı durdurucu meka-
nizmaların çalışması hareketi gibi 
bölgesel incelemeler yapılmaktadır. 
Bir kayar kapı için en zorlu analizler-
den olan yüksek hızda çarpma 
analizleri ile kayar kapı sistemi için 
birçok olumsuz durum kontrol 
edilebilmektedir. Bir yüksek hızda 
çarpma analizinin görüntüsü şekilde 
gösterilmiştir. 

Menteşeler, kilitler ve kayar kapı 
sistemleri için birçok statik analiz 
gerekliliği bulunmaktadır. Bu analiz-
lerde sistemlerin fonksiyonelliğini 
yitirmesi veya sistemlerde kalıcı 
deformasyonlar oluşup oluşmadığı 
incelenir. Bu analizlere örnekler 
şekilde gösterilmiştir. 

Menteşe, kayar kapı ve kilit sistem-
leri için efor değerlerinin ölçümü, 
hareket fonksiyonelliğinin kontrolü 
gibi konuların sanal tespiti için 
kinematik analizler yapılmaktadır. 
Bu analizler HyperWorks yazılımının 
MontionView arayüzünde gerçek-
leştirilmektedir.  

Rollform hat analizleri, hat tasarımı 
aşamasında kullanılan istasyon 
sayısı, bükme açıları, istasyonlar 
arası mesafe gibi parametrelerin 
oluşturulacak ürün üzerindeki 
etkilerini gözlemlemek amacıyla 
yapılır. Bu analizler ile doğru roll-
form hat tasarımları gerçekleştirile-
rek daha sonra oluşacak kalitesizlik 
veya revizyon maliyetlerinin önüne 
geçilmesi sağlanır. Rollform hat 
analizleri Copra FEA programı ile 
yapılır. Analiz görseli şekilde payla-

şılmıştır. 

Rollmech Ar-Ge Merkezi bünyesinde 
parçalar için topoloji optimizasyon-
ları gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
optimizasyon çalışmaları Hy-
perWorks yazılımının Inspire arayü-
zünde gerçekleştirilmektedir. Topo-
loji optimizasyonları ile gereklilikleri 
sağlayan en hafif ürünlerin tasarımı 
hedeflenmektedir. 

Tüm bu analizlere ek olarak da 
nCode programı ile veri işleme ve 
yorulma analizleri yapılabilmektedir. 
Yorulma analizleri, yapısal analizler 
veya strain gauge’ler yardımıyla 
toplanan veriler üzerinden yapıla-
bilmektedir. Bu veriler öncelikle 
düzenlenebilmekte ve daha sonra-
sında elde edilen test verisinin parça 
ömrü üzerinde etkisi araştırılmakta-
dır. 
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Analizlerde kullanılan malzeme 
verilerinin güvenilirliği adına, ürün 
listelerinde geçen bütün malzeme-
ler adına çekme testleri firma bün-
yesinde gerçekleştirilmektedir. Elde 
edilen test sonuçları malzeme 
modelleri kütüphanesinde yerini 
almaktadır.   

Test Merkezi ve Laboratuvar 
Rollmech Ar-Ge merkezi bünyesinde 
yer alan test merkezi ve malzeme 
laboratuvarı içerisinde, ürünlerin 
tasarım çalışmaları ve sanal doğru-
lamaları sonrasında prototip parça-
lar için malzeme testleri yapılabil-
mekte ve üretimi tamamlanmış tüm 
ürünlerin hem komponent olarak 
hem de çalışma sisteminin bir 
parçası olarak tüm testleri gerçek-
leştirilebilmektedir. 

Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan 
malzeme laboratuvarı malzemelerin 
ya da ürünlerin komponent olarak 
mekanik ve kimyasal özelliklerinin 
incelenebildiği, farklı ortamlarda 
kaplama özelliklerinin incelenebildi-
ği (nem, tuz sisi, korozyon, sıcaklık, 
vb.), bitmiş ürünlerin, fikstür ve 
aparatların üç boyutlu ölçümlerinin 
yapılabildiği teknolojik cihazlarla 
donatılmıştır. Ürünler üzerinde 
karşılaşılabilecek malzeme, üretim 
veya tasarım sorunlarının temeline 
inebilecek, gerekli araştırmaları 
yapabilecek yetkinliğe sahip perso-
nel ve ekipman ile üretim kalitesini 
arttırabilmekteyiz ve en önemlisi 
yapılacak tasarımlara doğrudan girdi 
sağlayan veriler elde etmekteyiz. 

3D Ölçüm Cihazı 

Otomotiv sektörünün önde gelen 
firmalarına üretim ve tasarım yapan 
firmamız, laboratuvar çalışmaların-
da ana sanayi firmalarından gerekli 
akreditasyonları almış ve çalışmaları 
her zaman bir adım ilerisini düşüne-
rek ve aynı titizlikle devam ettir-
mektedir. 

Akreditasyon Tablosu 

Tasarım doğrulama adımlarının en 
kritik basamaklarından biriside 
şüphesiz ki test sonuçlarıdır. Ürünle-
rin ya da sistemlerin tasarım, mal-
zeme ve üretim açısından tamamen 
hazır olup olmadığına da bu basa-
mak sonrasında karar verilmektedir. 
Bu nedenle ürünlerin gerek kompo-
nent olarak gerekse sistem olarak 
testlerde beklenilen şartların doğru 
analiz edilerek, en uygun biçimde 
kurgulanması çok önemlidir. 

Rollmech olarak, tasarım, analiz ve 
test deneyimlerimizi birleştirerek en 
doğru sonuçlara, en uygun biçimde 

ulaşmayı hedeflemekteyiz. Test 
merkezi bünyesinde yapılan testleri 
genel olarak şu başlıklar altında 
toplayabiliriz; 

• Mekanik sistem simülasyon testle-
ri 
• Klimatik ortam testleri
• Dayanım testleri
• Ömür testleri
• Veri toplama testleri
• Malzeme testleri

Test merkezi bünyesinde klimatik 
oda ve klimatik oda içerinde dina-
mik testlerin yapılabildiği düzenek 
yer almaktadır. Oda ölçüleri 8x4x3 
metredir,  -40° ile +80° sıcaklık 
değerlerinde ve %90 nem koşulla-
rında şartlandırılabilmektedir. 
Üretimi yapılan tüm ürünlerin 
klimatik şartlarda ömür testlerini 
araç üzerinde yapabilmekteyiz.   

En fazla üretim adedini gerçekleştir-
diğimiz ürün grubu olan araç ön ve 
arka kapı menteşeleri için dayanım, 
klimatik şartlarda ömür testleri ve 
diğer tüm müşteri gerekliliklerini 
içeren testleri gerçekleştirebilmek-

teyiz.  Modüler test bankoları saye-
sinde farklı projelerin ürün grupları-
nı aynı test düzeneklerinde gerçek-
leştirebilmekteyiz. 

<ůŝŵĂƚŝŬ�KĚĂ�ǀĞ�dĞƐƚ��ƺǌĞŶĞŒŝ
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Test Çalışmalarında tasarıma doğ-
rudan katkı sağlamak adına veri 
toplama işlemleri yapmaktayız. 
Dewesoft Data cihazı ile strain gage 
ölçümleri, akustik ölçümler, ivme 
ölçümleri ve efor ölçümleri yapa-
bilmekteyiz. 

Ar-Ge Projeleri 
Rollmech Ar-Ge hedefleri ve strate-
jileri doğrultusunda TÜBİTAK TEY-
DEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında 
Ar-Ge proje başvurularına Ar-Ge 
Merkezi olmasıyla birlikte daha çok 
ivme kazandırmıştır. Ar-Ge Merkezi 
olarak TÜBİTAK-TEYDEB ve San-Tez 
projelerinin belirlenmesinde kısa, 
orta ve uzun vadeli stratejilerine 
paralel, firma faaliyet ve hedeflerine 
uyumlu olmasına dikkat etmekte, 
bu proje fikirlerini ise; 

Yürüyen ve biten projelerin yarattığı 
fırsatlardan 

–Müşteri taleplerinden,
–Satış/Pazarlama taleplerinden,
–Üretim sorunlarından,
–Maliyet düşürme taleplerinden,
–Kongre, Sempozyum ve Konferans-
larda takip edilen yeniliklerden, 
–Üniversiteler ile yapılan toplantı-
larda ortaya çıkmaktadır. 

Rollmech olarak TÜBİTAK TEYDEB 
1501 olarak 7 Ar-Ge projesi başarı 

ile tamamlanmış, 1 Ar-Ge projesi 
devam etmekte ve 1 Ar-Ge projesi 
de değerlendirme aşamasındadır. 
Bu projelerde özgün ve yeni proses 
veya ürün tasarımları ortaya çık-
maktadır.  

Rollmech Ar-Ge Merkezi olarak 
özellikle farklı disiplinler, farklı 
uygulama alanlarında projeler 
ortaya koymak ve daha teknolojik 
projeler ile ürünler ortaya çıkarmak 
hedefimiz vardır. Teknolojik ve 
katma değeri yüksek ürünleri tasar-
lama, geliştirme ve sistematik olarak 
ortaya çıkmasını sağlamanın en 
vazgeçilmez unsurlarından birisi de 
üniversitedeki konusunda uzman 
akademik personeller ile birlikte 
hareket etmek ve temel bilimlerden 
yararlanmaktır. Üniversite-Sanayi 
işbirliklerinin artması, konusunda 
uzman üniversite öğretim üyeleri ile 
ortak projeler yürütmek ve proje-
lerde akademik personelin sahip 
olduğu bilgi birikimini ürünlerimizde 
kullanmak amacıyla Uludağ Üniver-
sitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile 
de işbirliklerimiz söz konusudur. 
Önümüzdeki yıllarda Ar-Ge proje 
sayımızı arttırmak hedefimizin 
yanında farklı üniversitelerle de 
işbirliği kurmak ve ortak proje 
sayımızı arttırmak amaçlanmaktadır.  

TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı 
dışında farklı programlarda da Ar-Ge 
Projelerimiz yürütülmektedir. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yürütülen San-Tez progra-
mında Uludağ Üniversitesi ile ortak 
olarak bir Ar-Ge projesi de yürüt-
mekteyiz.  
Ar-Ge Benchmarking 

Benchmarking kapsamında yapılan 
çalışmaların amaçları şunlardır: 

- Tasarım sürecine doğru girdi-
ler oluşturmak, 

- Ürünlerin yanı sıra, ürün tasa-
rımı, ürün geliştirme, üretim 
metodları konularında, rakip-
lere kıyasla nerede olduğumu-
zu incelemek, 

- Yeni teknolojiler, fikirler, ürün-
ler ve müşteri ihtiyaçları konu-
sunda güncel kalabilmek ama-
cıyla araştırmalar yapmak. 

Benchmarking çalışmaları, Ar-Ge, 
Ür-Ge veya ilgili projeyi yürüten 
ekipten gelen talepler üzerine 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar; 

- Yeni ürün segmentindeki ra-
kipler ile ilgili, 

- Projelerde hedef ürüne yöne-
lik tasarım beklentileri ile ilgili, 

- Ar-Ge stratejisine hizmet ede-
cek, yeni ürün geliştirme konu-
ları araştırmaları 

olabilmektedir. 

Yeni ürün segmentindeki rakipler ile 
ilgili Benchmarking çalışmaları: Bu 
süreçte ilgili Benchmarking ürünleri 
araştırılıp satın alınmaktadır. Daha 
sonra bu parçalar gerektiğinde 
demonte edilip bazı incelemeler 
yapılmaktadır. Yapılan incelemeler 
sayesinde ürün spesifikasyon bilgile-
ri çıkarılmakta ve ürünün perfor-
mansı ile ilgili olarak değerlendirme-

DĞŶƚĞƔĞ�dĞƐƚ��ĂŶŬŽůĂƌŦ
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ler yapılmaktadır. Yapılan tüm bu 
işlerden elde edilen veriler ve de-
ğerlendirmeler, daha sonraki çalış-
malarda kullanılmak üzere kayde-
dilmektedir. Bu verilerin ve değer-
lendirmelerin yer aldığı karşılaştır-
ma tabloları ve grafikleri oluşturul-
maktadır. 

Projelerde hedef ürüne yönelik 
tasarım beklentileri ile ilgili Bench-
marking çalışmaları: 

 Benchmarking ürünleri hakkında 
daha önce elde edilen veriler ve 
değerlendirmeler,  karşılaştırma 
tabloları ve grafikleri kullanılarak, 
tasarım sürecine ilave bilgiler sağ-
lanmaktadır. Yeni tasarlanan ürün-
lerin bir yandan da teknik gereksi-
nimleri ve müşteri gereksinimlerini 
karşılaması için Kalite Evi tekniği 
kullanılmaktadır. Kalite Evi dahilin-
deki Teknik Benchmarking kısmı, 
Benchmarking ürünlerinden elde 
ettiğimiz verileri içermektedir. Bu 
sayede, tasarım süreci için tasarım 
hedefleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
yeni tasarımları farklı açılardan 
değerlendirip, iyi ve kötü olduğu 
yönlerini, fırsat ve tehditlerini 
görebilmek amacıyla da SWOT 
analizi yapılmaktadır. Yapılan bu 
çalışmalar da kayıt altına alınmakta-
dır.

Ar-Ge stratejisine hizmet edecek, 
yeni ürün geliştirme konuları araş-
tırmaları: Rollmech, inovasyona 
önem veren bir firmadır. Yeni tek-
nolojiler, fikirler, ürünler ve müşteri 
ihtiyaçları konusunda güncel kala-
bilmek amacıyla araştırmalar yapıl-
maktadır. Bunun yanında firmanın 
diğer iş fonksiyonlarını da geliştire-
cek araştırmalar ve çalışmalar 
yürütülmektedir. Araştırmalardan 
elde edilen sonuçlar, yeni bir proje 
konusu olarak değerlendirebildiği 
gibi, mevcut ürünlerin de geliştiril-
mesinde de kullanılabilmektedir. 

* mustafa.tas@rollmech.com

http://www.rollmech.com/
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Hüseyin KARABULUT* 

Ar-Ge Şefi 

SKT Yedek Parça ve Makine Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 1955 yılında kurul-
muş olup, halen Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde toplam 20.000 
m2 alan üzerinde sızdırmazlık parça-
ları üretimini yapmaktadır. 

1976 yılında kurulan Diniz Holding 
bünyesinde, otomotiv sanayi başta 
olmak üzere, bir çok sanayi koluna 
hizmet veren SKT A.Ş. , bilinçli ve 
sistemli çalışmayı ilke edinmiş, 
çağdaş ve teknolojik gelişmeleri 
kullanarak, bugün 370 kişi istihdam 
eden firmamız, konusunda önde bir 
kurum olarak sektöre hizmet etme-
ye devam etmektedir. 

Ana üretim çeşitleri; döner mil 
sızdırmazlık elemanları (keçeler ve 
oringler) teknik kauçuk, kauçuk ve 
metal parçalar ile plastik parçalar ve 

PTFE 'den üretilen takozlar başlıca 
ürünlerdendir. 

SKT A.Ş. (Sızdırmazlık elemanları ve 
teknik kauçuk parçalar) konusunda 
uluslararası standart-larda çalışmak-
ta olup, laboratuar-larında kalitenin 
sürekliliği ve geliş-tirilmesi için 
malzeme ve ürünler üzerinde sürekli 
araştırmalar yapmaktadır. Teknolo-
jideki gelişme-ler yakından izlen-
mektedir. Arge’ ye verdiği önem 
sayesinde, bugün Türkiye'de en 
fazla kauçuk ve sızdırmazlık elemanı 
malzemesi çeşidi SKT' de kullanıl-
maktadır. 

Bütün birimleri ile sanayimize katkısı 
her geçen gün artan, kalite konu-
sunda uluslararası standartlarda 
çalışan SKT, gelecekte sanayimize ve 
ihracata daha büyük katkı-arda 
bulunabilme arzu ve çabası ile 
yatırımlarına ve çalışmalarına de-
vam etmektedir. 

SKT Ar-Ge Merkezi 
SKT Ar-Ge merkezi, hali hazırda 
yıllardır sürdürmekte olduğunu Ar-
Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini, 2015 
yılının Ocak ayında aldığı Ar-Ge 
Merkezi belgesi ile tescillemiştir. 

SKT Ar-Ge merkezi, 1060 m2 toplam 
kapalı alan üzerine kurulu ve 5 farklı 
lokasyondan oluşan bir yapılanmaya 
sahiptir. 

SKT Ar-Ge merkezi, 

x Yeni Teknoloji Geliştirme

x Ürün Tasarım

x Proses Tasarım

x Malzeme Geliştirme

x Prototip Hazırlama

x Ölçüm ve Test

bölümlerinden oluşmaktadır. 

SKT bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri ile 
ilgili doğrudan çalışma yapan 43, 
dolaylı olarak çalışma yapan 4 kişi 
olmak üzere toplamda 47 personel 
görev almaktadır. Her bir personel, 
deneyime sahip, konusunda uzman 
kişilerdir. Bu personelden 4 ‘ü 
yüksel lisans, 22 ‘si lisans mezunu 
araştırmacılardır. Ayrıca, 1’i doktora 
3’ü yüksek lisans olmak üzere 4 
personel daha öğrenimine devam 
etmektedir.  

Yeni Ürün Geliştirme Bölümü 
Teknolojik gelişmelerinin takibi, 
literatür ve patent araştırmaları, 
veri tabanlarının takibi, bench-
marking çalışmaları, sektörle ilgili 
seminer, konferans ve kongrelere 
katılım sağlanması, üniversite, 
müşteri ve tedarikçilerle işbirlikleri-
nin oluşturulması ve sürekliliğinin 
sağlanması, ürün geliştirme süreç-
lerine destek olunması ve Ar-Ge 
projelerinde görev alır. Bu ekip, 
CAD, CAM, CAE, FMEA, Problem 
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Çözme Teknikleri, Ürün Testleri gibi 
teknik konularına hakim, yetkin 
personelden oluşmaktadır. 

Ürün Tasarım Bölümü 
Yeni ürünlerle ilgili faaliyetlerin 
koordine ve takip edildiği bölümdür. 
Bu kapsamda ürünlerin projelendi-
rilmesi, müşteri beklentileri ve 
planlarının tespiti, proje yönetimi, 
ürün ve yarın mamul tasarımlarının 
yapılması ile bunlara ait 3D ve 
imalat resimlerinin oluşturulması, 
ürünlerin prototip üretimleri, test 
ve validasyon gibi faaliyetler bu 
bölüm tarafından gerçekleştirilmek-
tedir.  

Proses Tasarım Bölümü 
Ürüne ait proseslerin belirlenmesi, 
proseslerde kullanılacak aparatların 
ve fikstürlerin tespiti ve tasarlanma-
sı, gerekli kauçuk ve sac parça kalıp 
tasarımlarının ve kalıp yüzeylerinin 
geliştirilmesi(2D ve 3D CAD), gerekli 
durumlarda parçalara ait imalat 
kodlarının çıkarılması (CAM) gibi 
faaliyetler proses tasarım bölümü 
sorumluluğundadır. 

Malzeme Geliştirme Bölümü 

Geliştirilmesine karar verilen ürün-
lerde kullanılacak kauçukların müş-
teri şartnameleri, ulusal ve uluslara-
rası normlar (TSE, ASTM gibi), Ürün 
Tasarım ve Proses Tasarım birimle-
rinin belirlediği malzeme beklentile-
rine göre hamur formülasyonlarının 
oluşturmasından sorumlu birimdir. 
Birimin oluşturduğu bu formülas-
yonların istenen özellikleri karşılayıp 
karşılamadığı da malzeme Ar-Ge 
bölümünde bulunan test cihazları ile 
test edilmekte ve raporlanmaktadır. 

Yeni kauçuk geliştirme çalışmala-
rının yanı sıra, işletmedeki verimi 
artırmak, ürün kalitesini yükseltmek 
amacı ile üretim ve diğer prosesler-
de geliştirici çalışmalarda bulunmak 
da bölümün görevleri arasındadır. 
Ayrıca malzeme Ar-Ge Laboratuva-
rının çalışma alanına giren özel 
testlerin tasarımı, dokümante 
edilmesi, planlanması, yürütülmesi 
ve kayıtlarının tutulması, malzeme 
Ar-Ge bölümünde bulunan test ve 
ölçüm cihazlarını devreye alma, 
kullanma, kalibrasyon, bakım ve 
ilgili kayıt işlemlerinin organize 
edilmesi de bu bölümde çalışan 
personel tarafından yapılmaktadır. 

SKT kauçuk karışım teknolojilerinde 
45 yıldan fazla deneyimine sahiptir 

SKT, bugün itibariyle farklı ortam-
larda (motor yağı, şanzıman yağı 
gibi benzer kimyasallar) ve derin 

sıcaklık farklarında (-100°C / +300°C) 
çalışabilecek 3.000’den fazla kauçuk 
karışım formülüne sahiptir. 

Prototip Hazırlama Bölümü 

Bu birim, ön seri/prototip üretim 
denemesi (numune üretimi), numu-
nelerin ölçüm ve test laboratuvarla-
rına teslim edilmesi, onayının Ar-Ge 
ölçüm laboratuvarından alınmasını 
sağlamak faaliyetlerini gerçekleşti-
rir. Numune üretimi için malzeme 
ihtiyaç planının yapılması ve gerekli 
siparişlerin satınalma bölümüne 
verilmesi, prototip numunelerin 
laboratuvarlara teslim edilmesi, 
numune sonuçlarının  

değerlendirilmesi (ölçüm, görünüm 
vb.), değişen teknoloji ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda ilgili literatür ve 
kaynakları takip edilmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirir. 

Ölçüm ve Test Bölümü 

Ürün ve proses bölümleri tarafından 
tasarlanan her bir parça, aparat, 
kalıp ve fikstürün prototip depart-
manı tarafından üretilmesini müte-
akip ölçüm, analiz ve değerlendir-
melerin yapıldığı birimdir. Ölçüsel 
kontrolleri yapıldıktan sonra dokü-
mante edilmesi ve sonuçları ürün 
tasarım, proses tasarım, prototip 
hazırlama gibi ilgili bölümlere rapor-
lamaktadır.  
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Buna ilave olarak, onay alan proto-
tip kalıplardan üretilen prototip 
ürünlerin de hazırlanmış teknik 
resimlere göre ölçüsel kontrolleri 
Ar-Ge ölçüm laboratuvarında yapıl-
makta ve raporlanmaktadır.  

Ar-Ge test laboratuvarının görevi ise 
önceden belirlenmiş test kriterlerine 
göre prototip olarak üretilmiş ve 
ölçüsel onay almış parçaların fonksi-
yon ve ömür testlerinin gerçekleş-
tirmek, raporlamak ve iyileştirme 
potansiyeli olan durumlar için 
öneriler sunarak ürün geliştirme ve 
proses tasarım bölümlerine destek 
olmaktır. 

Ar-Ge Faaliyetleri 
Gerek Ar-Ge merkezi tescilinden 
önce gerekse Ar-Ge merkezi tesci-
linden sonra olsun, SKT’nin bugüne 
kadar gerçekleştirmiş olduğu pek 
çok proje ve faaliyet mevcuttur. Bu 
faaliyetlerin pek çoğu ticarileşerek 
hem müşterilerin beklentilerini 
karşılamış hem de ülke ekonomisine 
katkıda bulunmuştur. Söz konusu 
projelerin bazıları aynı zamanda 

TÜBİTAK teşviklerini almaya da 
değer görülmüştür. 

Gerçekleştirilen projelerin bazıları 
şöyledir; 

9 "Yerli üretim amfibi askeri
araçlardaki uskur sistemi için yük-
sek özellikli sızdırmazlık elemanı 
geliştirilmesi” 

9 “Yeni nesil çamaşır maki-
neleri için ozon ve pas dayanımı 
sağlayan döner mil keçesi gelişti-
rilmesi”(TEYDEB) 

9 “Kaset tipi sızdırmazlık
elemanlarının üretim teknolojileri-
nin geliştirilmesi” (TEYDEB) 

9 “Döner mil keçelerinde al-
ternatif dudak tasarımının gelişti-
rilmesi” (TEYDEB) 

9 “Kauçuk ürünlerinin vul-
kanizasyon kelitesinin iyileştirilme-
si amacıyla süreç parametrelerinin 
istatistik tabanlı incelenmesi ve 
optimizasyonu” (TEYDEB) 

9 “Ağır vasıta araçlar için
fren sistemi valf keçesi geliştiril-
mesi” 

9 “Robot destekli kauçuk
kesme otomasyonu” 

9 “Traktör PTO valfinde kul-
lanılacak sızdırmazlık elemanı ge-
liştirme projesi” 

9 “Çok düşük sıcaklıklarda
tam performans sağlayacak kauçuk 
geliştirme projesi” 

9 “Alternatif kalıplama yön-
temi ile keçe çapaklarının iyileşti-
rilmesi” 

Ar-Ge Merkezi İşbirlikleri 

Hazırlanan her bir TÜBİTAK TEYDEB 
projesi için akademik iş birliği ya-
pılmasına azami özen gösterilmek-
tedir. Dönemsel belli başlı proje 

işbirliklerinin yanı sıra genel olarak 
da süre gelen işbirlikleri mevcuttur. 
Buna göre, akademik işbirlikleri, 
teknoloji transfer ofisleri işbirlikleri, 
yerli ve yabancı arge yapan firmalar-
la işbirlikleri bu kapsamdadır. Örne-
ğin, Uludağ Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi, Bursa Teknik Üniver-
sitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, 
Yalova Üniversitesi, Sakarya Üniver-
sitesi, İstanbul Üniversitesi, Sam-sun 
19 Mayıs Üniversitesi ile temaslarda 
bulunulmuş ve ortak proje yapılması 
konusunda somut ve resmi adımlar 
atılmıştır. 

* huseyinkarabulut@skt.com.tr
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Müfit Çağlayan* 

AR-GE Direktörü

Genel Tanıtım 
Standard Profil Grubu, yıllar içinde 
biriktirdiği tecrübesi, sürekli geliştir-
diği teknolojisi ve tüm süreçleri 
bünyesinde barındıran tesisleri ile 
ilk tasarımdan araç üzerindeki 
montajına kadar müşteriye ve 
projeye özel çözümler sunmaktadır. 
1977 yılında Türkiye’de kurulan 
Standard Profil, bugün 7 ülkede 12 
üretim tesisinde toplam 8000’e 
yaklaşan çalışana sahip global bir 
yapıya ulaşmıştır. Kamyondan, en 
lüks araçlara kadar sektörün tüm 
ihtiyaçlarına cevap verebilen Stan-
dard Profil, BMW, VW Grubu, Gene-
ral Motors, Renault-Nissan Grubu, 
Fiat Grubu, Toyota, Ford, Daimler, 
Volvo,  Peugot Citroen Grubu gibi 
dünya otomotiv devlerine sızdır-
mazlık profili tedarik etmektedir.  

Genel merkezi İstanbul’da bulunan 
Standard Profil, Düzce ve Mani-
sa’daki fabrikaları ile Türkiye’de 
toplam 4500 kişi istihdam etmekte-
dir. Bulgaristan, Çin, Güney Afrika, 
İspanya, Fas ve Meksika fabrikaları 
ile 5 kıtada 45 otomotiv üreticisi 
fabrikaya ulaşmaktadır.  Tüm dün-
yada 200.000 m2’lik kapalı üretim 
alanı ve 2015 yılında kaydettiği 345 
milyon EUR’luk ciro ile, sızdırmazlık 
profili alanında Avrupa’da ikinci, 
dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de kendi alanında lider 
olmakla birlikte, tek geliştirici firma 
olan Standard Profil, son teknoloji 

teknik altyapısı, ürün geliştirme 
merkezleri, Ar-Ge Merkezi ve çok 
değerli, her biri işinde uzman çalışan 
kadrosu sayesinde, sektöründe 
öncülük yapan bir markadır.   

Yükselen başarısının yanında, tüm iş 
süreçlerinde çevreye duyarlı politi-
kalar izleyen Standard Profil, geri 
dönüşüm teknolojilerini kullanarak 
hurda ve atıkların farklı ürünler 
olarak geri kazanımını sağlar. 

Dünyanın önde gelen otomotiv 
üreticileri Standard Profil ’in müşteri 
portföyünü oluşturmaktadır. Üstün 
kalitedeki ürünlerini küresel otomo-
tiv pazarına sunan Standard Profil 
sızdırmazlık ürünleri (bkz. Şekil 1) 
dünyadaki her 3 araçtan 1’inde 
kullanılmaktadır. 

Standard Profil’in kalite odaklı 
üretim anlayışı ve müşteri memnu-
niyeti konusunda kendini sürekli 
geliştirmesi dünya devi markalar 
tarafından “En İyi Tedarikçi Ödülü”, 
“Kalite Ödülü”, “Yılın Tedarikçisi 
Ödülü”, “Tedarikçi Kalite Ödülü”, 
“Tedarikçi Başarı Ödülü”, “Grup 
Başarı Ödülü” gibi onlarca ödülle 
tescillenmiştir. 

Şekil 1 / Ürün Portföyü 

Belirlenen ekonomik hedeflere 
müşteri memnuniyetinde sürekliliği 
sağlayarak ulaşmak, fiziksel ve 
toplumsal çevreye saygılı bir yakla-
şımla sanayi-toplum ilişkisi içinde 
çevreci gelişmelere öncülük etmek, 
kabul görmüş Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk standartlarıyla uyumlu, 
çalışanlarının ve paydaşlarının 
ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir iş 
modelleri-ilkeleri oluşturmak ve 
uygulamak olarak özetlenebilecek 
vizyonuyla çalışmalarını şekillendi-
ren Standard Profil  “kalitesi, hizme-
ti, teknolojisi ve rekabetçi fiyatı ile 
otomotiv sektöründe sızdırmazlık 
profil sistemlerinin lider tedarikçisi 
ve iş ortağı olmak” misyonu ile 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Kaliteyi hizmetlerinin merkezine 
yerleştiren Standard Profil bu konu-
da aşağıdaki sertifikaları Türkiye 
dahil bütün fabrikaları için temin 
etmiştir; GM QSB+, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 
9001, ISO 27001, TSE 4709, Q1, GM 
QSB, IQNET. 

Türkiye otomotiv ve bağlı yan sana-
yilerinin sürekliliğinin sağlanması ve 
sürdürülebilir bir ilerleme kaydet-
mesi için TAYSAD, Ticaret Odaları, 
Uluslararası Ticaret dernekleri ve 
TİM gibi sektörün işleyişine katkıda 
bulunan platform ve dernek üyelik-
leri dışında yerli ve yabancı birden 
çok akademik kurumla ortaklık 
yapan Standard Profil sürekli ve 
yükselen başarı grafiği ile çalışmala-

rına devam etmektedir. 

AR-GE Merkezi 

Standard Profil için inovasyon, 
sektör beklentilerine göre öncü 
teknolojileri hedefleyen alanları 
içerir.  Standard Profil Ar-Ge proje-
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leri mevcut projelerin, ürünlerin ve 
üretim sistemlerinin geliştirilmesinin 
ötesinde, otomotiv sektörünün 
geleceğine odaklanır. Pazar dina-
miklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak, müşterilerine ve otomotiv 
sektörüne yön veren teknolojiler 
geliştirmeyi hedefler.   

Sürdürülebilir büyüme için sürekli 
gelişimin ve “öğrenen organizas-
yon”un önemine inanan Standard 
Profil Grubu, tüm üyelerini ve birim-
lerini kendi alanlarında uzmanlaş-
maya ve her alanda inovasyon 
projelerinin içinde yer almaya teşvik 
eder. Standard Profil’in 5 kıtaya 
yayılmış, farklı birikim ve tecrübele-
re sahip, her biri işinde uzman 
8000’in üzerindeki çalışan kadrosu, 
sinerji projeleriyle daima daha iyiyi 
yaratmak ve SP teknolojisine yön 
vermek için çalışır. 

Standard Profil, inovasyon projele-
rinde kurum içinden olduğu kadar 
kurum dışından da bilgi ve tecrübe 
akışına önem verir.  Yan sanayiciler, 
üniversiteler, teknoloji transfer 
ofisleri Standard Profil‘in inovasyon 
projelerinde işbirliği yaptığı paydaş-
ları arasındadır. Bu yaklaşım ile 
özellikle yenilikçi ürünlerin ortaya 
çıkarılmasına ve yeni piyasalara 
açılmaya odaklanır. 

Bu hedef doğrultusunda Standard 
Profil Ar-Ge Stratejisi ve Gelecek 
Planları hayata geçirilerek Standard 
Profil A.Ş. AR-GE Merkezi 
10.04.2015 tarihinde T.C Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı akredi-
tasyonu ile Düzce Fabrikası İçerisin-
de 1412 m2 alan üzerinde 55 perso-
neli ile kurulmuştur. 

Organizasyon Yapısı ve İnsan Kay-
nağı 

Standard Profil Grubu, 7 ülkedeki 
üretim tesisleri ve tüm dünyaya 
yayılmış temsilcilik ve dizayn ofisle-
rini İstanbul’da yer alan Genel 
Müdürlük bünyesinde yönetmekte-
dir. Standard Profil Grubu Ar-Ge 
ekibi ise, çalışmalarını 4 merkezde 

yürütmektedir. Düzce, Manisa, 
Logrono fabrikaları ve Amerika 
Tasarım Ofisi’nde yıllardır kararlılıkla 
ve titizlikle sürdürülen Ar-Ge proje-
leri kapsamında, araştırma ve yenilik 
konularında önemli bir bilgi biriki-
mine ve deneyime sahip olunmuş-
tur. 

Kurum içerisinde akademik ve Ar-Ge 
bilgi düzeyini arttırmak için mevcut 
çalışanların akademik kariyer yap-
ması teşvik edilmekte, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin işe alın-
masına ise öncelik verilmektedir.  

Mevcut durumda AR-GE Merkezin-
de 2 adet Doktoralı yönetici, 3 adet 
yüksek lisanslı araştırmacı mevcut-
tur. 4 araştırmacı, firma ile bağlantılı 
tez konularında yüksek lisans yap-
makta, 2 araştırmacı ise firma ile 
bağlantılı tez konularında doktora 
yapmaktadır. Kıdem ortalaması 11 
yıl olan Standard Profil Ar-Ge Mer-
kezi’nde 20 Mühendis, 7 temel bilim 
mezunu ve 16 ön lisans mezunu 
çalışmaktadır. 

Ar-Ge Tasarım Faaliyetleri 

AR-GE Merkezinde aşağıdaki başlık-
larda tasarım faaliyetleri yapılmak-
tadır; 

Bilgisayar Destekli Mühendislik 
Faaliyetleri 
Standard Profil Tasarım Ekibi’nin 
hedefi, araç kullanıcısının konforunu 
destekleyen, toz ve su geçirgenliği 
olmayan, ses geçirgenliği optimize 
edilmiş çevreci ürünler tasarlamak 
ve üretmektir.   

Binek ve ticari araçların tüm seg-
mentlerinde hizmet veren Standard 
Profil Grubu, tasarımlarını tam 
hizmet verene tedarikçi (Full Service 
Supplier) olarak gerçekleştirmekte-
dir. Ürünün performans ve montajı-
na uygun olarak araç gövdesine 
(Body in White)  ve kapı tasarımları-
na müşteriler ile beraber yön verip 
gerekli değişikliklerin yapılmasını 
sağlar. Bu kapsamda OEM müşteri-
lerinin %90 ‘ ı ile ortak-tasarım 

(codesign) olarak proje geliştirmek-
tedir. 

Kavramsal tasarımdan, sanal ürün 
oluşturarak statik ve dinamik benze-
tim çalışmaları çıktılarını 25 kişilik 
uzman ekibi ile UNIGRAPHICS, 
CATIA, MDT, MSC Software (MSC 
Marc, Patran, Actran) kullanarak 
gerçekleştirmektedir (bkz. Şekil3). 

Şekil 2 / Ürün Yaşam Döngüsü 
(PLM) 

Standard Profil Ar-Ge Merkezi’nde 
Enovia yazılımı ile oluşturulan ürün 
yaşam döngüsü (PLM) sayesinde, bir 
ürüne ait tüm mühendislik, imalat 
ve proses ekipmanlarının bütünleşik 
bilgileri dijital ortamda saklanıp, 
kontroller sonrası kullanıcıların 
hizmetine sunulmaktadır (bkz. 
Şeki2).  

Şekil 3 / 3 boyutlu tasarım ve 
Prototip Doğrulama  
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Bilgisayar Destekli İmalat Faaliyet-
leri 

Şekil 4 / Kalıphane 

Standard Profil Ar-Ge Merkezi’nde 
yer alan kalıphane (bkz  Şekil4)  
bünyesinde ürün tasarımı ile eşza-
manlı olarak EPDM ve TPX parçalara 
ait kalıpların ve ekipmanların geliş-
tirme çalışmaları yapılmaktadır. 
Kalıp tasarımındaki enjeksiyon 
zamanı, yolluk adetleri ve tipleri, 
ütüleme basınçları, gerekli kapama 
kuvvetleri gibi kalıba yönelik para-
metreler, kalıphane içerisindeki 
simülasyon preslerinde belirlenmek-
tedir. Firma içerisinde imalat pratiği 
Standard Profil Grubu stratejisine 
bağlı olarak kendi kendine yetebilen 
bir bilgi birikimi sağlamaktadır. Bu 
tecrübeyi temel alan geliştirme 
metotları; seri üretim süresinde 
oluşabilecek çarpılma, çökme, 
ayrılma gibi problemlerin proje 
başında tespit edilerek oluşmadan 
engellenmesini hedefler (bkz Şekil 
5). 

Bu sayede kontuni üretim ritmine 
uygun ihtiyaçlara cevap veren 
profesyonel bir ekip malzeme seçi-
minden, imalat yöntemlerine, kalıp 
mekanizmalarından operatör ergo-
nomisine kadar geniş başlıklarda 
sürdürülebilir edinilmiş tecrübe 
birikimi ile hareket etmektedir.   
Şekil 5 / Yeni Nesil Kalıp Teknoloji-
leri 

Konvansiyonel ve bilgisayar kontrol-
lü talaşlı imalat sistemlerinin yanı 
sıra dalma erozyon, tel erozyon ve 
ark erozyon sistemleri kullanılan 
imalat yöntemleri arasındadır. 

Kalıp ve ekipman tasarım ve imalat 
faaliyetleri için CIMATRON, FICUS, 
POLYWORKS gibi yazılımlar kulla-
nılmaktadır. El tesviye gerekliliğinin 
ihtiyaç duyulduğu kalıp alıştırma 
işlemleri sonrasında gelinen son 
işleme noktaları ise ATOS 3D sayısal-
laştırma cihazları ile modellenmekte 
ve veri tabanına kayıt edilmektedir 
(bkz Şekil6). 

Şekil 6 / Sayısallaştırma ve Kalıp-
lama Teknolojileri 

AR-GE Laboratuvarları 
SP Ar-Ge Merkezi laboratuvarların-
da ön-seri, seri ve AR-GE projelerin-
de analiz ve ölçüm gereksinimlerini 
karşılamak üzere 95 farklı test 
ekipmanı mevcuttur. Laboratuvarın 
kapasitesi sızdırmazlık sektöründe 
müşterilerin taleplerinin %95’ini 
kapsamaktadır. Bu ekipmanlar ile 
birlikte çalışarak, OEM test gereksi-
nimlerini karşılamak üzere test 
sistemleri tasarımları ve imalatları 
yapılarak; ürün geliştirme safhasın-
da ve üretim hattı sonunda kulla-
nılmak üzere yazılımlar programla-
nır. 

AR-GE Merkezi faaliyetleri sürecinde 
sektöre özel hizmet vermek üzere 
özellikli laboratuvarlar bulunmakta-
dır. 
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Kaplama Teknolojileri Laboratuva-
rı: Laboratuvarlarımızda ürünlerin 
üzerine sürtünme azaltıcı, kimyasal 
dayanımı arttırıcı, montaj kolaylaştı-
rıcı ve görsellik için yan sanayileri-
miz ile birlikte su bazlı ve solvent 
bazlı kaplamaların uygulama yön-
temleri, üretim öncesinde denen-
mekte ve performansları denen-
mektedir. Burada amaç, süreç 
öncesi ve anındaki uygulama şartla-
rını gözlemleyerek en uygun para-
metreleri seçmektir. 

Akustik Performans Laboratuvarı: 
Günümüz otomotiv kullanıcılarının 
araçlarını satın alırken önem verdiği, 
kabin içi konforun önemli bir ölçütü 
olan  gürültü ve titreşim  konusunda 
araştırmalar yapmak üzere 2015 
yılında kurulmuştur.  

Yeni devreye alınan NVH geliştirme 
programı çerçevesinde SP tarafın-
dan tasarlanan sızdırmazlık  fitil 
sistemlerinin Msc. ACTRAN yazılımı 
ile akustik optimizasyonları yapıl-
makta,  yine kurulan laboratuvarda 
akustik ölçümler vasıtası ile doğru-
lama ve geliştirme çalışmaları yürü-
tülmektedir.  

Yaşlandırma Performansı Labora-
tuvarı: Standard Profil laboratuvar-
larında solar dayanım, tuz korozyon, 
termal çevrim, ışık altında solma ve 
kimyasallara dayanım testleri mo-
dern cihazlarla yapılmakta ve tüm 
OEM şartnamelerini kapsamaktadır. 

Kimyasal Tasarım Laboratuvarı: 
Üretimde kullanılan hamurların 
kimyasal tasarımı laboratuvar bün-
yesinde 1/100 oranlı laboratuvar 
mikserinde validasyonu tamamlana-
rak üretim mikserlerine verilmekte-
dir. Genel olarak 60 farklı hamur 
formulasyonu aktif olarak üretim 
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

Hamurların reolojik (MDR, Mooney 
Viskozite ve Scorch, RPA vb.) ve 
mekanik testleri laboratuvar dahi-
linde tamamlamaktadır. 

Kalibrasyon Laboratuvarı: Standard 
Profil bünyesinde kullanılan cihazla-
rın ve ekipmanların kalibrasyon 
faaliyetlerinin %98,5’i uluslararası 
izlenebilirlik prosedürlerine uygun 
olarak firma içindeki kalibrasyon 
laboratuvarında uzman bir ekip 
yönetiminde yapılmaktadır. 

Proje Yönetim Kapasitesi 
SP Ar-Ge Merkezi’nde AR-GE Proje-
leri belirlenirken sektörün ihtiyaçla-
rı, rakiplerin sunduğu çözümler 
otomotiv ana sanayi ihtiyaçları göz 
önüne alınır, ayrıca firma içindeki 
tüm birimlerden Ar-Ge yapılması 
istenen ve ürün sürecinde ihtiyaç 
olan konu başlıkları alınarak filtre 
edilir. Standard Profil Grubu 2000 
yılından itibaren yoğun Ar-Ge proje-
leri gerçekleştirerek bunu sistematik 
hale getirmiştir. 

PM Proje yönetim sistemi PMI 
standartlarına uygun bir altyapı 
üzerine inşa edilmiştir.  

Bugüne kadar 4.448.354 TL tutarın-
da proje değeri olan 45 devlet 
destekli proje tamamlanmıştır. Bu 
projelerin başlıklarından bir kaçı 
aşağıdaki gibidir;  

• Otomobil sızdırmazlık profillerinde
solvent bazlı mastik yerine non-
vulkanize(pişmemiş) EPDM hamur 
kullanılması 

• TPV-PP kompleks geometrili profil-
lerde çelik taşıyıcısız kapı üstü cam 
kanal profili geliştirmesi 

• Ticari Araçlarda kapı fitili sistem
performanslarının robust tasarım 
metodolojisi ile optimize edilmesi. 

• EPDM kanal profili üzerine UH-
MWPE film uygulama ve teknikleri-
nin geliştirilmesi 

Başarılar 
Ekonomi Bakanlığı'nın öncülüğünde, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 
koordinatörlüğünde 2012 yılında 
ikinci kez düzenlenen ve geleneksel-
leştirilmesi planlanan otomotiv 
endüstrisinin tüm bileşenlerini bir 
araya getiren "Türkiye Otomotiv 
Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Otomotiv Komponent Tasarım 
Yarışması” nda İNOVASYON dalında 
en inovatif firma olarak seçilmiştir. 
Standard Profil’in ödülünü, AR-GE 
Direktörü Müfit Çağlayan, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Otomo-
tiv İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan 
Sabuncu ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu’ndan 
aldı.  

Türk iş dünyasının sürekli iyileştir-
meye gönül veren profesyonelleri-
nin bir araya geldiği 5. Yalın Altı 
Sigma Konferansında AR-GE İleri 
Projeler Müdürü Dr. Ali Erkin Kutlu 
“Sürekli İyileştirme ve Geliştirme” 
başlıklı 5. Yalın Altı Sigma Konferan-
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sında “Sürekli İyileştirme Kül-
tür’ünün yaratılması” konusunda 
gerçekleştirilen panelde sunum 
yaparak, katkılarından dolayı bir 
plaket almıştır. 

*

mcaglayan@standardprofil.com 
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Serkan Çağlar Ünal* 

Ar-Ge Direktörü 

Ar-Ge ve İnovasyon Lideri 
TEKLAS 

1971 yılında İstanbul’da başla-
yan hikâyemiz, şu anda tüm 
dünyanın bildiği kocaman bir 
başarı öyküsü… 

Teklas, Bayrampaşa’da 650 m2’ lik 
atölyesi ile işe başlamış, 1987’de ilk 
üretim tesisi olan Muallim-
koy/Gebze faaliyete geçmiştir. 
Ardından 1994 yılında Gebze Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ne kendi ham 
maddesi olan kauçuk karışımının 
geliştirilmesi ve üretilmesi amacı ile 
Karışım Tesisi, 1998 yılında yine 
GOSB’ da 3.olarak Kauçuk-Metal 
Tesisi kurulmuştur. 2004 yılında 
Bartın Tesisi 1. fabrika ve 2011 
yılında 2. fabrika devreye alınmıştır. 

Avrupa pazarı için 2006 yılında 
Bulgaristan fabrikası devreye alın-
mış, Rusya pazarının gelişen dünya 
otomotiv sektöründeki yadsınama-
yacak payı göz önüne alınarak 2012 
yılında Rusya fabrikası açılmıştır. 
Son olarak da dünya otomotiv 
üretiminin yaklaşık yarısını gerçek-
leştiren Çin pazarına dahil olmak 
amacı ile Çin'de yatırıma başlanmış 
ve 2013 yılında seri üretime baş-
lanmıştır. 2014 yılında Bulgaristan 
tesisinde yeni karışım tesisi devreye 
alınmış, 2015 yılında Çin ve Bulgaris-
tan tesisimizde kapasite artırımına 
gidilmiştir. Teklas Sırbistan fabrikası 
Mart 2016 itibari ile seri üretime 
başlamıştır. 

Teklas dünyanın önde gelen otomo-
tiv üreticilerine uzun yıllardan beri 
hizmet vermektedir. 

Otomotiv sektöründe firmalar arası 
rekabet hızla yükselmekte ve buna 
bağlı olarak verimlilik artışı, kaynak-
ların etkin kullanımı, idari ve teknik 
organizasyon gibi unsurlar büyük 
önem kazanmaktadır. Bu kapsamda; 
şirket olarak sektörde sürekli ve 
kalıcı olabilmek adına geliştirdiğimiz 
stratejilerimiz ile  

Ar-Ge’ye dayalı, yüksek teknoloji 
ürünü, çevre dostu ve rekabetçi 
ürünler üretmekteyiz. Şirket strateji-
lerimizin başında gelen; “Ürün ve 
müşteri gamını geliştirmek ve geniş-
letmek”,“Ar-Ge ve İnovasyon faali-
yetlerini ve işbirliklerini arttırmak” 
ve “Yenilikçi ve yüksek katma değer-
li sistemler ile Teklas markasının 
bilinirliğini tüm dünyaya yaymak” 
Teklas’ ın ana stratejileri arasında 
yer almaktadır. Sadece ürün değil 
sistem tedarikçisi olmayı kendisine 
amaç edinen firmamız temel önce-

likleri ana stratejiler ışığında yaratıcı 
ve inovatif çalışmalara önem vere-
rek bu çalışmaların sürekli kılınma-
sıdır.  

Günümüzün hızla değişen rekabet 
ortamında güçlü bir şekilde varlığını 
sürdüren şirketimiz, Ar-Ge ve ino-
vasyon kültürü ile yüksek katma 
değerli ürünler üreterek, sektörün-
de Türkiye’de tek, Avrupa’da ise ilk 
üç firma arasındadır. Mevcut du-
rumda Avrupa’da üretilen her iki 
araçtan birinde dünyada üretilen 
her 4 araçtan 3 ünde mutlaka Teklas 
markalı bir veya daha fazla ürün 
bulunmaktadır. 

Toplam 9 ayrı üretim tesisinde 
3,800’ü aşkın çalışanı olan Teklas, 
%100 Türk sermayeli olan bir şirket 
olup, üretiminin %90’ni tüm dünya 
ülkelerinde yer alan OEM’lere ihraç 
etmektedir. Sektöründe Türkiye’de 
rakibi olmayan ve  Avrupa’da ilk üç 
firma arasında bulunan Teklas, 
teknik kauçuk ve mühendislik plas-
tikleri konusunda uzmanlaşmıştır. 

İhracatta Türkiye’nin ilk 100 şirketi 
arasında yer alan Teklas, yapmış 
olduğu Ar-Ge ve İnovasyon çalışma-
ları sonuçları ile Ar-Ge harcamaları-
nın ciroya oranında gelişmiş ülkeler 
seviyesinde katma değer yaratmak-
tadır. 

Firmamız İnovasyon verdiği değer 
ile 2015 Türkiye İnovasyon Haftası 
İnovalig organizasyonunda İnovas-
yon sonuçları ile 488 firmayı geride 
bırakarak 1.liğe layık görülmüştür.  

"Teklas-Bulgaria" Bulgaristan devleti 
tarafından "İnovasyon" 2014 yılın 
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yatırımcısı ödülüne layık görülmüş-
tür. 

2014 III. Özel Sektör AR-GE Merkez-
leri Zirvesi’ nde Firmamız, Türkiyede 
faalolan 160 AR-GE Merkezi arasın-
dan 42 otomotiv yansanayi firmasını 
geçerek sek törünün  birincisi ol-
muştur. 

2015 yılında 44. yılını geride bırakan 
şirketimiz, her geçen gün ile birlikte 
deneyimini arttırarak Türkiye’nin 
özel sektör kuruluşları arasında 
yerini daha da sağlamlaştırmakta 
olup, ülkemizi uluslararası düzeyde 
gururla temsil etmektedir. 

AR-GE MERKEZİMİZ 
Teklas A.Ş. 2009 yılı başında 5746 
Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faali-
yetlerinin desteklenmesi hakkındaki 
kanun kapsamında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi 
olarak tescillenmiştir. Muallimköy 
Tesisimizin toplam kapalı alanının 
yaklaşık %27’si Ar-Ge Merkezi 
olarak konumlandırılmış olup, özel 
giriş-çıkışları ve enerji kaynakları 
bakımından diğer birimlerden 
bağımsızdır. Aynı zamanda firma 
bünyesinde patent ofisimiz de yer 
almaktadır. Çalışmalar 80 Ar-Ge 
personeli, birçok akademisyen ve 
üniversite işbirliği ile yürütülmekte-
dir. 

Merkezin kuruluşuyla aşağıda he-
deflenen amaçları karşılayacak 
projeler gerçekleştirilmeye başlan-
mıştır. Bu sayede ar-ge merkezi 
kuruluş amaçlarına eksiksiz hizmet 
etmektedir: 

• Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştı-
rılması

• Katma değeri yüksek projeler elde
edilmesi

• Ar-Ge kültürünün kurumsal hafıza-
ya dahil edilmesi

• Ar-Ge projelerinin Teklas ihtiyaçla-
rını karşılayacak işlevsellikte olması

• Üniversite-Sanayi işbirliği

• Hem çalışanlar hem de diğer
paydaşlar için cazibe merkezi
olunması

• Modern laboratuvarların tek bir
çatı altında toplanması

• Ar-Ge süreçlerine destek olacak
birimlerle proaktif çalışılması

Teklas Ar-Ge İşbirlikleri 
Sadece Teklas’ın değil Türkiye’nin 
Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılmasına 
katkı sağlamak isteyen kuruluşu-
muz, bu konudaki işlevselliğini 
arttırmak için üniversitelerle işbirliği 
protokolleri imzalayıp üniversite-
sanayi işbirliğini en etkin şekilde 
kullanmaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşları desteği ile yürütülen 
programlar: 

¾ San-Tez Programı

¾ TEYDEB

¾ 7.Çerçeve Programı 

Ayrıca; 

¾ Üniversite ortaklı yürütülen
özkaynak destekli projeler

¾ Üniversiteler ile Aday Mühendis-
lik Uygulama

¾ Ortak eğitim programları
¾ Tedarikçiler ve Müşteriler ile

yapılan işbirlikleri
¾ Yurtiçi ve Yurtdışı Ar-Ge merkez-

leri ile yapılan işbirlikleri

Protokoller düzenlenmesindeki bir 
diğer amaç da akademik kadro 
tarafından yazılan makale ve tezle-
rin sadece raflarda kalmayıp Teklas 
vasıtasıyla ülke ekonomisine kazan-
dırılmasını sağlamaktır. 

Teklas Ar-Ge merkezinde 6 yılda 153 
adet proje başarışı ile tamamlanmış 

olup, 32 adet proje ise halen devam 
etmektedir. 

San-Tez programı kapsamında İTÜ 
ve KOÜ ile toplamda 10 adet proje 
yapılmıştır. 2 adedi halen devam 
etmektedir. 

Devam eden projeler ile ilgili; 

¾ İstanbul Teknik Üniversitesi
Silecek Sistemlerinin Yüksek Hız-
larda Aerodinamik Performansla-
rını Artıracak Yeni Spoiler Tasa-
rımı ve Prototip Üretimi

¾ İstanbul Teknik Üniversitesi
Polimer Bilimi ve MühendisliğiE-
lektrikli ve Hibrit araçlarda Batar-
ya soğutma hattı için hibrit kau-
çuk hortum geliştirilmesi (2015)

Teydeb projeleri kapsamında 24 
adet proje başarılı bir şekilde ta-
mamlanmıştır. 

Teklas A.Ş. sektörde göstermiş 
olduğu başarısını; uzun vadeli stra-
tejik araştırmalar, uygulamalı araş-
tırma alanında ki işbirlikleri,  fikri 
mülkiyet hakları kendisine ait buluş-
lar ile desteklemekte bu ilke ile 
yürütmüş olduğu Ar-Ge faaliyetleri-
ni planlamakta ve elde edilen bilgi 
birikimi ile geleceğin teknolojilerine 
şimdiden şekil vermektedir. 

Teklas Kauçuk olarak bugün gerek 
Türkiye, gerek çeşitli Avrupa ülkele-
rinde tescillenmiş 9 patent ailesi ve 
5 adet faydalı model tesciline sahi-
biz. Bunlar haricinde hâlihazırda 
yurt içi veya yurt dışında patent alım 
süreci devam eden 21 adet de 
başvurumuz bulunmaktadır. 2009-
2015 yılları arasındaki 5 yıllık dö-
nemde Firmamız 21 yeni patent 
başvurusu yapmıştır. 

Son dönemde gerçekleştirlen AR-GE 
çalışmalarına ait bazı örnekler 
aşağıda paylaşılmıştır: 

Düşük Basınç Hortumları İçin Hibrit 
Takviye Malzemesi Patent No: 
EP2903812 
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Turboşarj devrelerinde, hattaki akış 
kaynaklı gürültüyü sönümlemek 
üzere Rezanatör Tasarımı 

Patent No: WO2015092488 

Patent No: WO2014102747 

Orta Sıcaklık Turboşarj Hortumları 
İçin Teknolojik Alternatif EPVA  

Patent No: WO02014002009 

Çalışma sıcaklıkları ve şekillendirme 
zorluğu sebebiyle metalden üretile-
bilen soğutma sistemi boruları, 
dünyada ilk kez Teklas tarafından 
WIT teknolojisiyle plastik olarak 
üretilebilmiştir. Bu çalışmaları ile 
firmamız 2012 yılında Avrupa Oto-
motiv Parça ve Komponentleri 
Büyük İnovasyon Ödülünü kazan-
mıştır. 

Malzeme Laboratuarımız 

TGA/Termogravimetrik Analiz 
(malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak 
ağırlık değişimlerini ölçer) 

DSC/Diferansiyel Tarama Kalorimet-
risi (polimer ve karışımların Tg, Tm, 
kristal miktarları, oksidasyon kararlı-
lıklarının ölçümünde kullanılır) 

DMA/Dinamik Mekanik Analiz 
(vulkanize parçaların dinamik ve 
mekanik özelliklerin incelenmesi için 
kullanılır) 

DeMattia Flex Tester (düşük ve 
yüksek sıcaklık ortamlarında farklı 
frekans ve genlik aralıklarında 
malzemenin çatlak oluşma ve iler-
leme özelliklerinin incelenmesinde 
kullanılır) 

Ozon test cihazı (belirli ozon kon-
santrasyonu, sıcaklık, nem koşulları 
altında statik ve dinamik olarak 
kauçuk karışımların ozon yaşlanma 
özelliklerinin incelenmesinde kulla-
nılır) 

Low Temperature Check (donma 
sonrası retraksiyon ve kırılma nok-
tası tayini gibi testlerin yapılması 
amacıyla kullanılır) 

İklimlendirme dolapları 

Brabender (karışımların ekstrüzyon 
özelliklerinin araştırılmasında kulla-
nılır) 

RPA/Rubber Process Analyzer (bir 
çok farklı uygulamanın yanı sıra 
karışımların reolojik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla kullanılır) 

Rebound resilience (kauçukların 
elastikiyet ölçümünde kullanılır) 

Aşınma cihazı (kauçuk malzemeleri-
nin sürtünme/aşınma özelliklerinin 
incelenmesinde kullanılır) 

Hızlı prototip cihazı (yeni geliştirilen 
tasarımlarının, görsel olarak ince-
lenmesi amacıyla, hızlı ve kalıpsız 
olarak parça  üretimini sağlayan 
cihaz) 

Shormetre sertlik ölçüm cihazı 

IRHD sertlik ölçüm cihazı 

Tensometre (çekme dayanımı, 
kopma uzaması, %100, 200, 300 
uzamadaki modül, yırtılma dayanı-
mı, kat ayrışması direnci ve basma 
testleri uygulanmaktadır) 

Işık mikroskobu (kauçuk malzeme 
ve ürünlerinin yüzey ile kesitlerinin 
incelenmesi amacıyla kullanılır) 

SEM (Scanning Electron Microsco-
pe) cihazı yardımıyla kırılma yüzeyi, 
kaplama&yüzey incelemeleri ve EDS 
(Energy Dispersive Spectroscopy) 
sistemi ile elementel analiz 

Fogging cihazı ile malzeme sislenme 
davranışı incelemesi 

Elektriksel direnç ölçümü ile malze-
menin hacimsel/yüzeysel direnç 
ölçümleri 

Etüvler (hammadde ve kauçuk 
parçalarının yaşlandırma testleri için 
kullanılır) 
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Laboratuvar ölçekli intermiks kapalı 
karıştırıcı  

Kauçuk plaka basımı için kompresi-
yon presi ile uygun pres kalıpları 

Laboratuvar ölçekli açık karıştırıcı 

Simülasyon ve Test Merkezimiz 
CO2 ayak izinin azaltılması; yakıt 
tüketiminin düşürülmesi, araç 
maliyetinin azaltılması gibi unsurlar 
otomotiv sektörünü sürekli olarak 
teknolojik gelişme ve inovasyon a 
iten unsurlardır. Bu doğrultuda EGR; 
SCR; DPF; Down Sizing; start-stop 
sistemi; 

Hibrit Motorlar; turbo sistemlerinde 
hava-hava yerine hava-su ısı değişti-
ricileri kullanılması gibi yeni teknolo-
jiler son 5 yılda çok hızlı biçimde 
yaygınlaşmışlardır. Motor teknoloji-
lerindeki bu hızlı ilerleme yeni 
motorların performansının sahadan 
toplanmış verilerle iyileştirilmesini 
mümkün kılmamakta ve bu hızlı 
değişim;  araç henüz projelendirilir 
iken çalışma şartlarının benzetimi ile 
geliştirme yapılmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. Yeni oluşan test talep-
lerini ana sanayi 1. yada 2. seviye 
tedarikçiler akmakta buradan da 
test makinası tasarlayan firmalara 
ulaşmakta; test makinası tasarlayan 
firmaların bu ihtiyaca cevabı hem 
geç hem de çok pahalı olmaktadır. 

Teklas Kauçuk A.Ş. Performans Test 
Makinası satınalmak yerine bu 
makinaları geliştirmenin ; perfor-
mans test makinası tasarım ve  
geliştirme know-how ına sahip 
olmanın önemini zamanında göre-
rek bu alanda yaptığı yatırımlarla 
fark yaratmıştır. Teklas Kauçuk A.Ş. 
nin komponent ve alt sistem testle-
rinde ana sanayi geride bıraktığı 
müşterileri tarafından ifade edil-
mektedir ve bu anlamda Teklas 
Kauçuk A.Ş. yeni teknolik ihtiyaçlar 
için ürün doğrulama merkezi olarak 
değil; çözüm merkezi olarak çalış-
maktadır. 

Teklas Kauçuk; Turbo hortumlarında 
ana sanayiden önce: 

• 6 eksenli robot ile hareket simü-
lasyonu

• 6 eksenli yük hücresi ile araç
şartlarında sifon yükü/momenti
ölçümü

• Sistem içine yağ püsküterek
Turbo hattı simülasyonu

Gerçekleştirmiştir. 

Teklas Alman müşterilerinden gelen 
Turbo hortumlarında Start-Stop 
özeliğinin etkisinin ölçümü için 
yöntem geliştirmiş; bu yöntemi 
uygulayacak test makinası geliştir-
miştir. 

Teklas yaptığı tasarım ve geliştirme 
faaliyetlerinde  yoğun biçimde 
bilgisayar destekli mühendislik 
uygulamaktadır. Bazıları aşağıda 
sıralanmaktadır:  

• CFD kullanılarak akış analizi
uygulanmakta; sistemin basınç
kaybını asgariye indirecek yada
hat debilerini dengeleyecek çö-
zümler üretilmektedir.

• Sonlu elemanlar analizi (FEA) ile
yapısal analizler yapılmakta ve
ürün dayanımı garanti altına
alınmaktadır.

• Akustik analiz altyapısı ve  tecrü-
besi ile turbo sistemlerinde kul-
lanılan susturucular (Rezonatör)

Teklas bünyesinde gerçekleştiri-
lebilmektedir 

* 0262 648 44 00

sunal@teklas.com.tr 
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Murat IŞIK* 

Arge Yöneticisi

EKNOROT binek ve hafif 
ticari araç ön süspansiyon 
takımları üretiminde, mev-
cut kapasitesiyle yenileme 

pazarında (after market) Avrupa'nın 
en büyük üreticisidir. 1992 yılında, 
100% Türk sermayesi ile sektör 
yolculuğuna başlayan Teknorot 
bugün Düzce Organize Sanayi Böl-
gesinde 70.000 m² lik bir arazi 
üzerinde 45.000 m² lik kapalı alanda 
1500’ü aşan çalışanı ve geniş maki-
ne parkıyla üretime devam etmek-
tedir. 

Pazardaki talebin ve gelişmenin 
gereği olarak son teknoloji, üretim 
ve kontrol ekipmanları ile 2008 
Haziran ayında tam kapasiteyle 
üretime başlanmıştır. Düzce tesisle-
ri, aynı zamanda    Teknorot için, 
ileri teknolojinin yanında yeni üre-
tim metotlarını, yüksek kaliteyi ve 
yeni yönetim anlayışını sembolize 
eden bir tesis niteliği taşımaktadır. 

Tam müşteri memnuniyetini hedef-
leyen ve iş mükemmelliği yönetim 
anlayışını gerçekleştirmeyi kendi 
geleceği olarak gören  Teknorot, bu 
bakımdan da Avrupa'da ciddi bir 
saygınlık kazanmıştır. Üretiminin 
%90’ını, başta Avrupa kıtasına 
olmak üzere 50’den fazla ülkeye 
ihraç etmektedir. Aylık üretim 
adetleri 5000 adetin üzerindeki 
referanslar için 2 milyonun üzerine 
çıkmakla beraber her sene 300’ün 

üzerinde yeni referans Teknorot 
ürün gamına dahil olmaktadır. 

Bünyesinde bulundurduğu kalıpha-
ne, dövmehane, yüzey işleme, sac 
salıncak, kataforez kaplama tesisleri 
ve geniş, son teknoloji ürünü maki-
ne parkı ile sektöründe öncü olan 
Teknorot, satıştan ar–ge'ye, üretim-
den kalite güvence’ye kadar, çalışan 
memnuniyetini ön planda tutan tüm 
faaliyetlerinde benimsemiş olduğu 
"DAİMA ÖNDE" ilkesi ile yoluna 
devam etmektedir. 
Vizyon: Dünyanın her köşesinde 
direksiyon ve süspansiyon parçaları 
sektörünün lideri olmak. 
Misyon: Kendini sürekli geliştiren, 
müşteri ve çalışan memnuniyetini 
önemseyen, çevreye duyarlı bir 
şirket olarak kaliteli ve ekonomik 
ürünleri pazara sunmak. 

TEKNOROT Ar-Ge departmanı 
20.04.2011 yılı itibariyle T.C Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nez-
dinde Ar-Ge Merkezi unvanına sahip 
olmuştur. 

2016 başı itibarı ile TEKNOROT Ar-
Ge Merkezinde; 38 Araştırmacı, 33 
Teknisyen ve 5 Destek Personeli 
olmak üzere toplam 76 Ar-Ge çalı-
şanı görev yapmaktadır.  

Teknorot Ar-Ge Merkezi; 1000 m²’ 
ye yakın kapalı alana sahip; ofisler, 
prototip atölye ve test-laboratuvar 
olmak üzere 3 ayrı lokasyonda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ar-Ge Merkezi içerisindeki tüm 
bölümler; Genel Müdürlüğe bağlı 

olan Ar-Ge Direktörlüğü altında 
görev yapmaktadır. 

Ürün tipi sınıflandırılmasına uygun 
olacak şekilde departmanlara ayrıl-
mış olan Ar-Ge, şu bölümlerden 
oluşmaktadır; 

- Ar-Ge Proje Müdürlüğü (Fikri-
Sınai Haklar, Proje Mühendisliği, 
Öneri Sistemi) 

- Ürün   Geliştirme   Müdürlüğü 
(Rotil/Rotbaşı, Salıncak, ZRot 

Tasarım Grubu, Bilgisayar Destekli 
Analiz Grubu) 

- Proje Kalite Müdürlüğü, 

- Kalıp Tasarım Müdürlüğü, 

- Prototip Üretim Müdürlüğü, 

- Dövmehane Proje Müdürlüğü. 

T 
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Ar-Ge Merkezimizde yeni geliştirilen 
bir projenin aşamaları aşağıdaki gibi 
bir gelişim göstermekte ve netice-
lenmektedir. Buna göre bir proje 
metodolojisi ile 6 aşamadan oluşan 
tasarım ve 4 aşamadan oluşan 
doğrulama kısımlarından oluşur; 

A) TASARIM
1- Beklentilerin tespit edilmesi, 

2- Rakip ürün ve saha analizleri 

3- Kavramsal tasarım ve 1. Seviye 
hedefler 

4- Yapısal tasarımlar ve ölçülebilir 
hedefler 

5- Tasarım özelliklerinin tespiti 
parça ve sistem özellikleri 

6- 3D modeller ve 2 boyutlu resim-
ler (UG, Autocad) 

B) DOĞRULAMA

1- Bilgisayar Destekli Doğrulama 
(Ansys) 

2- Ürünün fiziki doğrulaması (proto-
tip yorulma/ömür testleri) 

3- Nihai mühendislik onayı ve tasa-
rımın finalize edilmesi 

4- Müşteri/Nihai kullanıcı onayları 

Üniversiteler, Tedarikçi Firmalar, 
Onay Kuruluşları ve Ar-Ge Kuruluş-
ları ile yapılan Ar-Ge çalışmaları: 

Üniversiteler 
• Sakarya Üniversitesi – Çeşitli  ürün
analizlerinin yanı sıra; Pro-je bazlı 
işbirlikleri. 

• Yıldız T.T.O. ile işbirliği/proje
görüşmeleri, 

• Kocaeli T.T.O. ile işbirliği/proje
görüşmeleri, 

• Yıldız Teknik Üniversitesi Makteg
grubu etkinliği olan OTEK 2015 
(Otomotiv Teknoloji-leri Etkinliğin-
de) hem gümüş sponsor olarak 
destek olunmuş hem de öğrencilere 
Ar-Ge Mer-kezimizi tanıtıcı bir 
sunum yapıl-mıştır. 

• İ.T.Ü. Makine Mühendisliği ile
proje bazlı işbirliği. 

• İTÜNOVA aracılığı ile İ.T.Ü. Makina
Fakültesi öğretim üyele-rinden 
danışmanlık hizmetlerinin alınması.  

• Sabancı Üniversitesi – Maxima –
Eğitim ve danışmanlık hizmet alım-
ları. 

• Atılım Üniversitesi – Metal şekil-
lendirme mükemmelliyet merkezi 
ile proje bazlı işbirliği ve ürün analiz-
lerinin yapılması. 

• Düzce Üniversitesi – Proje bazlı
çalışmalar ve akademik işbirlikleri 
kurulması. 

• Hacettepe Üniversitesi ile ortak
projelerde çalışılması ve danışman-
lık hizmetleri alımı. 

Ar-Ge Kuruluşları 
• CAE – Salıncak kolu için tek

eksenli yorulma test cihazı

• FİGES – Ansys Eğitimi ve  parça
analizleri 

• BIAS – Dinamik Yorulma test
cihazları ve danışmanlık hizmeti 

• ONATUS – Sysweld analiz  Hizmeti

• OTAM (Otomotiv Araştırma Geliş-
tirme Merkezi A.Ş.) ile test ve da-
nışmanlık hizmetleri 

Tedarikçiler 
• Norm Cıvata –  Parçanın fonksiyo-
nelliğinden ve dayanıklılığından 
ödün vermeyecek şekil-de proses 
verimliliğini ve ağırlık optimizasyo-
nunu sağlayacak projeler yürütül-
mektedir. 

• Prokat – Plastik yataklar ile ilgili F.
Model çalışmaları, Heavy Duty 
Stabiliser Link için yataklama sistemi 
tasarımı, prototip imalatı ve testle-
rine yönelik çalışmalar birlikte 
yapılmış ve çalışma sonucunda 
ortaya çıkan yenilik için F. Model 
başvurusu yapılmıştır.  

• Erdemir – Sac salıncaklarla ilgili
alternatif malzeme çalışmaları. 

Yurtdışı Kuruluşlar 
• Delphi – Test şartlarının ve  para-
metrelerinin belirlenmesi ile ilgili 
çalışmalar, sac salıncak ve burç test 
geliştirme çalışmaları 

• Federal Mogul – Test şartlarının ve
parametrelerinin belirlenmesi ile 
ilgili çalışmalar sac salıncak test 
geliştirme çalışmaları 

• IR Spain – Ortak yeni ürün  geliş-
tirme projeleri ve test/doğrulama 
desteği, Audi Q3 Arka Sac Alt Denge 
Kolu ve Ford Kuga II 03/2013-> Arka 
Denge Kolu ortak geliştirme projele-
ri ile ilgili firmanın İspanyadaki 
Teknik ofisi ile ortak çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Ar-Ge Merkezimizin yeni ve yenilik-
çi projelerinden bazı örnekler: 

Rotil hatlarının modernizasyonu: 
Montaj hattında hat dengelemesi ve 
tasarım çalışması yapılarak, hattın 
saatte çıkan üretim adeti yani hat 
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hızının arttırılması, montaj hattında 
kullanılan ekipmanların ve avadan-
lıkların ergonomik olarak yerleştiri-
lerek operasyon sürelerinde kazanç 
ve operatörlerin yorgunluk seviyele-
rinin azaltılması amaçlanmıştır. 

Xd Patentli Yatak Geçişi: 
Bu proje ile; operasyon sürelerinde 
ve aşık (küresel mafsal) çıkma 
değerlerinde iyileşme sağlanmıştır 

Kaynak Üretim Kontrol Sistemi: 

Manüel gaz altı kaynağı ile yapılan 
sac salıncak kaynak operasyonların-
da parça üzerinde olması gereken 
bir kaynağın operatör tarafından 
unutulması problemi ile yola çıkılan 
projede,  mevcut problemi ortadan 
kaldıracak bir sistem geliştirilmiş ve 
operasyon, kaynakçı inisiyatifinden 
alınmıştır.  

Salıncak Burç Çakma Sürecinin 
İyileştirilmesi: 
Proje ile çalışan operatör sayısının 
azaltılmış, burç çakma kuvvetinin 
hesaplanabileceği ve çakma işle-
mindeki değerlerin kayıt altında 
tutulabileceği yenilikçi bir yöntem 
geliştirilmiştir. 

5150012 - Kriyojenik İşlemin Oto-
motiv Endüstrisinde Kalıp Uygula-
malarında Yaygın Kullanılan Takım 
Çeliklerinin Performans Artışına Ve 
Üretim Maliyetlerine Katkısının 
Araştırılması: 

Tübitak –Teydeb tarafından destak 
kapsamına alınan bu çalışma ile, 
kriyojenik işlem ile ilgili yapılmış 
bilimsel çalışma sonuçlarının bir 
endüstriyel uygulamaya dönüştü-
rülmesi nedeniyle otomotiv endüst-
risine, takım çeliği ithal eden ülke 
olmamız nedeniyle ülkemiz takım 
çeliği ithalatının azalmasına, otomo-
tiv yedek parça üretiminde rekabet 
açısından firma ve ülke ekonomisine 
faydalı olması beklendiğinden, 
otomotiv endüstrisinin yaygın 
kullandığı söz konusu malzemeler 
üzerinde bu zımbalarla perforasyo-
nu incelenmiş olması, bu çalışmanın 
farklılığını ortaya koymuş olacaktır. 

3150516 – Binek-Hafif Ticari Araç-
lar İçin Gerçek Yol Şartlarında Yeni 
Nesil Yüksek Mukavemetli Salıncak 
Kolu Geliştirilmesi: 

Teydeb 1501 kapsamında değerlen-
dirilen bu projede, yüksek mukave-
metli sac malzemeleri kullanılarak, 
otomobil ön süspansiyon parçala-
rından salıncak kolunun parametrik 
optimizasyonu, nümerik (simülas-
yon (Finite Element Analysis (FEA)) 
ve deneysel olarak (yorulma ve 
ömür test) gerçekleştirilerek, mua-
diline göre daha üstün özelliklerde; 
mukavemet, yorulma ve ömür 
analizi gibi teknik özellikleri iyileşti-
rilmiş, müşteri beklentileriyle para-
lel, önceden belirlenmiş gerçek yol 

şartlarına göre (Türkiye'de 7 farklı 
yol şartı) tasarımı yapılmış, özgün 
bir salıncak kolunun geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.  

Ön Süspansiyon Aşıkları İnsansız 
Üretim Pilot Tesisi: 
İlgili proje, araç ön süspansiyon 
sistemleri içerisinde bulunan, ön 
tekerleğin dönüşüne imkan sağlayan 
"aşık" olarak adlandırılan mafsal 
parçasının üretiminde meydana 
getirilecek yenilik unsurları içeren 
üretim tesisini kapsamaktadır. 

Proje Teydeb 1501 kapsamında 
tamamlanmıştır.  

Programlanabilir Esnek Montaj Kiti: 
Başarılı bir Tübitak projesi olarak 
neticelenen çalışma ile üretim 
sistemleri içerisinde üretim grupla-
rının bir araya getirilmesi ve bunla-
rın süreçlerinin otomatikleştirilmesi 
işlemleri endüstrinin çeşitli alanla-
rında kullanılmaktadır. İlgili proje-
deki yenilik; bilinen üretim teknolo-
jilerinin, teknik donanım ve teçhizat-
ların şirketimiz tarafından yapılan 
özgün tasarımları ile üretim kavra-
mında ve sürecin işleyişinde mey-
dana gelmektedir.  Uygulanan 
yenilikçi yöntem sektördeki örnekle-
rine ve rakiplerine göre farklılık 
göstermekte, maliyet düşürme 
unsuru ile pazar içerisinde karlılığı 
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arttırmakta ve rekabet gücünün 
yükseltilmesinde rol oynamaktadır.  

Talaşlı İmalat Usulleriyle Üretilen 
Otomotiv Yarı Mamul Parçalarının 
Proses Kontrol Parametrelerinin 
Bluetooth Veri Aktarımıyla Gerçek 
Zamanlı Ölçülerek Online Kontrolü: 
2015 Aralık ayında öncelikli alan 
destek programı kapsamında TÜBİ-
TAK’a başvurusu yapılmış bu proje;  
Talaşlı imalat usulleriyle üretilen 
otomotiv yarı mamul parçalarının 
proses kontrol parametrelerinin 
bluetooth veri aktarımıyla gerçek 
zamanlı ölçülerek online kontrolü 
amaçlanmaktadır. 

Rotmili Sıvama Operasyonlarında 
Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri 
Kullanarak %100 Tork Kontrolü ve 
Boyutsal Kontrol: 
2015 Aralık ayında öncelikli alan 
destek programı kapsamında TÜBİ-
TAK’a başvurusu yapılmış bu proje; 
rotmili sıvama operasyonlarında 
gerçek zamanlı ölçüm sistemleri 
kullanarak %100 tork ve boyutsal 
kontrolü yapılması planlanmaktadır.  

Hafif Ticari Araçlar İçin; Ömür 
Performansı Artırılmış, Ağırlığı 
Azaltılmış Salıncak Kolu Geliştiril-
mesi Projesi : 
2016 Ocak ayında başvurulması 
planlanan bu proje; Hacettepe 
Üniversitesi işbirliği ile 1501- Sanayi 
Ar-Ge TÜBİTAK projesi olarak başvu-
rusu tamamlanacaktır.  

* ŵƵƌĂƚ͘ŝƐŝŬΛƚĞŬŶŽƌŽƚ͘ĐŽŵ
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Tugay	YILMAZ*	

Ar-Ge	Merkezi	Yöneticisi	

1977’de	 İstanbul/Kartal’da	 kurulan,	

Avrupa’nın	 en	 geniş	 ürün	 gamı	 ile	

55	 ülkeye	 ihracat	 gerçekleştiren	

TIRSAN	 TREYLER	 SANAYİ	 VE	 TİCA-
RET	A.Ş,	Türkiye’deki	Pazar	liderliği-
ni	 38	 yıldır	 aralıksız	 olarak	 devam	

ettirmektedir.		

Türkiye/Adapazarı,	 Almanya/Goch	

ve	 Rusya/Tula’da	 olmak	 üzere	 üç	

farklı	 üretim	 tesisiyle	 iki	 kıtada	

faaliyetlerini	 sürdüren	 global	 bir	

üretici	 olmanın	 verdiği	 sorumluluk	

ile	hedef	pazarlardaki	 taşımacılık	ve	

müşteri	 ihtiyaçlarına	 özel	 ürünler	

geliştirerek	 ürün	 gamını	 daha	 da	

arttırmaya	odaklanmıştır.		

Kässbohrer	 markası	 ile	 Avrupa’nın	

en	büyük	pazarları	olan	Almanya	ve	

Polonya’ya	 Türkiye’den	 treyler	

ihracatı	gerçekleştiren	tek	markadır.	

Tırsan,	Polonya’da	akaryakıt	 tankeri	

pazarında,	 Hollanda’da	 hava	 kargo	

kutu	 pazarında	 liderliğini	 sürdür-

mektedir.	

Üretim	Tesisleri	
Adapazarı	Üretim	Tesisi	
Tırsan,	karayolu	taşımacılık	sektörü-

ne	 hizmet	 vermek	 amacıyla	 1977	

yılında	 İstanbul’da7.000	 m²	 alan	

üzerine	 kurulmuştur.	 Tırsan,	1993	

yılında	 24.000	 m²'si	 kapalı	 olmak	

üzere	 toplam	175.000	 m²	alan	

üzerine	 kurulu	 Adapazarı'ndaki	

tesisini	 faaliyete	geçirdi.	 	Yapılan	ek	

yatırımlarla	 birlikte	 günümüzde	

365.000	 m²’den	 fazla	 toplam	 alanı	

ile	Avrupa’nın	 en	büyük	 ve	modern	

üretim	tesislerinden	biridir.	

Adapazarı	 üretim	 tesisi;	 perdeli	 ve	

tenteli,	 platform	araçlar,	 paslanmaz	

çelik	 tanker,	 alüminyum	 tanker	 ve	

silo,	 karbon	 çeliğinden	 tanker,	 kutu	

tipi	 treyler,	 low-loader,	 low-bed,	

damper	ve	konteyner	taşıyıcı	olmak	

üzere	yıllık	üretim	kapasitesi	toplam	

20.000	 adet	 olan	 bağımsız	 birer	

KOBİ	 mantığıyla	 çalışan	 sekiz	 farklı	

fabrikadan	 oluşmaktadır.	 Tırsan	 Ar-

Ge	 merkezi,	 bünyesinde	 bulunan	

her	 bir	 üretim	 tesisinde	 konusunda	

uzman	Ar-Ge	ekibi	ile	sektörünün	ilk	

ve	 tek	 Ar-Ge	 merkezi	 unvanına	

sahiptir.	Mühendislik	 gücünün	eseri	

olan	 ve	 tüm	 üretim	 süreçlerinde	

yalın	 üretim	 felsefesi	 benimsenen	

araçlar	 dünyanın	 55	 farklı	 ülkesine	

ihraç	edilmektedir	büyük	ve	modern	

üretim	tesislerinden	biridir.	

Adapazarı	 üretim	 tesisi;	 perdeli	 ve	

tenteli,	 platform	araçlar,	 paslanmaz	

çelik	 tanker,	 alüminyum	 tanker	 ve	

silo,	 karbon	 çeliğinden	 tanker,	 kutu	

tipi	 treyler,	 low-loader,	 low-bed,	

damper	ve	konteyner	taşıyıcı	olmak	

üzere	yıllık	üretim	kapasitesi	toplam	

20.000	 adet	 olan	 bağımsız	 birer	

KOBİ	 mantığıyla	 çalışan	 sekiz	 farklı	

fabrikadan	 oluşmaktadır.	 Tırsan	 Ar-

Ge	 merkezi,	 bünyesinde	 bulunan	

her	 bir	 üretim	 tesisinde	 konusunda	

uzman	Ar-Ge	ekibi	ile	sektörünün	ilk	

ve	 tek	 Ar-Ge	 merkezi	 unvanına	

sahiptir.	Mühendislik	 gücünün	eseri	

olan	 ve	 tüm	 üretim	 süreçlerinde	

yalın	 üretim	 felsefesi	 benimsenen	

araçlar	 dünyanın	 55	 farklı	 ülkesine	

ihraç	edilmektedir.	

Goch	Üretim	Tesisi	
Tırsan’ın	 Almanya’nın	 Goch	 kentin-

de	 bulanan	 tesisleri,	 1998	 yılında	

Goch	Tırsan	adıyla	faaliyete	başladı.	

2002	yılında	Almanya’nın	100	yıldan	

uzun	geçmişi	olan	ticari	araç	üretici-

si	 Kässbohrer’in	 semi-treyler	 bölü-

münün	 tamamını	 devralınmasıyla,	

Goch	üretim	tesisi	de	Tırsan	bünye-

sinde	 yer	 alan	 Kässbohrer	 Fahr-

zeugweke	 GmbH	 şirketinin	 ana	

satış,	operasyon	ve	dağıtım	merkezi	

oldu.	

Birleşmiş	Milletler	E-karayolu	ağının	

bileşenlerinden	 olan	 E-31	 karayolu	

ile	Amsterdam’dan	Roma’ya	uzanan	

E-35	 karayolunun	 birleşiminde	

bulunan	Goch	üretim	 tesisi,	 Alman-

ya’nın	 ihracatının	 ve	 intermodal	

taşımacılığının	 kalbinde	 yer	 almak-

tadır.	

Goch'tan	tüm	Avrupa'ya	
Toplam	 108.000	 m²	 alan	 üzerine	

kuru	olan	Goch	tesisinin	kapalı	alanı	

20.000	m²’dir.	Bugün	itibarıyla	tesis,	

perdeli	 ve	tenteli	 treylerlerin	 son	

montajını,	 tanker	 ve	 silonun	 yanı	

sıra	kutu	 tipi	 treylerlerin,	 konteyner	

taşıyıcıların,	low-loader	 ve	 low-

bed’lerin	 teslimat	 öncesi	 kontrolle-

rini	 gerçekleştirmektedir.	 Ana	

dağıtım	 merkezi	 olan	 Goch	 tesisin-

den	 Almanya,	 Hollanda,	 Avusturya,	

Polonya,	 İtalya	 ve	 Fransa	 başta	
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olmak	 üzere	 Avrupa	 ülkelerine	araç	

ihraç	edilmektedir.	

Montaj	 faaliyetlerinin	 yanı	 sıra,	

Goch	 tesisi	 aynı	 zamanda	 Tırsan’ın	

Kässbohrer	markası	 için	Avrupa	ana	

satış	sonrası	servis	merkezi	ve	yedek	

parça	 deposu	 olarak	 faaliyet	 gös-

termektedir.	 Tüm	 orijinal	 parçalar	

ve	 sarf	 malzemelerinin	 yanı	 sıra,	

tedarikçilerden	temin	edilen	orijinal	

parçalar	 da	 burada	 depolanmakta-

dır.	

Tırsan,	 Rusya'nın	 tek	 Avrupalı	
treyler	üreticisi	
Tırsan’ın	 Rusya’nın	 Tula	 oblastında	

yer	 alan	 tesisi	 2012	 yılında	 42.000	

m²alan	 üzerinde	 faaliyet	 gösterme-

ye	 başlamıştır.	 Tesisin	 devreye	

alınmasıyla	 birlikte	 Tırsan,	 Rusya’da	

üretim	 tesisi	 işleten	 tek	 Avrupalı	

treyler	 üreticisi	 olmuştur.	 Daha	

sonra	 gerçekleştirilen	 yatırımlarla	

birlikte,	 tesis	 alanı	 50.000	 m²’ye	

ulaşmıştır.	

Tula	 tesisi,	 2002	 yılından	 itibaren	

Tırsan	bünyesinde	yer	almakta	olan	

Kässbohrer’in	 Rusya’daki	 montaj	

hattı	 olarak	 rol	 oynamasının	 yanı	

sıra,	Rusya	ana	satış	sonrası	hizmet-

ler	 merkezi	 ve	 ana	 yedek	 parça	

deposu	 olarak	 hizmet	 vermektedir.

2014	 yılı	 yazı	 başında	 Tula	 tesisi,	

Rusya	 inşaat	piyasası	 için	özel	geliş-

tirilen	 K.SKS	 Kässbohrer	 damperin	

üretimine	 başladı.	 Önümüzdeki	

dönemde	 ürün	 gamının	 konteyner	

şasi	ve	oto	taşıyıcıyı	içerecek	şekilde	

genişletilmesi	planlanıyor.	

Tırsan,	 karayolu	 taşımacılık	 sektö-

ründe,	 Türkiye’nin	 lideri	 ve	 Avru-

pa’nın	 en	 büyük	 üreticilerinden	 biri	

olarak,	 kendi	 teknolojisini	 üre-

ten,	geliştirdiği	 ürün	 ve	 hizmet	

çözümleri	 ile	 müşteri	 ihtiyaçlarına	

yön	veren	bir	dünya	markası	olmayı	

hedeflemektedir.	

Tırsan,	 5746	 sayılı	 “Araştırma	 Ve	

Geliştirme	 Faaliyetlerinin	 Destek-

lenmesine	 İlişkin	 Uygulama	 Ve	

Denetim	Yönetmeliğinin	 tüm	gerek-

liliklerini	 yerine	 getirerek	 2009	

yılında	 Adapazarı’nda	 3.500	 m
2

’lik	

alan	 üzerine	 kurulmuş	 Ar-Ge	 Mer-

kezi	 Bilim	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Ba-

kanlığı	 tarafından	 tescillenmiştir.	

Tırsan	 Ar-Ge	 Merkezi,	 Adapazarı	 -	

Bilecik	 yolu	 üzerinde	 yer	 alan	

365.000	 m²	 alana	 kurulu	 Tırsan	

Adapazarı	Üretim	Tesisleri	içerisinde	

1.000	 m²'sini	 ofisler,	 2.500	 m²'sini	

ise	prototip	atölyesinin	oluşturduğu	

toplam	3.500	m²	kapalı	alana	sahip,	

3	 katlı	 Ar-Ge	 Merkezi	 binasında	

faaliyetlerini	sürdürmektedir.	

Kurulduğu	 tarihten	 bu	 yana	 lojistik	

sektörü	 için	 çözüm	 ortağı	 olma	

stratejisini	 sürekli	 önemli	 bir	 görev	

edinen	 Tırsan,	 güçlenen	 Ar-Ge	

Merkezi	 ile	 bilimsel	 ve	 teknolojik	

yenilikleri	 sektör	 paydaşlarına	

sunmaktadır.	 Ülkemizin	 coğrafi	

anlamda	bir	geçiş	bölgesi	olmasında	

dolayı	 kara,	 hava,	 deniz	 ve	 tren	

yollarında	 yapılan	 yük	 taşıma	 zinci-

rinde	 bulunması	 gereken	 ürünleri	

yenilikçi	 ve	 özgün	 bir	 yaklaşım	 ile	

geliştirmektedir.		

Ar-Ge	Merkezi	 şirket	 strateji	 harita-

sından	 hareketle	 müşteri,	 finans,	

yetkinlik	 ve	 süreç	 perspektiflerine	

hizmet	 edecek	 yeni	 ürün,	 standart-

laştırma,	 maliyet	 azaltma,	 inovas-

yon,	işbirliği,	ürün	geliştirme	ve	fikir	

projelerini	 içeren	 kendi	 hedeflerini,	

faaliyetlerini	 içeren	 stratejisini	 kısa,	

orta	 ve	 uzun	 vadeli	 olarak	 planlar	

şeklinde	 oluşturmaktadır.	 TIRSAN	

proje	 yönetimi	 sistematiğinde;	

şirket	 uzun	 vadeli	 stratejik	 ürün	

planı	 ve	 dönemsel	 ürün	 çalıştayları	

sonuçlarına	 göre	 proje	 gereksinim-

leri	 belirlenmektedir.	 Projeler	 kav-

ramsal	 tasarım,	 Prototip	 tasarımı,	

prototip	 üretimi,	 detay	 tasarım	 ve	

doğrulama	 faaliyetleri	 gibi	 aşama-

lardan	 oluşmaktadır.	 	 Yürütülen	

projeler	 ile	 ilgili	 KPI	 statüsü	 yıl	

içerisinde	 belirli	 periyotlarla	 üst	

yönetime	 sunulmakta,	 bu	 sunum-
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larda	ilgili	kalite,	zaman,	performans	

ve	 maliyet	 hedeflerine	 ulaşılıp	

ulaşılamadığı	değerlendirilmektedir.		

Ar-Ge	 Merkezinde	 yürütülen	 proje-

ler	 içeriklerine	 göre	 farklı	 faz	 ve	

basamaklardan	oluşmaktadır.	Örne-

ğin	 bir	 yeni	 ürün	 projesi	 aşağıdaki	

proje	 aşamalarından	 oluşur	 ve	

projeler	 buna	 göre	 belirlenen	 peri-

yodlarda	 izlenir	 ve	 performansı	

takip	 edilir.	 TIRSAN	 Ar-Ge	 Merkezi	

projeleri	Faz	0'dan	başlayarak	Faz	8'	

e	 kadar	 takip	 edilmektedir.	 Bu	

Fazlar;	

- Faz	0	İhtiyacın	Belirlenmesi			

- Faz	1	Ön	Hazırlık	ve	Kick	Off		

- Faz	2	Kavramsal	Tasarım		

- Faz	3	Prototip	Tasarım	

- Faz	 4	 Detay	 Tasarım	 ve	 Tasarım	

Doğrulama		

- Faz	5	Final	Doğrulama	

- Faz	6	Ön	Seri	Üretim		

- Faz	7	SOP		

- Faz	8	Ticari	Lansman		

şeklinde	takip	edilmektedir.	

Projelerin	 tamamlanmasının	 ardın-

dan	 projeye	 ait	 proje	 sonuç	 raporu	

doldurularak	yeni	yapılacak	projele-

re	 temel	 oluşturması	 açısından	

arşivlenmektedir.		

Ar-Ge	 Merkezi	 içerisindeki	 tüm	

departmanlar;	 Genel	 Müdürlüğe	

bağlı	 olan	 Ar-Ge	 koordinatörlüğü	

statüsünde	 görev	 yapmaktadır.	

Toplam	101	kişilik	Ar-Ge	kadrosu	ile	

bu	güne	kadar;	

7	 adet	 TEYDEB	 projesini	 başarı	 ile	

tamamlamış,	

7	 adet	 TEYDEB	 projesi	 devam	 et-

mekte,	 devam	 eden	 projelerin	 1	

tanesi	üniversite	sanayi	projesi,	

5	adet	TEYDEB	projesinin	başvurusu	

yapılmıştır.	 Başvurusu	 yapılan	

projelerden	 2	 tanesi	 uluslararası	

projedir.	

TEYDEB	 projelerinin	 yanı	 sıra	 Ar-Ge	

Merkezinde	 farklı	 ürün	 ailelerinde	

birçok	merkez	projesi	geliştirmekte-

dir.	 Firmamız;	 ürün	 ailesi	 sınıflandı-

rılmasına	 uygun	 olacak	 şekilde	

departmanlara	 ayrılmış	 olan	 Ar-Ge	

Merkezi	 şu	 birimlerden	 oluşmakta-

dır:		

* Tenteli		&	Perdeli	Ürünleri	Ar-Ge
Faaliyetleri

* Lowbed	 &	 Özel	 Ürünler	 Ar-Ge
Faaliyetleri

* Damper	&	Platform	 -	Şasi	Ürün-
ler	Ar-Ge	Faaliyetleri

* Kutu	 &	 Frigo	 Araçlar	 Ürünler
Ar-Ge	Faaliyetleri

* Tanker	 &	 Silo	 Ürünleri	 Ar-Ge
Faaliyetleri

* Mühendislik	ve	Belgelendirme

* Ar-Ge	 Sistem	 Geliştirme	 &	 İno-
vasyon	Departmanı

* Ar-Ge	Destek	Birimi

Ar-Ge	 faaliyetleri,	 kendi	 ürün	 gamı-

na	 ait	 araçların	 Türkiye	 ve	 ihracat	

yapılan	 ülkelerdeki	 mevzuatlara,	

standart	ve	normlara	uygun,	pazarın	

ihtiyaçları	 doğrultusunda	 yeni	 ürün	

projeleri,	 mevcut	 ürün	 geliştirme	

projeleri,	 rakip	 benchmarkları	 ve	

maliyet	 düşürme	 çalışmalarını	 ürün	

geliştirme	 metodolojileri	 içerisinde	

projelendirerek	 sonuçlandırmakta-

dır.	

Test	 &	 Doğrulama	 ve	 Prototip	
Üretimi	bölümü,	
Test	 &Doğrulama	 ve	 Prototip	 bölü-

mü	 tasarım	 ekiplerinden	 almış	

olduğu	 datalar	 üzerinde	 ekiplerle	

birlikte	 oluşturulmuş	 olan	 doğrula-

ma	 planlanında	 öngörülen	 par-

ça/sistem	ve	araç	seviyesindeki	tüm	

sanal	 ve	 fiziki	 doğrulama	 faaliyetle-

rini	 gerçekleştirir	 ve	 raporlar.	 Bu	

faaliyetler	için	gereken	tüm	prototip	

ve	test	düzeneği	üretim	ihtiyaçlarını	

belirler,	 metodlarını	 geliştirir	 ve	

üretimlerini	gerçekleştirir.		

Analiz	 ve	 Simulasyonlar	 ile	 doğru-
lama	çalışmaları	

• Araç	 &	 Mekanizma	 Dinamiği

analizleri

ISO	 Lane	 Change,	 Marshalling,	

Constant	 Radius	 Cornering,	 Rough	

Road	Ride,	7	Post	 test	 rig	ve	bunla-

rın	dışında	özel	tanımlanan	manevra	

analizleri	gerçekleştirilmektedir.	

Ø Şerit	Değiştirme	Analizi	

Ø ISO	Lane	Change	Analizi	

Ø 7	Post	Test	Rig	

• Yapısal	Analizler

Araç	 ve	 komponent	 seviyesinde	

Lineer	 Statik,	 Nonlineer	 Statik,	

Titreşim&Frekans,	 Çarpışma,	 Op-

timizasyon,	 Termal	 Analizler,	 Me-

kanizma	 Simülasyon	 (Flex)	 Analiz-
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ler,	 Burkulma	 Analizi	 çalışmaları	

gerçekleştirilmektedir.	

• Statik	Analiz	Mesh	Model	Oluştu-

rulması

Ø Burkulma	Analizi	

Ø Marshalling	Analizi	

Ø Nonlineer	Statik	

Ø Flex	Analizler	

Ø Dingil	 Süspansiyon	 Simülas-

yonları	

• Yorulma	Analizleri

Araç	 ve	 komponent	 seviyesinde	

PSD	ve	 Süperpoze	Yorulma	Analizi	

çalışmaları	gerçekleştirilmektedir	

Ø Süperpoze	Yorulma	Analizleri	

Prototip	Üretim	Faaliyetleri	

• Yeni	Ürün	Prototip	Üretimi

Yeni	 ürün	 projelerinde	 3D/2D	 tasa-

rımların	 tamamlanması	 adımı	 son-

rasında	 prototip	 üretim	 metod	

mühendisliği,	 parça	 üretim,	 	 satın	

alma	 ve	 araç	 üretim	 aşamalarının	

tümü	gerçekleştirilmektedir.		
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• Ön	 Seri	 ve	 Devreye	 Alma	 Des-

tek/Koordinasyonu

Prototip	 üretim,	 doğrulama	 vev	

geçerli	 kılma	 faliyetlerinin	 tamam-

lanmasının	 ardından	 ürün	 seri	

üretime	geçiş	aşamaları	 takip	edile-

rek	devreye	alma	 işlemlerinin	 koor-

dinasyonu	sağlanır.	

- Test	 Fikstür/Aparat	 Üretim	

faaliyetleri	

Tasarım	 doğrulama	 ve	 homologas-

yon	 testleri	 için	 gerekli	 olan	 fiks-

tür/aparat	üretimlerinin	gerçekleşti-

rilerek	devreye	alınması	 faaliyetleri-

ni	gerçekleştirmektedir.	

Fiziki	 Prototipler	 ile	 yapılan	 doğru-
lama	faaliyetleri,	

• Fonksiyon	ve	Dayanım	Testleri

Tırsan	 test	 merkezinde	 araç	 ve	

komponent	 seviyesinde	 dayanım	

testleri	gerçekleştirilmektedir.		

Ø Komponent	Dayanım	Testi	

Ø Burulma	Rijitliği	Testi	

Ø Diğer	 komponent	 /sistem	

seviyesi	Dayanım	Testleri	

• Deformasyon	Testleri

Deformasyon	 ölçümleri	 3D	

koordinat	 ölçüm	 cihazları	

kullanılarak	 yapılmaktadır.	 Ayrıca	

gerilme	 dağılımlarının	 incelenmesi,	

şasinin	 yük	 altındaki	 davranışının	

incelenmesi	ve	analiz	korelasyonları	

yapmak	amacı	ile	araç	üzerine	strain	

gage	 yerleştirilerek	 data	 toplama	

işlemleri	yapılmaktadır.	

• İklimlendirme	Testleri

İzolasyonlu	 araçlar	 (kutu,	 tanker)	

ATP	 şartlarında	 Test	 merkezimizde	

bulunan	 iklimlendirme	 kabininde	

genel	 ısı	 transfer	 katsayısı	 belirlen-

mesi	 amacı	 ile	 ATP	 testleri	 gerçek-

leştirilmektedir.		

• Hidrolik	 Test	 Sistemi	 -	 Yorulma

Testleri

Yol	 testleri	 sırasında	 araç	 üzerine	

yerleştirilen	strain	ve	ivme	sensörle-

rinden	 toplanan	 datalar	 iterasyon	

çalışmaları	 ile	 yaklaşık	 200	 kata	

kadar	 hızlandırılarak,	 time	 history	

reproduction,	 sine/sine	 sweep,	

block	 cycle	 sinyalleri	 elde	 edilip	

hidrolik	 test	 sisteminde	 araç	 ve	

komponent	 seviyesinde	 uygulana-

bilmektedir.	
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• Araç	Yol	Testleri

Yorulma	 analizleri,	 yapısal	 analizler	

ve	 yorulma	 testlerine	 girdi	 oluştur-

mak	 ve	 aracın	 kullanıcı	 profiline	

göre	 belirlenen	 yol	 güzergahındaki	

davranışını	 incelemek	 amacı	 ile	

gerçekleştirilmektedir.	 48	 kanallı	

veri	toplama	sistemi	 ile	Strain	gage,	

ivme,	 basınç,	 yer	 değiştirme,	 GPS,	

Kamera	 verileri	 eş	 zamanlı	 olarak	

toplanabilmekte	 ve	 analiz	 edilebil-

mektedir.	

Ø Araç	enstrümantasyonu	

• Homologasyon	Testleri

Belgelendirme	 için	 gerekli	 olan	 tüm	

statik	ve	dinamik	testler	gerçekleşti-

rilmektedir.	

Ø Tampon	tip	onay	testi	

Ø Fren	Testi	

Ø Dinamik	Yük	Emniyet	Testi	

Ø Statik	Yük	Emniyet	Testi	

Ø Yük	 bağlantı	 elemanları	 Test-

leri	

- Prototip	 ve	 Test	 Merkezinde	

Bulunan	Alet/Teçhizatlar	

TEYDEB	Projeleri	

TIRSAN,	 Ar-Ge	 Merkezinden	 aldığı	

güven	ve	güç	 ile	 treyler	 sektöründe	

yeni	ve	yenilikçi	projeler	geliştirerek	

yurtiçi	 pazarda	 açık	 ara	 lider,	 yurt	

dışı	 pazarda	 lider	 üreticilerden	 biri	

olarak	müşterilerine	inovatif	çözüm-

ler	üretmektedir.	Geliştirmiş	olduğu	

projeleri	 Ar-Ge	 merkez	 projeleri	 ve	

TEYDEB	 projeleri	 olarak	 sürdüren	

TIRSAN’ın	 tamamladığı	 ve	 devam	

eden	bazı	TEYDEB	projeleri;	

Cam	 taşıyıcı	 treyler	 prototip	 araç	

geliştirilmesi	(Tamamlandı)	
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Cıvatalı	 tip	 yarım	 şasi,	 paslanmaz	

silindirik	kesit,	Hafif	kimyasal	madde	

tankeri	 prototip	 geliştirme	 projesi	

(Tamamlandı)	 (buraya	 resim	 ekle-

necek)	

Yarım	 boru,	 küvet	 tipi	 damper	

prototipi	geliştirme	projesi	(Tamam-

landı)	

Yeni	 nesil	 tenteli	 perdeli	 treyler	

prototipi	geliştirme	projesi	(Tamam-

landı)	

Hava	kargo	operasyonları	 için	yarım	

şasi	A	sınıfı	normal	yalıtımlı	frigorifik	

(FNA)	 yarı	 römork	 araç	 prototipi	

geliştirme	projesi	(Tamamlandı)	

Semi-treylerde	 hidrolik	 dümenleme	

sistemi	 tasarımı	projesi	 (Tamamlan-

dı)	

Ağır	 yük	 taşımacılığına	 uygun,	 dü-

şük/yarı	düşük	havuzlu	modüler	low	

bed	semi	treyler	ailesi	ve	alt	sistem-

leri	geliştirme	projesi	(Tamamlandı)	

BDT	 ülke	 regülasyonlarına	 uygun	

750-850	kg	düşük	ağırlıklı	ve	otoma-

tik	 kontrollü	 yükleme	 sistemine	

sahip	 yeni	 nesil	 oto	 taşıyıcı	 (Devam	

Ediyor)	

Türkiye’de	 ilk,	 bozulabilir	 gıda	

maddeleri	 taşımalarına	 uygun	 (ATP	
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konvansiyonu)	 ve	 %15	 daha	 hafif	

yeni	 nesil	 gıda	 tankeri	 (Devam	

Ediyor)	

Çift	 katlı,	 geniş	 iç	 hacimli	 ve	 ulusla-

rarası	 ATP,	 HACCP,	 CODE	 XL	 regü-

lasyonlarına	uygun	yeni	nesil	frigori-

fik	treyler	(devam	ediyor)	

Hidro	 şekillendirme	 yöntemi	 ile	

eliptik	 ve	 dairesel	 tank	 bombeleri-

nin	 üretilmesi	 için	 hidroşekillendir-

me	 presi	 ve	 kalıp	 geliştirilmesi	

(Devam	Ediyor)	

Yanal	 stabilitesi	 %3	 iyileştirilmiş,	

düşük	 gabarili,	 servis	 edilebilir	

sıvama	konili	ve	500	kg	hafifletilmiş	

aluminyum	 yatay	 silobas	 (Devam	

Ediyor)	

Treyler	 araçlarında	 görülen	 koroz-

yon	 ve	 aşınma	 problemlerinin	

çözümüne	 yönelik	 arayışlar:	 toz	

katkılı	 özlü	 tel	 ve	 kaplama	 uygula-

ması	 geliştirme	 çalışmaları	 (Devam	

Ediyor)	

Nem	 difüzyonunun	 PU	 panellerin	

yalıtım	 özelliğine	 etkisinin	 deneysel	

incelenmesi	 ve	 alüminyum	 bariyerli	

folyo	kullanılarak	frigorifik	araçlarda	

uygulanması	(Devam	Ediyor)	

Şeklindedir.	

Devam	 eden	 projelerin	 dışında	 her	

geçen	gün	treyler	sektörüne	yeni	ve	

yenilikçi	 ürünler	 üretmek	 için	 başta	

TEYDEB,	EUREKA	ve	HORİZON	2020	

proje	çalışmalarını	sürdürmektedir.		

Üniversite,	 Sanayi	 ve	 enstitü	 işbir-
likleri	
TIRSAN	 aynı	 zamanda	 Üniversiteler	

ile	 olan	 ilişkilerini	 her	 geçen	 gün	

geliştirmekte	 ve	 bu	 kapsamda	

birçok	proje	kapsamında	üniversite-
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ler	 ile	 işbirlikleri	devam	etmektedir.	

Bu	çalışmalar;		

Sakarya	 Üniversitesi	 ile	 yapılan	
yürütülen	faaliyetler	ve	işbirlikleri;		
Lowbed	 araçlarımızda	 kullanılmak	

üzere	 birbirine	 temas	 eden	 yüzey-

lerdeki	 kalıcı	 deformasyonları	 yok	

etmek	ve/veya	azaltmak	için	yeni	bir	

metalizasyon	 kaplama	 konusu	

başlığında	TEYDEB	proje	çalışmaları,	

Frigorifik	üst	yapı	tasarımında	genel	

ısı	 iletim	 katsayısının	 hesaplanması	

ve	doğrulanması	konusunda	TEYDEB	

1505	proje	çalışması,	

Treyler	 sektöründe	 ilk	 kez	 yük	

boşaltma	 performansının	 ülke	

içinde	 geliştirilen	 kaplamalarla	

arttırılması	çalışmaları,	

İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 ile	
yapılan	işbirlikleri;	
R58	birleşmiş	milletler	regülasyonu-

na	 göre	 “arkadan	 araç	 altına	 girişi	

önleyici	donanımlar”	ile	ilgili	treyler-

lerde	 kullanılan	 arka	 koruma	 tam-

pon	 yapısının	 dinamik	 olarak	 test	

edilmesi,	 kritik	 noktaların	 belirlen-

mesi	ve	dinamik-statik	 test	karşılaş-

tırmaları	çalışmalarının	yapılması	

İzmir	 Katip	 Çelebi	 Üniversitesi	 ile	
yapılan	işbirlikleri;	
Frigorifik	 araçlarda	 kullanılmak	

üzere	 yeni	 izolasyon	 ürünlerin	

geliştirilmesi	 ile	 ilgili	 TEYDEB	 proje	

çalışmaları	

Treyler	 sektöründe	 ilk	 kez	 yük	

boşaltma	 performansının	 ülke	

içinde	 geliştirilen	 kaplamalarla	

arttırılması	çalışmaları		

Dokuz	Eylül	Üniversitesi	 ile	yapılan	
işbirlikleri;	
Araç	 dinamiği	 konusunda	 bilimsel	

destek,	 matematik	 modellerin	

kontrolü,	 sonuçların	 yorumlanması	

ve	 genel	 araç	 yapıları	 hakkında	

eğitimlerin	 verilmesi	 konularında	

çalışmalar	yapılmaktadır.	

Rulo	 taşıyıcı	 araç	 projesi	 kapsamın-

da	 Dinamik	 yüklerin	 ve	 kritik	 dev-

rilme	 açılarının	 araç	 modeli	 üzerin-

den	hesaplanması	çalışmaları,	

Erciyes	 Üniversitesi	 ile	 yapılan	
işbirlikleri;	
Yük	 emniyet	 regülasyonlarını	 sağla-

yan	 yeni	 nesil	 branda	 geliştirilmesi	

TEYDEB	projesi	kapsamında	yenilikçi	

branda	 ile	 ilgili	 teknik	 tekstil	 gerek-

sinimlerinin	 belirlenmesi,	 malzeme	

özelliklerinin	 belirlenmesi,	 ulusal	 ve	

uluslararası	 regülasyon	 standartları-

na	 uyup	 uymadığının	 testlerinin	

yapılması	 konusunda	 çalışmalar	

yürütülmektedir.		

Okan	 Üniversitesi	 ile	 yapılan	 işbir-
likleri;	
Semi	 treylerde	 hidrolik	 dümenleme	

sistemi	 tasarımı	 TEYDEB	 projesi	 ile	

ilgili	 süspansiyon	 tasarımı	 konula-

rında	çalışmalar	yapılmaktadır.	

Uludağ	 Üniversitesi	 ile	 yapılan	
çalışmalar;		
Treyler	 Arka	 Koruma	 (Tampon)	

parçalarında	 enerji	 sönümleyici	

malzeme	 olarak	 alüminyum	 köpük	

kullanılması	 konusunda	 çalışmalar	

yürütülmektedir.	

Orta	 Doğu	 Teknik	 Üniversitesi	 ile	
yapılan	çalışmalar;	
Orta	 Doğu	 Teknik	 Üniversitesi	

kaynak	 akademisi	 ve	 ONATUS	

öngörü	 teknolojileri	 ile	 birlikte	

treyler	 şasilerinin	 kaynak	 haritaları-

nın	 çıkartılması	 ve	 kaynak	 simülas-

yonlarının	 yapılması	 konularında	

çalışmalarımız	devam	etmektedir.	

Aynı	 zamanda;	 RWTH	 Aachen	 Tek-

nik	 Üniversitesi	 ile	 ve	 TÜBİTAK	

MAM	ile	yaş	meyve	sebze	taşımacı-

lığına	uygun	yeni	treyler	geliştirme,		

Chemnitz	 Enstitüsü	 ile	 robotik	

kaynak	proje	çalışmaları,	

Leibnitz	 Enstitüsü	 ile	 Yük	 emniyet	

regülasyonlarını	 sağlayan	 yeni	 nesil	

branda	 geliştirilmesi	 konusunda	

TEYDEB	 proje	 çalışmaları	 devam	

etmektedir.		

TIRSAN	 tasarladığı	 ürün	 ve	 alt	 sis-

temler	 için	 36’sı	 faydalı	 model	

olmak	 üzere	 toplam	 121	 patent	

başvurusu	 gerçekleştirmiştir.	 Son	

yıllarda	 fikri	 mülkiyet	 haklarına	

vermiş	 olduğu	 önemi	 2015	 yılı	

içerisinde	 yapılan	 59	 patent	 ve	 2	

faydalı	 model	 başvurusu	 ile	 göster-

miştir.	 Başvurusu	 yapılan	 patent	 ve	

faydalı	modellere	ilişkin	bilgiler;	

- 33	adet	damper	araçlarda,	

- 5	adet	kutu	ve	frigo	araçlarda,	

- 9	adet	lowbed	araçlarda,	

- 26	adet	tanker	silo	araçlarda,	

- 41	adet	 tenteli	–	perdeli	araçlar-

da,	

- 7	 adet	 tüm	 araçlarda	 ortak	

kullanıma	sahip	

Patent	 ve	 faydalı	model	başvuruları	

gerçekleştirmiştir.	

TIRSAN	 üniversiteler	 ile	 yaptığı	

işbirlikleri	ve	çalışmalarının	yanı	sıra	

sanayi	 ve	 enstitüler	 ile	 de	 sürekli	

işbirlikleri	içerisindedir.	Bu	işbirlikle-

rinin	bir	kısmı;	

CLCCR	 (Trailer	 Manufacturers	 and	

Body	 Builders	 Assocation)	 teknik	

komitesine	 aktif	 katılım	 ile	 AB	

Yönetmelikleri,	

BM	 Regülsyonları	 hakkında	 yeni	

taslak	 mevzuatların	 değerlendiril-

mesi,	 Türkiye’de	 sektörü	 sektör	

taleplerinin	 bir	 mevzuat	 haline	

getirilerek	 çalışmalara	 katkı	 sunul-

ması	ve	sektörün	oradaki	çalışmalar	

konusunda	bilgilendirilmesi.	

MIRA	 Engineering	 Ltd.	 İngiltere	

menşeli	MIRA	Ltd.	 firmasından	araç	

tasarımı	 konusunda	 danışmanlık	

hizmeti	 ve	 know-how	 transferine	

yönelik	 çalışmalar	 yürütülmektedir.	

Türkiye'de	kontrollü	yol	 testi	prose-

dürünü	kullanabilme	adına	herhangi	

bir	 pist	 olmamasından	 dolayı	 MI-

RA'nın	test	pistleri	bazı	araçlarımızın	

dinamik	 testlere	 tabi	 tutulması	 için	

TIRSAN	kullanımına	açılmıştır.	

Knorr	 Bremse	 ile	 çok	 dingilli	 yarı	

römorklarda	 dümenleme	 özelliği	

olan	 dingiller	 kullanılmadan	 sabit	

dingillere	 dönme	 merkezine	 bağlı	

367



TIRSAN	AR-GE	MERKEZİ	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

olarak	 çeşitli	 kuvvetlerde	 frenleme	

yaptırarak	 manevra	 kabiliyetini	

artırma	çalışması.		

OTAM	 ile	 süspansiyon,	 dingil	 kal-

dırma,	kalkar	tampon	gibi	treyler	alt	

sistemlerinin	 dijital	 olarak	 kontrolü	

ve	bu	uygulamaların	akıllı	telefon	ve	

tabletler	 ile	 kullanılabilir	 hale	 geti-

rilmesi	konusunda	proje	çalışmaları.	

Cambridge	refrifgeration	Center	ile	-

20	 oC’de	 hafif	 izolasyonlu	 araçların	

iç	 sıcaklık	 haritasının	 oluşturulması	

ve	yaz/kış	ortam	sıcaklıklarında	araç	

iç	 ortamındaki	 sıcaklık	 değişimine	

ait	dataların	elde	edilmesi	

Pharmaserv	 Standart	 Organization	

ile	 hafif	 izolasyonlu	 araçlarda	 ilaç	

taşınması	 için	 gerekli	 iç	 ortam	

sıcaklıkların	 tespit	 edilmesine	 yöne-

lik	 test	 ve	 analiz	 çalışmaları	 ve	

ürünlerin	sertifikalandırılması.	

TÜV	 SÜD	 Industrie	 GmbH	 ile	 ADR	

2015	kapsamında	basınçlı	ve	basınç-

sız	 tankların	EN	13094	ve	EN	14025	

normlarına	 göre	 analiz	 ve	 doğrula-

ma	ve	sertifikasyon	çalışmaları,	

TÜV	 SÜD	 SZA	Avusturya	ADR	 otori-

tesi	 ile	 tankerlerin	 ADR	 tasarım	

onayı	 çalışmalarında	 prototip	 test	

ve	muayenelerinin	yapılması,	

Polonya	 TDT	 yetkili	 test	 ve	 onay	

kuruluşu	 ile	 ADR	 kapsamında	 ba-

sınçlı	 ve	 basınçsız	 tankların	 EN	

13094	 tasarım	 ve	muayene	 konula-

rında	işbirliği	

DEKRA	 Endüstriyel	 Denetim	 A.Ş.	

Yeni	 Tasarım	 Yatay	 Silo	 SSL31	 için	

97/23/EC	basınçlı	kap	tasarım	onayı	

test,	 analiz	 ve	 sertifikalandırma	

çalışmaları,	

DEKRA	 Automobile	 Gmbh	 ile	 kutu	

tipi	 ve	 standart	 perdeli	 araçlar	 için	

EN	12640,	 EN	12642	 test	 ve	 sertifi-

kasyon	 çalışmaları.	 Türkiye’de	 ilk	

olarak	kapaklı	ve	perdeli	araçlar	için	

üst	 yapıların	 DC	 9.5	 Yük	 Emniyet	

kriterleri	kapsamında	geliştirme	test	

ve	sertifikasyon	çalışmaları,	

İngiltere	 VCA	 VOSA	 ile	 araçların	

İngiltere	 regülasyonlarına	 göre	

adapte	 edilmesi	 ve	

test/sertifikasyon	çalışmaları,	

Bitüm	 tankerleri	 için	 Safe	 Loading	

Pass	 kontrol	 kriterlerinin	 belirlen-

mesi		

Fransa	 tip	 onay	 otoritesi	 UTAC	 ile	

2007/46/EC	 onayına	 sahip	 araçların	

CNITAGE	 proses	 ve	 kodlama	 çalış-

maları	

Bilimsel	Makale	Çalışmaları	
TIRSAN	 Ar-Ge	 Merkezi	 yapmış	

olduğu	özgün	ve	nitelikli	 çalışmaları	

Çeşitli	 bilimsel	 ve	 sektörel	 dergiler-

de	yayınlayarak	başta	bilimsel	camia	

olmak	 üzere	 sektörel	 camiada	 da	

bilgi	 birikiminin	 artmasına	 ve	 arttı-

rılmasına	katkıda	bulunmaktadır.	Bu	

kapsamda	 yapmış	 olduğu	 bazı	

bilimsel	makale	çalışmaları;	

- Different	 Implementation	 App-

roaches	 of	 the	 Strong	 Form	

Meshless	Implementation	of	Tay-

lor	Series	Methods	

- 	Bending	Deflection	Analysis	of	a	

Semi-Trailer	 Chassis	 by	 Using	

Symmetric	 Smoothed	 Particle	

Hydrodynamics	

- On	The	Calculation	Of	Deflection	

Of	 a	 semi	 trailer	 chassis	 under	

various	 loading	 conditions:	 an	

experimental	 and	 numerical	 in-

vestigation	

- Investigation	 of	 empirical	 and	

experimental	overall	heat	 coeffi-

cent	 for	 box	 and	 cylindrical	 sha-

ped	 semi-trailers	 in	 perishable	

foodstuff	transport	

- Calculation	 of	 emprical	 and	

experimental	 stress-Deflection	

value	for	composite	beam	

- The	 usage	 of	 aluminium	 honey-

comb	sandwich	on	the	floor	plat-

form	of	semi-trailer	and	trailer	

- A	foldable	rear	underrun	protect	

devices	 which	 is	 determine	 ac-

cording	 to	 R58	 and	 Intermodal	

transportation	

- In-718	 Superalloy	 Foam	 Proces-

sed	 By	 Powder	 Space-Holder	

Technıque,	 Mıcrostructural	 And	

Mechanıcal	Characterızatıon	

- Modeling,	 Simulation	 and	Analy-

sis	 of	 the	 Vibration	 of	 a	 Hyd-

ropneumatic	 Suspension	 Semi-

Trailer	

- Optımısatıon	 Of	 Tractor	 Semı-

Traıler	 Command	 Steerıng	 Mec-

hanısm	 Usıng	 A	 Genetıc	 Algo-

rıthm	

- Ülkemiz	 karayollarında	 yük	

taşımacılığı	 ne	 kadar	 güvenli	 ya-

pılıyor?	

- ADR’de	 Başrol	 Güvenlik	 Danış-

manının	Olacak	

- Methods	 to	Determine	Torsional	

Stiffness	in	a	Semi-Trailer	Chassis	

Frame		

- Minimizitaon	 Of	 Tire	 Wear	 For	

Tractor	 Semi-Trailers	With	 Com-

mand	Steering		

- Effect	 of	 surface	 pre-treatment	

and	 temperature	 on	 the	 adhesi-

ve	 strength	 of	 hybrid	 aluminum	

joints	

*Tugay.yilmaz@tirsan.com.tr

368



TOYOTETSU	AR-GE	MERKEZİ	Tanıtımı	

Otomotiv	Sektörü	Ar-Ge	Kurum	ve	Kuruluşları	 OTEP	2016	

Orçun	YÖNTEM

Genel	Müdür	Yardımcısı	

Toyotetsu	 Türkiye	 2001	 yılında	

Toyoda	 Iron	 Works	 tarafından	 ku-

rulmuş	ve	2002	yılından	 itibaren	de	

Gebze	 Kocaeli	 fabrikasında	 üretim	

ve	 sevkiyata	 başlamıştır.	 Toyotetsu	

Türkiye;	 Toyotetsu’nun	 dünyadaki	

18	 fabrikasından	 biri	 olup,	 yaklaşık	

1000	çalışanı	 ile	otomotiv	sektörün-

de	ana	sanayiler	için		gövde,	şasi	ve	

pedal	parçaları	üretip	geliştirmekte-

dir.	 Toplam	 100.406	 m²	 açık	 alan,	

45.090	m²	 lik	kapalı	alan	 ile	otomo-

tiv	sanayine	hizmet	vermektedir.		

2015	 yılı	 sonu	 itibarı	 ile	 11.400	 m
2
	

kapalı	 alana	 sahip	 fabrika	 yatırımı-

mız	 tamamlanmış	 olup,	 ekipman	

kurulum	 çalışmaları	 devam	 etmek-

tedir.	 Yeni	 kalıp	 fabrikamızın	 ise	

temeli	 atılmıştır.	 Bu	 projemiz	 ile	

çalışan	 sayımız	 yaklaşık	 600	 kişi	

artacak	ve	1400’e	yaklaşacaktır.	

İhraç	Edilen	ve	Edilecek	Olan	Parça-
lar	

• Fransa	 Toyota	 fabrikasına,	 yeni

teknoloji	 olarak	 Toyota	 fabrikala-

rında	 ilk	 defa	 kullanılan	 plazma

kaynağı	 ile	 fren	 pedalı	 ihraç	 edil-

mekte,	 bununla	 birlikte	 debriyaj

pedalı	ve	yine	Yeni	Yaris'e	radyatör

destek	komplesi	gönderilmektedir.

• İngiltere	 Toyota	 Fabrikası'na	 ön
salıncak	 kolları,	 fren	 pedalı,	 ön

gövde	 kuvvetlendirici	 parçaları

ihraç	edilmektedir.

• Belçika'da	 bulunan	 yedek	 parça
merkezine	 üretimi	 biten	 tüm	 par-

çaların,	 yedek	 parçaları	 gönderil-

mektedir.

• Peugeot,	 Citroen	 ve	 Toyota'nın

ortaklaşa	 üretimini	 yapacağı	 Aygo

otomobili	 için	 fren	ve	debriyaj	pe-

dalı	 Çek	 Cumhuriyeti'ne	 sevk	 edil-

meye	devam	edilmektedir.

• 2015	yılı,	Toyotetsu	olarak	oldukça
büyük	 bir	 yatırıma	 başlanması	 se-

bebiyle	 Şirketimiz	 açısından	 çok

büyük	 anlam	 taşımaktadır.	 Toyo-

tetsu	 Türkiye,	 2016	 yılı	 sonundan

itibaren	 Türkiye’den	 87	 ülkeye	 ih-

raç	edilecek	yeni	crossover	projesi

için	yatırım	çalışmalarına	başlamış-

tır.

TOYOTETSU	Uzmanlık	Alanını	
Oluşturan	Parçalar	

TOYOTETSU	Kalite	Aktiviteleri	
K1	Aktivitesi	

K1	(	Kalite	:1	Numara	)	

aktivitesi,	 kalite	 sevi-

yesini	 iyileştirme	

amacı	 ile	 her	 yıl	 Toyotetsu	 grubu	

içerisinde	 organize	 edilir.	 Aktivite,	

her	yıl	özel	bir	tema	için	düzenlenir.	

D-Zero	Aktivitesi	

Tüm	 üretim	 pro-

seslerinde	 sıfır	

hata	 hedefini	 başarabilme	 amaçlı	

gerekli	 aksiyonlar	 alınır.	 Belirlenen	

model	 hatlar	 için	 takım	 çalışmaları	

organize	 edilir,	 başarılı	 uygulamalar	

tüm	hatlara	genelleştirilir.	

Şirketimizin	 ISO	 9001-2008,	 ISO	

14001	belgesi	bulunmaktadır.		

TOYOTETSU	AR-GE	Merkezi	
Sürekli	 iyileştirme	 Japonca’da	 Kai-

zen	anlamına	gelmektedir	ve	Toyota	

Üretim	 Sistemi	 TPS’in	 ayrılmaz	 bir	

parçasıdır.									

2001	 	 yılından	

itibaren	 şirke-

timiz	 de	 bu	 fel-

sefede	 çalışma-

larını	 sürdürüp	

Kasım	 2011’den	

itibaren	 Tübitak	 ile	 çalışmalara	

başlayıp,	 yeni	 Ar-Ge	 organizasyon	

yapılanmamız	 ve	 Ar-Ge	 binamızın	

bitirilmesi	 ile	çalışmalarımız	yeni	bir	

boyut	 kazanmış,	 Aralık	 2012’de	

Bilim,	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlığı	

tarafından	 Ar-Ge	 Merkezi	 onay	

belgesi	almaya	hak	kazanmıştır.		

2016	 yılında	

Avrupa’nın	 1	

numaralı	 oto-

motiv	 pres	 ima-

latçısı	 olma	 he-

defi	 olan	 Şirke-

timizin	 Ar-Ge	

Merkezi	 70’in	 üzerinde	 konusunda	

uzman,	üniversitelerde	yüksek	lisans	

ve	 doktora	 öğrenimlerine	 devam	

eden,	 yaklaşık	 %50’si	 konularında	

Japonya’da	 eğitim	 görmüş	 mühen-

disleri	 ve	 teknik	 kadrosu	 ile	 Catia,	

Autoform,	 Ansys,	 LS-Dyna	 gibi	 yazı-

lımları	ve	test	altyapısını	kullanarak,	

-Yeni	 üretim	 teknolojileri	 geliştirme	

ve	denemeleri,	

-Pres	 ve	 kaynak	 için	 farklı	 üretim	

teknikleri	araştırmaları,	
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-Kalıp,	 kaynak	 ve	 kontrol	 fikstürü	

tasarım,	 simülasyon	 ve	 prototiple-

me	çalışmaları,	

-Yeni	 nesil	 malzeme	 ve	 sıcak	 şekil-

lendirme	 araştırmaları	 konularında	

faaliyet	göstermektedir.		

Donanım	ve	Test	Altyapısı	

Yürütülen	Ar-Ge	 ve	 yenilik	 projeleri	

ile	 Şirketimiz;	 Toyota,	 TPCA	 (Toyo-

ta,Peugeot,Citroen)	 gibi	 müşterile-

rinin	 (özellikle	 pedal	 parçalarında)	 						

co-designer	 yan	 sanayi	 olarak	 ürün	

geliştirme	 sürecine	 katkıda	 bulun-

maktadır.	Bu	bağlamda	Ar-Ge	proje-

lerimiz,	 işletmemizin	 piyasaya	 sun-

duğu	 ürün	 portföyüne,	 müşteri	

ihtiyaçlarına	 ve	 faaliyet	 gösterdiği-

miz	 otomotiv	 sektörünün	 ihtiyaçla-

rına	uygun	olarak	belirlenmektedir.	

Türkiye’de	 üretimden	 bağımsız,	

yurtdışına	 da	 hizmet	 verecek	 ürün	

ve	 proses	 tasarım	 merkezi	 organi-

zasyonu	 oluşturma	 amacı	 olan	 Ar-

Ge	 Merkezi’mizde	 teknik	 kadromu-

zun	 eğitim	 ve	 gelişimine	 oldukça	

önem	 verilmekte	 olup	 bu	 amaçla	

şirket	içi,	şirket	dışı	teknik	ve	Japon-

ca	 dil	 eğitimleri,	 yurtdışında	 ana	

fabrikamızda	 teknik	 	 eğitimler	 dü-

zenlenmektedir.		

Üniversitelerimizle	 olan	 işbirliğimizi	

arttırmak	 amacı	 ile	 Ar-Ge	 Merkezi	

çalışanlarına	 	 yüksek	 lisans/doktora	

eğitimleri	 konusunda	 özel	 destek	

vermekteyiz.	 Özellikle	 Yıldız	 Teknik	

Üniversitesi,	İstanbul	Teknik	Üniver-

sitesi,	Marmara	Üniv.,	Kocaeli	Üniv.,	

Sakarya	 Üniv.	 ve	 Atılım	 Üniv.	 başta	

olmak	 üzere	 üniversitelerimizle	

yakın	 iletişim	 halinde	 olup	 bilgi	 ve	

teknolojiyi		beraber		geliştirmek	için	

mevcut	 projeler	 ve	 aday	 projeler	

üzerine	çalışmaktayız.		

Toyotetsu	 Otomotiv’e	 ait	 1’i	 tescilli	

patent,	 5’i	 inceleme	 süreci	 devam	

eden	 olmak	 üzere	 toplam	 6	 adet	

patent	başvurusu	bulunmaktadır.							

Tescilli	 patetimizin	 ticarileştirilmesi	

konusunda	 şirket	 dışı	 destek	 aldığı-

mız	uzman	bir	ekip	tarafından	pazar	

araştırması	devam	etmektedir	

Üniversitelerle	 işbirliği	 içerisinde	

proje	 kapsamında	 geliştirilen	 özgün	

teknolojiler	 patent	 unsuru	 olarak	

değerlendirilmektedir.	 Ar-Ge	 Mer-

kezi’mizde	 	 fikri	 ve	 sınai	 	 mülkiyet	

haklarına	 ilişkin	 işlemler	 	 ayrı	 bir	

birim	tarafından	takip	edilmektedir.		

SANTEZ	 projelerimize	 ek	 olarak	

TEYDEB	 projelerimiz	 ve	 araştırma	

altyapılı	 know-how	 oluşturmaya	

yönelik	 fizibilite	 projelerimiz	 için	 de	

akademisyen	 desteği	 kullanılmakta-

dır.		

SANTEZ,	Teydeb	ve	fizibilite	projele-

ri	 sonucunda	 ortaya	 çıkan	 y.lisans	

tezleri,	 makale	 ve	 bildiriler	 Ar-Ge	

çıktılarımızı	 oluşturmakta	 elde	 edi-

len	bilgi	ve	deneyim	akademik	plat-

forma	yayın	olarak	aktarılmaktadır.	
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Emre Güran * 
Ar-Ge Merkez Sorumlusu 

Otomotiv sanayine hizmet veren 
Valeo, Güç aktarma sistemleri, 
Termal Sistemler, Konfor & Sürüş 
Destek Sistemleri, ve Görüş Sistem-
leri olarak 4 ana grupta faaliyet 
göstermektedir. Dünyada 78.500 

çalışanıyla 29 ülkede faaliyet göste-
ren Valeo'nun 50 Araştırma ve 
Teknoloji Geliştirme Merkezi, 133 
Üretim Tesisi ve 15 Dağıtım Plat-
formu mevcuttur. 

Valeo, Transtürk ortaklığıyla 1989 
yılında Bursa’da ilk üretim tesisi 
yatırımını gerçekleştirmiştir. 1993 
yılından itibaren tüm hisseleriyle 
beraber %100 yabancı sermayeli 
olarak, Valeo Güç Aktarma Sistem-
leri grubu bünyesinde faaliyet 
göstermeye başlamıştır. 2016 yılı 
itibariyle Valeo, Türkiye’de 4 Üretim 
Tesisi, 1 Ar-Ge Merkezi ve 1.200 
çalışanıyla otomotiv sektörüne 

hizmet vermektedir. Bursa DOSAB 
Üretim tesislerinde debriyaj ve 
volan, Nilüfer Organize Sanayi 
Bölgesinde ise alternatör, silecek, 
klima, radyator ve fan-davlumbaz 
üretimleri mevcuttur. Gemlik ser-
best bölgede ise 2.000 m2 alanda 
debriyajlar için yüksek basınçlı 
hidrolik boru üretimini gerçekleş-
tirmektedir. 

Valeonun Türkiye’de kurulu üretim 
tesisleri Bursa’da bulunurken; 
İstanbul Kartalda da Türk ve Orta 
Doğu pazarı için yedek parça satışı 
yapan bir şirketi bulunmaktadır. 

2014 yılında tüm Türkiye’deki satış 
üretim faaliyetleri ile 238 Milyon 

Euro üzerinde satış hâsılası elde 
edilmiştir. Valeo’nun Türkiyedeki 
ana OEM müşterileri arasında Ford, 
Renault, Fiat, Iveco, CNH, Mercedes 
sayılabilir. 

• Üretimlerinin büyük bir kısmını
yurtdışına ihraç eden şirketimiz, 
ülkemizin en büyük yan sanayi 
ihracatı yapan firmalarından biridir. 
Hem ülke içinde, hem ülke dışında 
müşterilerinden, devlet kuruluşla-
rından ve derneklerden ödüller 
kazanmıştır. 

• ISO 16949, ISO 14001 ve OHSAS
18001 kalite belgeleri ile yönetim 
sistemi belgelenmiştir. 

Valeo Bursa ArGe Merkezi: 
Valeo aktarma organları ürün gru-
buna bağlı olarak çalışan Fransa, 
İtalya, İspanya, Kore, Amerika 
Birleşik Devletleri, Japonya ve 
Hindistan gibi ülkelerde diğer fabri-
kalar ile birlikte her türlü Proje ve 
Ar-Ge faaliyetleri sırasında kalitesini 
kanıtlamış ve meslektaşları tarafın-
dan övgüyle bahsedilen Valeo Bursa 
Ar-Ge ekipleri, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarını yürüt-
tüğü 5746 sayılı kanuna istinaden 
Ar-Ge Merkezi olmak konusunda 
çalışmalar başlatmış ve 16 Haziran 
2011 tarihinden itibaren Ar-Ge 
Merkezi sıfatına hak kazanmıştır. 

Toplam 22.166 m² açık ve 11.392 m² 
kapalı alanda kurulu tesislerde 
toplam 1.477 m² bağımsız üç ayrı 
bölümde mevcut olan yeni Ar-Ge 
Merkezi içinde 91 çalışanımızla, 
traktör, ağır vasıta ve binek araçlar 
için  debriyaj  konularında tasarım 
ve proses geliştirme faaliyetleri 
yürütülmektedir. Ürün gamımızda 
binek araç debriyajları 180 mm - 
254 mm çaplarda, ağır vasıtada 254 
mm - 430 mm çaplarda ve traktör-
lerde 250 mm- 310 mm çaplarda 
debriyaj tasarlanmaktadır. 

Debriyajın ana görevleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir. 
-Ayırma ve kavramayı sağlamak, 

-Sürtünme kaynaklı ısıyı emmek, 

-Oluşan radyal ve eksenel titreşim-
leri önlemek, 

-Vites değişimi sırasında konfor 
sağlamaktır 

. 
Debriyaj Kiti 
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DL2 Tip Traktör Debriyajı 

Ar-Ge merkez yöneticisi dahil olmak 
üzere 91 çalışanın, 70’I araştırmacı, 
20’si teknisyen ve 1'i destek perso-
neli olarak hizmet vermektedir. 
Bölüm içerisinde Ar-Ge Merkezi 
Yöneticisine bağlı olarak , Ar-Ge, 
Proje Yönetim, Metod (Proses 
Geliştirme Departma- ni), ve Mali-
yet Azaltma/Modifikasyon (Verimli-
lik Departmanı) bölümleri ça- 
lışmalarını yürütmektedir.edir. Her 
grup kendi altında ürüne ve görevi-
ne göre alt  gruplara  ayrılmıştır. 

SAT Teknolojisi 

Ar-Ge Merkez sıfatı kazanıldıktan 
sonra traktör debriyaj ekibin geniş-
lemesi yönünde adımlar atılmış, 
Valeo İtalya’ya destek verebilmek 
amaçlı yüksek basınçlı hidrolik 
hortum tasarım ekibi kurulmuştur. 
Her iki ekibinde sayısının artması 
planlanmaktadır. Ar-Ge merkez 
ekibinin tasarım kapasitesinin 
artırılması için debriyaj tasarımının 
yanında esnek ve rijid volan tasarım 
faaliyetleride yürütülmeye başlan-
mıştır. 

Ar-Ge merkezimizde yürütülen 
faaliyetlerimiz aşağıda sıralanmış-
tır. 
• Araştırma ve analiz

• Patent araştırması

• Makale incelemeleri

• Yapılabilirlik etüdü

• Tasarım, çizim ve tasarım analizleri

• Prototip

• Ölçüm ve laboratuvar

• Test

• Sistem ve araç testleri

• Proses Geliştirme

Bugüne kadar Ford, Mercedes, Fiat, 
Toyota, Volkswagen, Kamaz, Türk 
Traktör, Başak Traktör, ve Erkunt 
Traktör OEM müşterilerine Ar-Ge 
merkezinde özel ürünler tasarlamış-
tır ve tasarımlara devam edilmekte-
dir. Yeni projeler için potansiyel 
müşterilerimiz arasında PSA, GM, 
BMW, Suzuki, Autovaz, Renault, 
Fiat, Iveco, Nissan, Mercedes, Türk 
Traktör ve Ford yer almaktadır.   

Vizyonumuz; 
Global bir şirket olan Valeo’nun yeni 
teknoloji Ar-Ge yatırımlarının mer-
kezi olmak ve katma değeri yüksek 
yenilikçi OEM projelerinin Türki-
ye’de gerçekleştirilmesini sağlamak-
tır.   

Misyonumuz; 
• Daha yenilikçi projelere yönelmek
ve Teydeb niteliği taşıyan proje 
sayısını artırmak, 

• Kendi alanında uzman elit bir
kadronun sürekliliğini VALEO vizyo-
nu ile sağlamak, 

• Patent çıkarma, makale yayınlama
ve öneri verme oranını artırmak, 

• San-Tez projeleri vasıtasıyla üni-
versiteler ile ilişkilerini daha da 
güçlendirmek,  

• Yeni Ar-Ge elemanları yetişmesine
de öncü olacak şekilde üniversite 
öğrencilerine proje ve çalışma 
olanakları sunmak, 

• Şirket içi teknoloji günleri düzenle-
yerek makale, patent ve teknik 
magazin okuma oranını artırmak ve 
bilgi paylaşımını sağlamak, 

• Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici
sempozyum, seminer ve fuarlara 
katılmaktır. 

1. ArGe Merkezi Proje Yönetim
Departmanı:

Valeo Ar-Ge merkezi içerisinde yer 
alan bölümlerden biri Proje Yönetim 
departmanıdır. Valeo’da proje 
yönetimi; müşteri isteklerini doğru 
anlamak, müşteriye uygun ürün 
gamını sunmak ve bu ürünün müş-
teri isteklerine göre uygun ve zama-
nında devreye alınmasını sağlamak 
ve koşulsuz müşteri memnuniyet 
esasına göre çalışmalarını sürdür-
mektir. 

Valeo Proje yönetim organizasyo-
nunda; kendi alanlarında uzman-
laşmış (Kalite, Proses, Satınalma, ve 
Ar-Ge)  ekip üyeleri ve bu ekip 
üyelerinin sevk, idare ve yönetimin-
den sorumlu Proje müdürü yer 
almaktadır. Proje yönetimini gerçek-
leştiren bu çekirdek ekibe, kendi 
alanlarında uzmanlaşmış destek 
birimleri yardımcı olmaktadır. 

Proje departmanı çatısı altında 
müşteri ve ürün tipine göre görev-
lendirilmiş 6 proje ekibi bulunmak-
tadır. 

** P0, P1 proje ekipleri; Binek araç 
Fabrika projelerinin yönetimi ve 
idaresi görevini devam ettirmekte-
dir.  

ArGe Merkez  

Yöneticisi 

Ürün Ar-Ge 

Müdürü 

Proje Yönetim 

Müdürü 

Metod ArGe 

 Müdürü 

Maliyet Azaltma 
 ve Modifikasyon 

Müdürü 
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** Kamyon&Traktör Proje ekibi; 
Kamyon ve Traktör projelerinin 
yönetimi ve idaresi görevini devam 
ettirmektedir.  

** Yedek Parça ve Servis projelerin-
den sorumlu ekip; Otomotiv piyasa-
sında mevcut tüm yedek parça ve 
servis projelerinin yönetiminden 
sorumludur.  

Proje yönetimi ve ürün yönetimi 6 
farklı faz da gerçekleştirilmektedir.  

Faz 0: Süreç Girdilerinin İncelenme-
si, Yapılabilirlik ve Müşteriye Teklif 
Hazırlama 

Faz 1: Ön Dizayn 
Faz 2: Dizayn 
Faz 3: Prosesin Hazırlanması ve 
Validasyonu 
Faz 4A: Önseri Üretim ve Prosesin 
Stabilizasyonu 
Faz 4B: Satış Sonrası Takip 
Proje fazlarının yönetimi sırasında 
birçok proje yönetim metodu kulla-
nılmaktadır. 

DFMEA: Dizayn Hata Önleme Analizi 

PFMEA: Proses Hata Önleme Analizi 

PDCA-FTA: Problem Çözme Metodu 

IS Report: İlk Numune Raporu 

PVC Onayı: Proje Dizayn Komite 
Onayı 

PMC Onayı: Proje Yönetim Komite 
Onayı 

Product Validation Plan: Ürün 
Validasyon Planı 

Quality Improvement Plan: Kalite 
İyileştirme Planı 

Lessons Learned: Öğrenilen Dersler 

2. ArGe Merkezi Verimlilik Depart-
manı :

Ürünlerimizin büyük bir kısmını ana 
sanayisine satan bir kuruluş olarak 
sürekli iyileştirme ve verimlilik 
yapmak durumundayız. Yapılan bu 
iyileştirmeler ve verimlilikler Ar-Ge 
merkezimizin içinde yer alan Plan-
30 bölümü önderliğinde takip edil-
mektedir. Tüm Valeo çalışanlarının 

vermiş oldukları katkılar sayesinde 
oluşturulan öneriler değerlendirilir 
ve bunlar aşağıda belirtilen başlıklar 
altında ilgili validasyonları yapılarak 
uygulamaya geçirilir. 

1-Direkt alımı yapılan malzemeler-
den sağlanan verimlilik 

-Malzeme değişimi 

-Üretim sistem ve teknoloji değişimi 

-İmalatçı değişimi 

-Ürün standardizasyonu 

2-Üretim sistemlerinde uygulanan 
verimlikler 

-Parça başına düşen işçilik süresinin 
iyileştirilmesi ( KOSU ) 

-Kaizen çalışmaları sonucunda 
yapılan iyileştirmeler (ERIM / TPM / 
SMED / HOSHIN / 5S) 

 -Arızaların azaltılması ile yapılabi-
lecek olan iyileştirmeler ( TPM ) 

 -Hat bazında MUDA ( israf) analiz-
leri ile verimliliğin artıtılması ( 
HOSHIN) 

 -Kalıp, referans değiştirme sürele-
rinin iyileştirilmesi (SMED) 

-Iskarta maliyetlerinin düşürülmesi ( 
STOP SCRAP) 

-Makine, ekipman ve hat verimliliği 
artırma ve kapasite artırma çalışma-
ları ( TRS/TRP) 

3. Ar-Ge Merkezi Tasarım Depart-
manı:

Müşteri isteklerine göre ürünün ilk 
şeklini aldığı ve proje süresince 
ürünle ilgili spesifikasyonların oluş-
masına karar veren departmandır. 
Müşterinin istekleri; pedal yükü, 
fonksiyonel eğrileri vs… göre önce-
likle disk ve baskı komple tipleri 
seçilmektedir. Araç bilgilerine göre 
(tekerlek, volan, paketleme alanı, 
şanzıman bilgileri, motor torku, 
titreşim vs… ) tasarım faaliyetleri 
yürütülmektedir. Yapılan tasarım 
faaliyetleri “hesaplama” ve “model-
leme” olmak üzere iki ana gruba 
ayrılmaktadır. 

Hesaplama 
Ürün ve alt parça tasarımı için temel 
hesaplamalar yapılmaktadır. Bu 
parçaların bir biri ile etkileşimi ve 
çalışma ortamı göz önüne alınarak 
her bir parça için hesplama yöntemi 
ile veriler tesbit edilmektedir. 
ANYSYS gibi programlar temel 
olarak kullanılmaktadır. 

3D modelleme ve 2D teknik resim 
oluşturma  

Tasarımları tamamlanan ürünlerin 
Catia V5 ile 3D modelleri ve 2D 
ortamda teknik resimleri yapılmakta 
ve müşteri isteklerine göre değişik 
formatlara çevrilebilmektedir.  

4. Ar-Ge Merkezi Prototip Depart-
manı:

Prototip hazırlama ekibi, ilgili proje-
nin tüm mock-up ve prototip çalış-
malarını hazırlayan ekiptir. Prototip 
üründe kullanılacak olan tüm alt 
parçaların proje ekibindeki ilgili 
kişiler ile ortaklaşa çalışılarak teda-
rik edilmesini, prototipin üretilme-
sini ve prototip parçalarının zama-
nında müşteriye gönderilmesini 
sağlar. Yine aynı ekip araç testlerin-
den gelen prototiplerin analizinin 
yaparak sonuçları tasarım bölümüne 
iletir ve bu çerçevede yapılması 
gereken düzeltmelere karar verilir. 

Araç testleri için gerekli olan özel 
prototip parçaların hazırlanması ve 

373



VALEO AR-GE MERKEZİ Tanıtımı 

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları OTEP 2016 

ürünün fonksiyonel özelliklerinin 
iyileştirilmesi ile alakalı çalışmaları 
yapar. Ürünlerdeki iyileştirme ve 
geliştirmeler hakkında tasarım 
bölümüne ve proje ekiplerine geri 
bildirimler yapar. 

Süreç ve bileşen parça akışını takip 
edebilmek için üretimden bağımsız 
olarak yaklaşık 150 m²’lik bir stok 
alanı vardır ve stok takibi özel olarak 
hazırlanmış yazılım programı ile 
takip edilmektedir. 

Prototip üretimlerini gerçekleştir-
mek için yaklaşık 80 m²’lik bir alan-
da hizmet vermektedir. Üretimden 
bağımsız olarak ve sadece prototip 
üretimi için ayrılmış 1 Adet 40 ton 
ve 1 Adet 100 Ton’luk 2 tane H tipi 
pres mevcuttur. Prototip parçaların 
kesilmesi için bünyesinde 2 Adet tel 
erozyon makinesi ve 1 Ad Hızlı Delik 
Delme Makinesi vardır. Prototip 
kalıpların tasarımı seri üretimdeki 
kalıplardan bağımsız olarak metot 
bölümü ile birlikte yapılmakta ve 
sadece prototip üretiminde kulla-
nılmaktadır. 

6. ArGe Merkezi Proses Geliştirme
ve İyileştirme Departmanı:

Proses bölümünün sorumlulukları 
içerisine giren başlıca konular, yeni 

ürün ve proses projeleri, maliyet 
azaltma projeleri olarak sayılabilir. 

Yeni ürün projelerinin geliştirme 
aşamalarında görev alan proses 
elemanları, ilgili ürün proje ekipleri 
içerisinde faaliyet göstermektedir. 
Böylece ilgili projeye net odaklan-
maları sağlanmaktadır. İyileştirme 
ve geliştirme projelerinde, pres ve 
pres kalıpları teknolojisi, ısıl işlem, 
talaşlı imalat ve montaj konularında 
uzmanlaşmış mühendisler kendi 
alanlarında geliştirmeler yaparlar. 

Bu geliştirme projeleri, kalite sistem 
gereklilikleri, yalın üretim teknikleri 
ve olmazsa olmaz emniyet &  ergo-
nomi kriterleri doğrultusunda ger-
çekleştirilmektedir. Bu kapsama 
giren bazı örnek proses projeleri 
olarak montaj hatlarının otomatize 
edilerek verimliliklerinin arttırılması 
ve maliyetlerinin 
azaltılması, yük-
sek hassasiyette 
hidrolik montaj 
presleri imalatı, 
spesifik Valeo 
ürünlerinin fonk-
siyonel kontrolle-
rine yönelik 
makinelerin 
dizayn süreçleri-
nin yönetimi ve 
devreye alınması, 
kamera kontrol 
uygulamaları, 
işleme merkezleri 
otomasyonları vb. sayılabilir. 

Proses ekibi çalışmalarında, proje 
tipine göre teknik şartnamaler 
oluşturulmakta, PFMEA’lar hazır-
lanmakta, gerekli ekipman dizayn, 
imalat ve devreye alma süreçleri 
takip edilmektedir. Karşılaşılan 
problemlerin çözümüne yönelik 
olarak PDCA-FTA teknikleri, etkin 
olarak kullanılmaktadır.  

Metod mühendislerinin yönettiği 
diğer süreçler, üretim hatlarında 
akış analizleri ve geliştirmeleri, 
ergonomi, hat kurulumları öncesin-

de maket (mock-up) ve simülasyon 
uygulamaları, emniyet, poke-yoke 
uygulamaları, mikro-duruş analizle-
ri, otomasyon projeleri geliştirme, 
hat dengeleme & tek parça akış 
geliştirme çalışmaları ve yeni ürün & 
proses çalışmaları doğrultusunda 
çıkan deneme, proto üretim, tam 
gün üretim organizasyonları olarak 
sıralanabilir. Catia çizim programı 
kullanan metod teknikerleri, 3 
boyutlu kalıp imalat ve montaj 
çizimlerini yapılmaktadır. 

Açıklanan çerçevede çalışmalarını 
yürüten ekip her yıl, fabrikanın 
ihtiyacı olan ürün devreye alma ve 
ihtiyaç duyulan üretim metodlarının 
oluşturulması ve geliştirilmesi 
işlerini gerçekleştirme yürütmekte-
dir. 2012 yılı için ekibin realize 
etmeyi planladığı yaklaşık 40 proses 
projesi bulunmaktadır. 

7. Ar-Ge Merkezi Test Departmanı:
Test bölümünün ana faaliyet konu-
su, Ar-Ge merkezindeki bölümler-
den gelen test taleplerini, validas-
yon testi planlaması doğrultusunda 
değerlendirmek ve validasyon 
testlerini gerçekleştirmektir. İhtiyaç 
halinde, yeni test prosedürleri 
hazırlamak ve bu testlerin nasıl 
gerçekleştirileceğini planlamaktadır. 
Yeni makina yapımlarında ilgili 
şartnameleri hazırlayarak testin 
istenilen standartlarda gerçekleşti-
rilmesini planlamaktadırlar. 
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Ar-Ge merkezi test olanakları kap-
samında makina parkı, bazı önemli 
test makinaları şunlardır: 

x Açısal yorma test makinası: Tork
ve açısal yüklemeler altında ta-
nımlı çevrimler dahilinde, debri-
yaj disk komplelerinin bileşenle-
rinin dayanımlarının test edildiği
test makinalarıdır.

x Eksenel yorma test makinası:
Debriyaj baskı komplelerinin yo-
rulma özellikleri test edilmekte-
dir. Eksenel yorma testleri, ortam
şartlarında yapılabildiği gibi, yük-
sek sıcaklık altında testler de ger-
çekleştirilmektedir.

x Termal test makinası: Debriyaj
baskı komplesi, disk komplesi
ve volanların tekil olarak veya
komple sistemin bir arada test
edildiği test makinasıdır. Bu test
makinasında birden fazla test is-
teği gerçekleştirilebilmektedir.
Test edilecek ürünün kullanıldığı
aracın motor teknik özellikleri
esas alınarak, enerji testleri ger-
çekleştirilir. Bu testlerin sonun-
da, debriyaj komponentlerinin
değişik seviyelerdeki enerji yük-
lemeleri karşısında gösterdiği
performans kontrol edilir.

x Patlatma (Burst) makinası:
Debriyaj baskı komplesi, plaka,
balata  ve volanların test edildi-
ği test makinasıdır. Bu test ma-
kinasında birden fazla test isteği
gerçekleştirilebilmektedir. Test
edilecek ürünün kullanıldığı
aracın motor  maksimum hız
değeri esas alınarak testler ger-
çekleştirilir. Bu testlerin sonun-
da, bitmiş ürün ve debriyaj
komponentlerinin merkezkaç
kuvveti karşısında gösterdiği
performans kontrol edilir.

x Devir altında açısal yorma
makinası: Bu makina ile  debri-
yaj disklerinin ve DMF’lerinin
dönme devri ve sıcaklık altında
açısal yorma testleri yapılmak-
tadır. DMF ürününün  validayo-
nu esnasında yapılması gere-
ken  D1 (Rotasyonel DMF yorma
testi) ve debriyaj disk validas-
yonu esnasında yapılması gere-
ken F41 (Rotasyonel disk yorma
testi) testleri bu test makina-
sında yapılır.

x Devir altında aşamalı aşındırma-
lı eksenel yorma test makinası:
SAT olarak adlandırılan debriyaj
baskı komplelerinin dönme dev-
ri altında, aşamalı aşındırma ve-
rilerek yorulma özellikleri test
edilmektedir. Bu makinada, or-
tam şartlarında test yapılabildiği
gibi, sıcaklık altında testler de
gerçekleştirilmektedir.

x 3D Eksen Tarama Cihazı: Komp-
le debriyaj baskı, disk ve volan-
larının ve komponentlerinin
portatif ölçüm kolu ile 3D öl-
çümleri yapılabilmektedir. Bu
ölçümle, Cad data ile üretilen
ürünün boyutsal olarak karşılaş-
tırılması yapılabilmektedir.
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x Fonksiyonel kontrol makinaları:
Debriyaj baskı ve disk kompo-
nentlerinin müşteri isteklerini
karşılayıp karşılamadığını ölçen
makinalarımız mevcuttur. Diskin,
histerisiz, progresivite ve libe-
rasyon ölçümleri yapılır. Baskı
plakasının yük eğrileri incelen-
mektedir.

Ar-Ge test bölümünde, binek araçla-
rın, hafif ticari ve ağır vasıta araçla-
rın ve traktörlerin  debriyaj sistem-
leri için onay testleri gerçekleştiril-
mekte ve sonuçlar kayıt altında 
tutulmaktadır. 

8. Ar-Ge Merkezi Araç Test ve
Sistem Departmanı:

Valeo Bursa Arge Merkezi içerisinde 
yer alan sistem departmanı faaliyet-
lerleri 2 ana grupta toplanmaktadır. 

 Ürün tasarımı başlangıcında ürüne 
ait tüm gerekliliklerin tespiti ve 
belirlenmesi yapılmaktadır. Daha 
sonra ürün onay sürecinde de; 
belirlenmiş olan karakteristiklerinin 
araç şartlarında ölçülerek doğru-
lanması sağlanır. Valeo sistem ekibi 
tarafından ihtiyaçlara uygun olarak 
tasarlanan Valeo test garajında, 
araçların motor ve şanzıman grubu-
nun sökülmesi, debriyaj değişimleri, 
test ekipmanlarının montajı, gerekli 
test işlemlerinin yapılması gibi 
işlemler yürütülmektedir. Bu garaj 
sayesinde ürüne ve testlere yerinde 
ve zamanında müdahale etme şansı 

yakalanmakta, başarılı projelere 
imza atılmaktadır. 

Bu aşamaların hepsinde çoğu Valeo 
tarafından geliştirilmiş yazılım ve 
ekipmanlar kullanılır. 

Bu ekipmanlar arasında farklı kate-
gorilerde sensörler, veri toplama 
sistemleri, pedal ölçüm sistemleri 
gibi farklı ekipmanlar bulunmakta-
dır. 

Ar-Ge Faaliyetleri: 
Valeo’daki Ar-Ge çalışmaların da 
yürütülen tüm kalite, ölçüm, proses, 
tasarım, test ve proje faaliyetlerinin 
süreçleri tanımlıdır. Tüm yapılan 
işlemler kayıt altına alınarak veri 
tabanı sistemlerinde saklanmakta-
dır. Projelerden elde edilen tecrübe-
ler tüm Valeo şirketleri arasında 
paylaşılmaktadır ve yine onların 
tecrübelerinden istifade edilmekte-
dir.  

Bu çerçevede genişletilen faaliyetle-
rimizde bugüne kadar TÜBİTAK’tan 
destek görmeye değer bulmuş 10 
projemiz bulunmaktadır. Bunlardan 
8 tanesi tamamlanmıştır. Hali hazır-
da 2 projemizin de destek süreci 
devam etmektedir. Bu iki projemiz-
den biri olan “Çift Kütleli Volan” 
Türkiye ve şirketimiz için yeni bir 
üründür ve katma değerinin yüksek 
olması beklenmektedir.  Diğer 
projemiz de mevcut debriyajların 
kullanım ömrünü arttırma açısından 
önemli bir projedir. 

- Çift Kütleli Volan geliştirilmesi 

- Kavrama Diyaframının Yorulma 
Dayanımı Açısından Tasarım Optimi-
zasyonu ve Prototip Üretimi. 
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Bunun yanı sıra devam etmekte 
olan 3 San-Tez projemiz bulunmakta 
ve yeni San-Tez ve TEYDEB 1505 
proje başvuru çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Devam eden San-Tez Projeleri; 

- 0456.STZ.2013 – 2 - Yeni Nesil 
traktörler için Yüksek Tork Aktarı-
mına Sahip Uzun Ömürlü Debriyaj 
Tasarım ve Prototip İmalatı  

- 0634.STZ.2014 - Kavrama Metalik 
Disk Elemanının Pedal Konforu ve 
Yorulma Dayanımı Açısından Evrim-
sel Algoritma ile Optimizasyonu ve 
Prototip Üretimi 

- 0878.STZ.2015 - Taşıtlarda Kullanı-
lan Debriyaj Sistemlerinin Termo-
Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi 

Başvurusu yapılan Tübitak projele-
rimiz ve Ar-Ge merkez misyonları-
mız sayesinde çalışanlarımızın Ar-Ge 
kültürü, Ar-Ge’ye bakış açısı ve 
tasarım yetisi her geçen gün ilgiyle 
artmaktadır. Tübitak destekleri 
sayesinde, Ar-Ge merkezinin gücünü 
artıracak test, ölçüm, yazılım gibi 
yatırımlarımızda da artış sağlanmış-
tır. Proje değerlendirmelerinde 
üniversite hocalarımızın görüşlerini 
alarak projelerimize değer katmak-
tayız. 

Kurum olarak Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için üniversitelerle ve 
Ar-Ge kuruluşlarıyla işbirliğinin 
önplanda tutulması gerektiğini 
düşünmekteyiz. Yurtiçi Ar-Ge faali-
yetlerinin artması için hali hazırda 
yurtdışından temin ettiğimiz maki-
nalarımızın Türkiye’de de üretile-
bilmesi için Ar-Ge kuruluşlarıyla 
temaslarımızı devam ettirmekteyiz. 
Aynı zamanda debriyaj ürününde 

yapılacak iyileştirme çalışmaları, 
teorik analizlerin pratiğe dökülmesi 
yönünde öğretim üyeleri ve yüksek 
lisans öğrencileriyle San-Tez projele-
ri gerçekleştirmek için temaslarımız 
sürmektedir. Çalışanlarımız arasında 
araştırma faaliyetlerini artırmak için 
patent, makale, proje ve iyileştirme 
önerileri için teşvik sistemi kurul-
muştur. Kurum içerisinde bilgi 
paylaşım günleri düzenlenerek 
kazanılan tecrübelerin ve teknolojik 
gelişmelerden kazanılan bilgilerin 
kurum içerisinde paylaşılarak yeni 
fikirlerin türetilmesi yönünde çalış-
malarımız olmaktadır. Bilgi günle-
rinde okunan patent ve makalelerin 
kurum içerisinde paylaşımının 
sağlanması amaçlanmaktadır. Kuru-
lan sistemin zamanla meyvelerinin 
toplanacağının inancındayız. 

* emre.guran@valeo.com
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Ramazan	UÇAR	(*)	

Yeşilova	 Holding	 Ar-Ge	 Merkezi	
Müdürü	

Yeşilova	 Holding,	 Bursa’da	 alümin-
yum	 ihtiyacını	 karşılamak	 üzere	
1975	yılında	Can	Alüminyum	A.Ş.	ile	
temellerini	 atmıştır.	 Yeşilova	 Hol-
ding	 bünyesinde;	 Canel	 Otomotiv	
A.Ş.	 ,	 Cansan	 Alüminyum	 A.Ş.,	 Can	
Alüminyum	 A.Ş.,	 Can	 Metal	 A.Ş.,	
CMTG	 Otomotiv	 ve	 Canevi	 Turizm	
Otelcilik	 firmaları	 yer	 almaktadır.	
Holding	 bünyesinde		 holding		 mer-
kezli		çalışan		Finans,		İnsan		Kaynak-
ları,		 Bilgi		 Teknolojileri,		 Sa-
tış		 ve		 Kurumsal	 İletişim	 ve	 Ar-Ge	
Merkezi	 Müdürlükleri	 bulunmakta-
dır.	

Yeşilova	Holding	Vizyonu	

Lider	firmalardan	oluşan	yenilikçi	bir	
Holding	olmak	

Yeşilova	Holding	Misyonu	

Şirketlerimizi	 verimliliğini	 artırarak	
geliştirmek	 ve	 devamlılığını	 sağla-
mak	

Ar-Ge	Merkezi	

Holding	 bünyesindeki	 firmalarda	
gerçekleştirilen	 Ar-Ge	 faaliyetlerin-
de	 daha	 interaktif,	 kurumsal	 ve	
organize	 olabilmek	 adına	 2011	
yılında	 tek	 merkezde	 toplayarak,	
holdinge	bağlı	tüm	şirketlere	hizmet	
sunacak	 bir	 yapı	 oluşturarak	 Yeşilo-
va	Holding	Ar-Ge	merkezi	kurulmuş-
tur.	 Yeşilova	 Holding’in	 yenilikçilik	
ve	çevrecilik	 ilkelerinden	 ilham	alan	
Ar-Ge	merkezi,	stratejik	ve	planlı	Ar-
Ge	 faaliyetlerinde	 bulunarak	 Hol-

ding	 şirketlerinin	 yenileşim	 rüzga-
rından	 maksimum	 seviyede	 fayda-
lanmasını	 amaçlamaktadır.	 Yeşilova	
Holding	 Ar-Ge	 merkezi	 2015	 tari-
hinde	 Bilim	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	
Bakanlığı	 tarafından	 bakanlık	 des-
tekli	 Ar-Ge	Merkezi	 unvanını	 almış-
tır.	 Yeşilova	Holding	Ar-Ge	Merkezi,	
Ar-Ge	 Ofisi,	 Ar-Ge	 Laboratuarı,	 Ar-
Ge	Prototip	Atölyesi	ve	Ar-Ge	Proto-
tip	 Kalıp	 Üretim	 ve	 Doğrulama	
Atölyesi	 kısımlarından	 oluşan	 701	
m²	alan	üzerine	kurulmuştur.		

Ar-Ge	 Ofisi:	 Ar-Ge	 Merkezinin	
bölümlerinden	 bir	 tanesi	 ve	 en	
önemlisi,	 araştırma	 ve	 geliştirme	
faaliyetlerinin	 yürütüldüğü	 ve	 yedi	
ayrı	 ekipten	 oluşan	 ar-ge	 idari	
ofisidir.	 Ar-ge	 idari	 ofisi,	 	 Ar-Ge	
Merkezi	 yöneticileri	 ve	 	 destek	
personeli,	 tasarım	 ekibi,	 yeni	 mal-
zeme	 araştırma	 ve	 ürün	 doğrulama	
ekibi,	 yeni	 teknolojiler	 araştırma	
ekibi,	 bilgisayar	 destekli	 analiz	
ekibi,	 bilgisayar	 destekli	 kalıp	 tasa-
rım	 ekibi	 	 olarak	 kendi	 içerisinde	
ayrışarak,	 farklı	 bilim	 dallarının	 bir	
sinerji	 oluşturarak	 stratejik	 ar-ge	
faaliyetlerinin	 yürütülmesinde	 rol	
almaktadırlar.		

-	Tasarım	Ekibi:	Deneyimli	mühendis	
kadrosundan	 oluşmaktadır.	 Ar-Ge	
Merkezinin	 hizmet	 verdiği	 sektörle-
re	 yönelik	 tasarım	 faaliyetlerini	
gerçekleştirmektedir.	 Robust	 Tasa-
rım	 Teknolojisi,	 TRİZ,	 QFD	 Hata	
Analizi,	 Parametrik	 Tasarım,	 APQP	
Çalışmaları,	 Süreç	 Yeterlilik	 Modeli,	
Tasarım	Optimizasyonu,	Risk	Analizi,	
DFMEA	 tasamın	metotları	 ile	 Catia,	
Kinematik,	 Unigraphics,	 Autocad	
Inventor	 yazılımlarını	 kullanabilme	
konusunda	 yetkin	 	 kadrolara	 sahip-
tirler.			

-Yeni	 Malzeme	 Araştırma	 ve	 Ürün	
Doğrulama	 Ekibi:	 Ar-Ge	 Merkezinin	
hizmet	 verdiği	 sektörlere	 yönelik	
yeni	 malzeme	 araştırmaları	 ve	
doğrulama	 faaliyetleri	 bu	 ekip	
tarafından	 yürütülmektedir.	Özellik-
le	 savunma,	 havacılık	 ve	 otomtiv	
sektörlerine	 dönük	 yeni	 malzeme	

geliştirme	faaliyetleri	ekip	içerisinde	
heyecan	 yaratan	 çalışmalar	 arasın-
dadır.			

-Yeni	 Teknolojiler	 Araştırma	 Ekibi:	
Yenileşim	 ve	 Proses	 Geliştirme	
birimlerinden	 oluşmaktadır.	 Güncel	
teknoloji	 ve	 yenilikleri	 takip	 ederek	
yeni	 teknolojilerin	 araştırılması	
konularında	 çalışmalar	 yürütmekte-
dir.	 Proses	 geliştirme	 birimi	 ürün	
maliyetini	düşürmek	ve	süreç	 iyileş-
tirmelerine	 yönelik	 proses	 geliştir-
me	faaliyetleri	gerçekleştirmektedir.		

-Bilgisayar	 Destekli	 Analiz	 Ekibi:	
Analiz	 konusunda	 yetkin	 doktora	
öğrencisi	mühendis	ve	yüksek	lisans	
öğrencisi	 mühendis	 personellerden	
oluşmaktadır.	 CAE	 yazılımları	 olan	
Hyperworks	 ve	 Ansys	 programları	
yetkin	olarak	kullanılmakta	olup	Ar-
Ge	 projelerinde	 gerekli	 olan	 analiz	
faaliyetleri	gerçekleştirilmektedir.	

-Bilgisayar	 Destekli	 Kalıp	 Tasarım	
Ekibi:	 Kalıp	 tasarımı	 konusunda	
yetkin	 mühendis	 kadrosu	 Catia	 ve	
Hyperworks	 programlarında	 kalıp	
tasarım	 ve	 doğrulama	 faaliyetlerini	
gerçekleştirmektedir.	

Ar-Ge	Laboratuarı:	Tasarım	ekibi	ve	
yeni	malzeme	geliştirme	ekiplerince	
elde	 edilen	 ürünlerin	 	 doğrulama	
faaliyetleri	 laboratvar	 ekibince	
yürütlmektedir.	 Özellikle	 malzeme	
ve	 kaplama	 testlerinde	 gelişmiş	
cihazlara	 sahip	 bir	 laboratuvar	 alt	
yapısı	bulunmaktadır.	Ar-Ge	 labora-
tuarında	 Xenon	 &	 Klimatik	 Kabin	
Testleri,	 sertlik,	 çekme-basma,	
metalografik	numune	hazırlama,	tuz	
tesstleri,	3D	Ölçümü	ve			Statik	araç	
test	 cihazı	 ile	 ar-ge	 çalışmaları	
gerçekleştirilmektedir.	Test	 faaliyet-
leri	 uluslararası	 standartlara	 ve	
müşteri	 isteklerine	 uygun	 olarak	
yürütülmektedir.		

Ar-Ge	Prototip	Atelyesi:	Bu	alanda,	
yeni	 ürünlere	 ait	 ilk	 prototipler	
geliştirilmektedir.	 Prototip	 geliştir-
me	 alanı	 124	 m²’lik	 bir	 alan	 olup	
yeni	 prototip	 parçaların	 mekanik	
işleme	 faaliyetlerinin	 yapılması	
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suretiyle	üretilmesi,	gerekli	mekanik	
müdahalelerin	 ve	proses	 iyileştirme	
projeleri	 kapsamında	 tasarlanan	
makine	 ve	 aparatlarının	 imalatı	 ile	
ilgili	 faaliyetler	 gerçekleştirilmekte-
dir.		

Ar-Ge	 Prototip	 Kalıp	 Üretim	 ve	
Doğrulama	 Atelyesi:	 250	 m²’lik	 bir	
alan	olup	arge	projelerine	ait	proto-
tip	 kalıplarının	 geliştirilmesi,	 alter-
natif	 üretim	 yöntemlerinin	 araştı-
rılması,	 denemelerin	 yapılması	 ve	
süreç	 iyileştirme	 konularında	 faali-
yet	gösterilmektedir.		

-Prototip	 Kalıp	 Üretim	 ve	 Doğrula-
ma	 Ekibi;	 Ar-Ge	 Merkezi	 faaliyet	
alanında	 yetkin	 Kalıp	 Tasarım	 So-
rumlusu,	 Kalıp	 Üretim	 Takım	 Lideri	
ve	Prototip	Kalıp	Üretim	Teknisyen-
lerinden	oluşmaktadır.		

Yukarıda	 fonksiyonlarını	 açıkladığı-
mız	 ekiplerimiz	 ile	 Yeşilova	 Ar-Ge	
merkezimiz	 sahip	 olduğu	 kadrolar	
ile		ulusal	ve	uluslararası	projeler	ile	
ülkemiz	 sanayisinin	 gelişmesinde	
katkı	 sağlayacak	 çalışmaları	 yürüt-
mekten	 büyük	 heyecan	 duymakta-
dır.	 Ekiplerimiz	 arasında	 oluşturdu-
ğumuz	 sinerji	 ile	 holding	 şirketleri-
mizin	 tüm	 faaliyet	 alanlarında	
teknolojik	 bilgi	 birikiminin	 oluştu-
rulması	 ve	 gelecek	 stratejilerinin	
oluşturulmasında	 özveri	 ile	 çalış-
maktadır.	 Ar-Ge	 merkezimizin	
vizyonu	 da	 bu	 doğrultuda	 belirlen-
miştir.	

Yeşilova	Ar-Ge	Merkezi	Vizyonu	

Ulusal	 ve	 Uluslararası	 işbirliklerini	
geliştirerek,	 kendi	 teknoloji	 ve	
pazarını	yaratan,	bilimsel,	teknolojik	
ve	 yenilikçi	 yöntemlerle	 sürdürüle-
bilir	bir	Ar-Ge	alt	yapısı	oluşturmak		

Ar-Ge	Politikası	

•	Uzman	 kadrosu	 ile	 yeni	 ürün	 ve
proses	 geliştirme	 faaliyetlerini	
gerçekleştirmek	

•	Üniversiteler,	 profesyonel	 plat-
formlar	 ve	 sanayi	 kuruluşları	 ile	
işbirlikleri	 yaparak	 yeni	 ürün	 ve	

proseslerin	 geliştirilmesine	 katkı	
sağlamak	

•	Alternatif	hammadde	kaynakları	ile
alüminyum	 ve	 kompozit	 malzeme	
geliştirme	 çalışmalarını	 bu	 kapsam-
da	şekillendirmek	

•	Stratejik	ve	planlı	Ar-Ge	 faaliyetle-
rinde	 bulunarak	Holding	 şirketlerin-
de	 yenilikçi	 ürün	 ve	 proseslerden	
maksimum	 seviyede	 faydalandır-
mak.	

Yeşilova	 Holding	 Ar-Ge	 Merkezi	
Faaliyetleri;			

•	Otomotiv	 ana	 sanayilerinde	 	 ve
raylı	 sistemler	 sektöründe	 ve	 sa-
vunma	 ve	 havacılık	 sanayisinde	
stratejik	 partner	 ve	 çözüm	 ortağı	
olarak	co-design	çalışmaları	

•	Geniş	analiz	metotları	ve	yazılımlar
kullanarak	 tasarım	 ve	 doğrulama	
çalışmaları	

•	Yetkin	 laboratuarları	 ile	 malzeme
doğrulama	çalışmaları	

•	Otomotiv	 sektörüne	 yönelik	 tasar-
lanmış	araç	test	cihazları	

•	Alüminyum	ve	hafif	alaşımlı	metal-
ler	 üzerinde	 yapılan	 özel	 malzeme	
geliştirme	çalışmaları	

•	Kompozit	 malzeme	 geliştirme
çalışmaları	

•	Verimlilik	 sağlayacak	 özel	 makine
ve	proses	tasarımları	

•	Güneş	 enerjisi	 sektörüne	 yönelik
taşıyıcı	üst	yapı	geliştirme	çalışmala-
rı.	

Test	ve	Laboratuar	İmkanı	

•	Çekme	Basma	Testi

•	Brinell	&	Vickers	&	Rockwell	Sertlik
Ölçüm	Testi	

•	Klimatik	Nem	Kabini

•	Metalografik	Numune	Hazırlama

•	3D	Ölçümü

•	Xenon	Testi

•	Statik	Test

•	Boya	/	kaplama	test	cihazları

Yeşilova	Ar-Ge	Merkezi	Yetenekleri	

Sonlu	 eleman	 analizlerinde	 model	
oluşturma,	 çözüm	 ve	 sonuçları	
görüntüleme	 işlemleri	 Altair	 Hy-
perWorks	 yazılımları	 kullanılarak	
gerçekleştirilmektedir.	 Bu	 kapsam-
da;	

•	Kalıp	 tasarım	 zamanını	 ve	 maliye-
tini	 minimuma	 indirmek,	 ürün	
kalitesini	 arttırmak,	 malzemenin	
mekanik	 özelliklerini	 iyileştirmek	
amacıyla	 HyperXtrude	 yazılımı	
kullanılarak	 ekstrüzyon	 analizleri	
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gerçekleştirilmekte	 ve	 en	 uygun	
kalıp	tasarımları	yapılmaktadır	

•	Radioss	 çözücüsü	 ile	 gerçekleştiri-
len	 dinamik	 ve	 yüksek	 deformas-

yonlu	 çarpışma	 analizleri	 ile	 çarpış-
ma	 performansları	 incelenmek	
istenen	 yapıların	 davranışları	 göz-
lemlenebilmekte	 ve	 gerekli	 iyileş-
tirmeler	gerçekleştirilmektedir.	

•	HyperForm	 yazılımı	 ile	 sıcak	 ve
soğuk	 metal	 form	 verme	 analizleri	
gerçekleştirilmektedir.	

•	Yük	 ve	 mukavemet	 hesaplamaları
lineer/non-lineer	 olarak	 tanımlana-
bilen	 statik/dinamik	 analizler	 sonu-
cunda	gerçekleştirilmektedir.	

• MotionSolve yazılımı	
kullanılarak	 çoklu	 cisimler	 dinamiği	
hesaplamalarında	 esnek	 ve	 rijit	
mekanizma	analizleri	yapılmaktadır.	

•	Ağırlık	 azaltma	 amacıyla	 topoloji
optimizasyonu	OptiStruct	yazılımıyla	
gerçekleştirilmektedir.			

•	CFD	 ve	 akış	 analizleri	 AcuSolve
yazılımı	ile	tanımlanıp	çözdürülmek-
tedir.	

TEYDEB	ve	Uluslararası	Projeleri	

Yeşilova	 Holding	 Ar-Ge	 stratejileri	
doğrultusunda	devamlı	olarak	Ar-Ge	
projeleri	 üretmekte	 ve	 üzerinde	

çalışmaktadır.	 Ancak	 hızlı	 şekilde	
oluşabilecek	 siparişler	 ve	 Pazar	
trendleri	 doğrultusunda	 öngörül-
meyen	 projeler	 de	 ortaya	 çıkabil-
mektedir.		

	Yeşilova	 Holding	 Ar-Ge	 Merkezi	

önümüzdeki	 yıllarda	 da	 ağırlıklı	
olarak	 yeni	 ürün	 gruplarının	 gelişti-
rilmesi,	malzeme	geliştirme	çalışma-
ları	 ve	 üretim	 süreçlerinin	 iyileşti-
rilmesi,	 verimliliğin	 arttırılması	 ile	
ilgili	 yeni	 teknolojilerin	uygulanması	
ile	ilgili	çalışmalarda	bulunacaktır.	

Yeşilova	 Holding	 bünyesinde	 çok	
sayıda	 Tübitak/Teydeb	 projesi	
başarıyla	 tamamlanmıştır.	 Hali	

hazırda	 çalışmaları	 devam	 eden	 ve	
planlanan	 Teydeb	 ve	 Uluslar	 arası	
Projeler		bulunmaktadır.		

Patent	Başvuruları	

Yeşilova	 Holding	 firmaları	 adına	
alınmış	ulusal	ve	uluslararası	toplam	
16	 adet	 patent	 ve	 faydalı	model	 ve	
çok	sayıda	endüstriyel	tasarım	tescil	
edilmiştir.		

İşbirlikleri	

Yeşilova	 Holding	 Ar-Ge	 Merkezi	
çalıştığı	konulara	bağlı	olarak	birçok	
üniversite	 ve	 araştırma	 kurumu	 ile	
işbirliği	içinde	çalışmaktadır.	İşbirlik-
leri	 geniş	bir	 yelpazeyi	 kapsamakta-
dır.	Bursa	Teknik	Üniversitesi,	Atılım	

Üniversitesi,	 Okan	
Üniversitesi,	 Ulu-
dağ	 Üniversitesi	 ve	
Sakarya	 Üniversite-
si	 ile	 projelerde	

işbirlikleri	bulunmaktadır.	

Yeşilova	Ar-Ge	Merkezi	 profesyonel	
platformlarda	 yer	 alarak,	 ar-ge	
çalışmalarında	 rekabet	 öncesi	
işbirliğine	 önem	 vermektedir.	 Bu	
amaçla	 profesyonel	 platformlarda	
yer	almaktadır.	

Temsil	Faaliyetleri	

•	TAYSAD	 Ar-Ge	 Çalışma	 Grubu	 İcra
Kurulu	Üyeliği	

•	BTSO	 Uzay	 Havacılık	 ve	 Savunma
Kümelenmesi	Üyeliği	

•	BTSO	 Raylı	 Sistem	 Kümelenmesi
Yönetim	Kurulu	Üyeliği	

•	Uludağ	 Otomotiv	 Endüstrisi	 İhra-
catçıları	Birliği	(OİB)	Üyeliği	

•	Türkiye	 Alüminyum	 Sanayicileri
Derneği	(TALSAD)	Üyeliği	

•	Taşıt	 Araçları	 Yan	 Sanayicileri
Derneği	(TAYSAD)	Üyeliği	

•	İMSİAD	Üyeliği

•	TOSYÖV	Üyeliği

•	Uluslar	arası	Patent	Birliği	Üyeliği
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Referanslar	

(*)	ramazan.ucar@yesilova.com.tr	
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Volkan KARAHAN* 

Ar-Ge Yöneticisi 

40 yıllık üretim ve Ar&Ge şirketi 
olma yolunda ilerleyen Yiğit Akü,  
Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliş-
tirdiği inovatif ürünleriyle sektöre 
değer katan bir şirkettir. 1976 
yılında Hamit Yiğit, Mahmut Yiğit ve 
Eyüp Yiğit kardeşler tarafından 
kurulan Yiğit Akü, bugün 5 kıtada 80 
ülkeye ihracat yapan global bir 
şirkettir. Yıllık 7 milyon adet akü 
üretim kapasitesine sahip olan 
firma, Türkiye içinde 100 ana bayi 
ve 6000 tali bayi ile hizmet veriyor. 
Dünya akü sektöründe Platin, Tunç, 
Macpower, Helden, Distalong 
markalarıyla birlikte boy gösteriyor. 

 40.000 metrekarelik alanda 620 
personel ile çalışan firma, bayilerin-
deki çalışanları da eklendiğinde 
Türkiye’de önemli bir istihdam alanı 
yaratıyor. Türkiye dışında, ortaklık 
ve iş birlikleriyle, Ortadoğu ve Afrika 
Bölgeleri dahil toplam 4 fabrikada 
faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne gerçekleştirdiği akü 
tedarikinin yanı sıra, 2008 yılından 
bu yana da Fransa, İspanya, Kanada 
ve Şili orduları başta olmak üzere 
NATO üyesi tüm ülkelerin de akü 
tedarikçisi konumunda.  

Yiğit Akü, uluslararası arenada hem 
teknolojik hem de ticari olarak 
Türkiye’yi ön plana çıkaracak ve 
tanıtacak işlere imza atma hedefiy-
le, her geçen yıl ihracat yaptığı ülke 

sayısını ve ihracat rakamlarını arttı-
rıyor. Ar-Ge çalışmaları ve her 
şeyden önemlisi insana yatırımı ile 
bugünlere gelen Yiğit Akü, ihracatı-
mızın çatı örgütü olan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin İhracat İlk 
1000 listesinde ayrıca İstanbul 
Sanayi Odasının ilk Türkiye'nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşundan biri 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yiğit 
Akü, 2012 yılında uluslararası marka 
değerlendirme şirketi Brand Finan-
ce’ın hazırladığı “Türkiye’nin en 
değerli markaları” listesinde, 13 
Milyon Dolarlık marka değeri ile ilk 
100’de yer alıyor. Yüzde 100 Türk 
sermayesi olarak kurulan ve kalite-
li,çevre dostu ürünler üretmek için 
son teknoloji ile donatılmış üretim 
tesisleri kuran Yiğit Akü, Türkiye’nin 
Ar-Ge şampiyonları” listesinde de 
250 firma arasında 84. Sıradadır. 

Ar&Ge ve İnovasyon Seyri 

1976    Yiğit Akü A.Ş.'Nin Kuruluşu 

1980 Oem'de Küresel Tedarike 
Başlangıç 

1986  Özel Düşük Antimuan Ala-
şımlı Akü Üretimi 

1988    Kudret Metal İzabe San. Tic. 
A.Ş.'Nin Yiğit Akü Şirketler Grubuna 
Katılması. 

1990    Özel Selenyum Alaşımlı Akü 
Üretimi 

1991    Özel Duble Kapak Akü Üre-
timi 

1994 Polietilen Seperatörlü Akü 
Üretimi 

1998    Iso Ts 9001 Kalite Yönetimi 
Sertifikasının Alınması 

2002    Kalsiyum - Hibrit Akü Üretimi 

2003    Expended Metal Teknolojisi 
İle Kalsiyum - Kalsiyum Tam Bakım-
sız Akü Üretimi 

2005    Iso Ts 16949 Otomotiv Kalite 
Sistem Yönetimi Sertifikasının 
Alınması 

2006 Scaını / Sardunya / Italya 
Fabrikasının Satın Alınması 

2006    ISO /TS 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi Sertifikasının Alınması 

2008    Know - How Sözleşmeleri İle 
Mısır Akü Fabrikasında Akü Üretimi 

2008    Arge Çalışmaları İçin Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi İle İş Birliği 
Yapılması 

2009    Solar Uygulamalar İçin Akü 
Üretimi 

2009    Jel Akü Üretimi 

2009    Mikroçip İle Veri Toplayan '' 
Elektro '' Akıllı Akü Üretimi 

2009    Know - How Sözleşmeleri İle 
İran Akü Fabrikasında Akü Üretimi 

2009 Sincan Organize Sanayi 
Bölgesindeki Yeni Üretim Tesisine 
Geçiş 
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2009  OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifika-
sının Alınması 

2010 Hibrit Araçlara Enerji Akü 
Üretimi 

2010    Know - How Sözleşmeleri İle 
Azerbaycan Akü Fabrikasında Akü 
Üretimi 

2010    VRLA Akü Üretimi 

2010 El Terminali İle Bağlantı 
Kuran Led Göstergeli '' Prestıge 
Versiyon 2 '' Akıllı Akü Üretimi 

2010  2 Milyon Adet Akü Üretim 
Kapasitesine Ulaşılması 

2011    Know - How Sözleşmeleri İle 
Fas Akü Fabrikasında Akü Üretimi 

2011  Sanayi Bakanlığı Destekli '' 
Arge Merkezi''nin Oluşturulması 

2011 '' Yiğit Akü '' Markasıyla 
Turqualıty Marka Destek Programı-
na Geçiş 

2011    Tpm ( Toplam Üretken Bakım 
) Faaliyetlerinin Başlatılması 

2011    Iso 17025 Laboratuar Akredi-
tasyon Sertifikasının Alınması ( 
Türkiye'nin İlk Akredite Akü Labora-
tuarı ) 

2011    Traksiyoner Akü Üretimi 

2012 Ağır Hizmet Araçlar İçin 
Güçlendirilmiş Plakalar İle Süper 
Plus Akü Üretimi 

2013    Bluetooth İle Akıllı Telefonla-
ra Veri Aktaran '' Prestıge Versiyon 3 
'' Akıllı Akü Üretimi 

2013  %100 Yerli Prototip Lityum 
İyon Hücre Üretimi 

2013 Tetracore Teknolojisine 
Sahip TT7 Akü Üretimi 

2013    Bluethooth İle Akıllı Telefon-
lara Veri Aktaran Marin Akü Üretimi 

2013    Akü Kutu Ve Kapak Üretimi 

2013    Iso 10002 Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sertifikasının Alın-
ması 

2013    5 Milyon Akü Üretim Kapasi-
tesine Ulaşılması 

2013    Iso 27001 Bilgi Güvenliği Ve 
Yönetimi Sertifikasının Alınması 

2014    Mikrohibrit Araçlar İçin 
Tasarlanmış Stop&Start Akü Üretimi 

2014    Expended Metal Teknolojisi 
İle Kalsiyum - Kalsiyum Tam Bakım-
sız Ağır Hizmet Akü Üretimi 

2014 4 Kıtada 80 Ülkeye Direkt 
İhracat 

2015 %100 Yerli  Lityum İyon Batar-
ya Modülü Ve Batarya Yönetim 
Sisteminin Üretimi 

2015 Kesintisiz Güç Kaynağı Özellikli 
Yerli Lityum İyon Batarya Grubu 
Tasarımı, Geliştirilmesi ve İmalatı. 

Dünya, tüm alanlarda ve sürekli 
olarak ve her alanda yeni bir model 
arayışı içerisinde olmuştur. Bu yeni 
model arayışı artık günümüzde 
bizzat modele adını vererek inovas-
yon ve ArGe faaliyetlerini insanlık 
için vazgeçilmez bir noktaya taşımış-
tır. Rekabette dönüşümü yoğun bir 
şekilde hisseden dünyamız ve şirket-
lerimiz, emek ve sermaye enstrü-
manları yerine rekabette bilgi enst-
rümanını en üst seviyede kullanma-
ya başlamışlardır. Artık hepimiz 
daha az kaynakla, daha fazla katma 
değer yaratma çabası içerisindeyiz. 
İnovasyonun işgücü ve toplam 
verimliliğe olan pozitif katkısı ürün-
lerin üzerindeki katma değeri de 
pozitif olarak artırmaktadır. Bu 
nedenle üretimin vazgeçilmez bir 
unsuru olarak karşımıza çıkan ArGe
faaliyetlerine yönelik harcamalar ise 
inovasyon açısından gerekli olan 
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girdiler içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciy-
le, çalışanlarına, tedarikçilerine, 
hissedarlarına ve müşterilerine 
değer katan, yenilikçiliği ve rekabet 
gücünü en üst seviyede tutan, 
sektöründe öncü, teknolojik şirket-
ler arasında olmak vizyonuyla hare-
ket eden YİĞİT AKÜ çalışmalarını 
ArGe merkezi çatısı altında sürdür-
mektedir. Bu çatı, üretimi, ArGe’yi, 
planlamayı, mühendisliği, insan 
kaynaklarını ve şirketimizin tüm bilgi 
birikimini kucaklayan ve geleceğe 
kavuşturacak olan bir yapıdır. Şirke-
timizin sahip olduğu bu yapı sadece 
kendi yaşam döngüsü için değil Türk 
otomotiv kurumunun kurulması, 
otomotiv sektörünün 5 milyon araç 
üretmesi ve 125 milyar dolarlık 
ihracat yapmasını sağlaması ve 
sanayide maliyetleri düşürecek 
ARGE çalışmalarının hız kazanması 
hedefleri içinde büyük önem arz 
etmektedir. Yapılan çalışmaların 
sonuç odaklı katkıları hem ürün 
karlılığı, hem verimlilik hem de 
maliyet azaltma yönünde faydalar 
sağlarken, diğer taraftan benzersiz 
ürün ve küresel rekabette firmamız-
la beraber Türkiyenin ön plana 
çıkmasını sağlayacak verilere ulaş-
mamızı sağlamıştır. Önümüzdeki beş 
yıl içinde hedefimiz elde edilen 
fayda doğrultusunda daha rekabetçi 
şartları elde edebilecek şekilde, bu 
alanda kullandığımız insan kaynağını 
arttırmak ve küresel alanda çıkara-
cağımız ürünlerle markalaşmamızın 

da karlılığımızın da ciromuzun da 
hızla yükselmesini sağlamaktır. 

Tıpkı ülkemiz gibi dinamik bir insan 
kaynağına sahip olan şirketimizin, 
ArGe ve inovasyon alanlarındaki 
çalışmalarını artan bir ivme ile 
devam ettirmesi ile, üretime olan 
bakış açımızı da yeniden modelledik. 
Bu model ürün tasarım ve geliştirme 
faaliyetlerinin yanı sıra üretimde 
oluşan arıza kayıpları, model deği-
şim kayıpları, takım ve kalıp değişim 
kayıpları, başlangıç kayıpları, küçük 
duruşlar, hız kayıpları, hatalı üretim 
kayıpları ve kapatma kayıplarının 
minimize edilmesi ve kalitenin 
yükseltilmesinde de çok önemli rol 
oynamıştır.  

YİĞİT AKÜ nün, ArGe ve inovasyon 
alanındaki kurumsal farkındalığı 
müşteri odaklılık, planlama, pazar-
lama ve esnek yönetim anlayışına 
yönelik de şirketimize önemli girdi-
ler sağlamıştır. Şirketimiz içinde 
yürütülen proje ve çalışmalar ve 
uzun yıllardır süregelen OEM tecrü-
besinin yanı sıra son teknolojik 
gelişmelere ayak uyduran üretim 
prosesleriyle, devamlı olarak geliş-
me gösteren ARGE kültürümüzü 
yükseltmiş ve ARGE çalışmalarından 
alınan neticeler ile bu iş kolundaki 
başarılarımızı artırmıştır. 

Ürün tasarım ve geliştirme faaliyet-
leri bugün YİĞİT AKÜ 'nün sahip 
olduğu en güçlü mühendislik yönle-
rinden birini oluşturmaktadır.  Bu 
sürecin beslendiği en önemli kaynak 
ise inovasyon ve ArGe faaliyetleri-

dir. YİĞİT AKÜ 'nün mühendislik 
ekibi gerek Türkiye'de, gerekse 
yurtdışında "EŞ TASARIMCI" olarak 
OEM müşterileri ve kendi proje 
ortakları ile eş tasarım seviyesinde 
ürün geliştirme çalışmalarını yapabi-
lecek alt yapıya ve bilgi birikimine 
ulaşmıştır. 

Şirketimizin bu alandaki başarısının 
temelinde ArGe Merkezinin verdiği 
güçle artan proje sayılarına bağlı 
yükselen rekabet gücü, ArGe ve 
inovasyona olan bakış açısı ve 
bunun yanı sıra multi disipliner bir 
fikri haklar stratejisine sahip olması 
yatmaktadır. Tüm bu çalışmalar 
şirketimizin ve ülkemizin geleceğe 
sağlam adımlarla yürümesini sağla-
yacaktır.  

Ar&Ge Merkezi Yapısı: 

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme 
Birimi:  
Yiğit Akü enerji depolama sistemleri 
arasında lider şirketler arasında yer 
alma vizyonu ile Ar&Ge’ ye dayalı 
stratejik planlamalar ve iş birliklerini 
bu biri üzerinden dizayn etmektedir. 
Gerek ulusal gerekse uluslararası 
arenada bir çok üniversite, enstitü 
ve şirket ile ortak Ar&Ge çalışmaları 
yürüten Yiğit Akü geniş bir Ar&Ge ve 
etkileşim iletişim ağına sahiptir. 

x Ürün Geliştirme ve Simülasyon
Birimi

x Proses Uygulama ve Metot
Geliştirme Birimi

x Araştırma ve Proje Yönetimi
Birimi

x Test ve Doğrulama Birimi

x Fonksiyonel Test Laboratuarı

x Simülasyon Laboratuvarı

x Kimyasal Test Laboratuarı
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x Prototip İnceleme ve Analiz
Atölyesi

Ar&Ge Teknolojik Varlıklar ve 
Altyapı Örnekleri 

Aktif malzeme karıştırma tankı 

Nem ve sıcaklık kontrollü inkübas-
yon fırını  

Tek/Çok Kanallı Potansiyostat 

Gazlaşma ölçüm hücresi 

Penetrasyon test cihazı  

Yoğunluk ölçer hassas terazi 

Hassas terazi  

Rezistans termometre 

Saf su üretim cihazı  

3 boyutlı vibrasyon test cihazı 

İklimlendirme kabini (-75/+180oC, 
0-95%rH)  

Metalografik stereo mikroskop  

Soğuk ışık kaynağı  

Noktasal nem ve sıcaklık ölçer 

Pervaneli karıştırıcı  

Isıtıcı tablalı karıştırıcı  

Batarya test redresörü 

Sıcaklık banyosu ve havalandırmaIı 
test kabini  

UV spektrofotometre  

Spektrometrik Elemental Analiz 
Digital Kamera  

Pilot Torba tipi hücre üretim sistemi 

Pilot Lityum-iyon elektrot üretim 
sistemi  

Lityum-iyon Hücre Formasyon Şarj 
sistemi  

Vakum Fırınları Kurutucu 

Glove Box 

Atomik Absorpsiyon Spektrometre-
si  

Perkin Elmer AAanalyst 400 AA 
Spektrometresi 

Cıva Porozimetresi 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(DSC) 

Perkin Elmer Diamond Diferansiyel 
Taramalı Kalorimetre 

Nükleer Manyetik Rezonans Spekt-
rometresi 

Bruker Superconducting FT.NMR 
Spectrometer Avance TM 300 MHz 
WB 

Helyum Piknometresi 

Quantachrome Ultrapycnometer 
1000 

Mikro Sertlik Test Cihazları 

Instron Testor  

Volpert Testor  

Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi ve 
Raman Spektrometresi 

Taramalı Elektron Mikroskobu 

Transmisyon Elektron Mikroskubu 

X-Işını Difraktometresi 

Parçacık Boyut Analiz Cihazı 

X-Işını Floresans Spektometresi 

Aktif malzeme karıştırma tankı  

Nem ve sıcaklık kontrollü inkübas-
yon fırını  

Gazlaşma ölçüm hücresi 

Penetrasyon test cihazı 

Yoğunluk ölçer hassas terazi  

Rezistans termometre  

Saf su üretim cihazı  

Vibrasyon test cihazı  

Tilt Test Cihazı 

İklimlendirme kabini  

Metalografik stereo mikroskop  

Soğuk ışık kaynağı  

Nem ölçer terazi  

Noktasal nem ve sıcaklık ölçer  

Pervaneli karıştırıcı  

Isıtıcı tablalı karıştırıcı  

Batarya test redresörü  

Batarya test redresörü (0-18V 50 A) 
(5 adet) 

Batarya test redresörü  

Batarya test redresörü 

Batarya test redresörü 

Batarya test redresörü 

Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı 

Sıcaklık banyosu ve havalandırmaIı 
test kabini  

* volkank@yigitaku.com
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Halit ÇEBİ(*) 

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 

Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 1969 
yılında Sayın Cemil Yıldız tarafından 
Topkapı’da küçük bir atölye olarak 
kurulmuştur. Özverili ve sürekli 
gelişen bir profil sergileyen firma-
mız, 2006 yılında Hadımköy’de 54 
bin m2 (25bin m2 + 15bin m2 olmak 
üzere toplam 40bin m2 si kapalı 
alan) arsa üzerine kurulu şu anki 
tesisine taşınmıştır.  

Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. müşteri 
ihtiyaçları üzerine odaklanmış, 
kendini sac metal şekillendirme 
kalıpları, sac baskı ve montaj ürün-
leri konusunda lider üretici olmaya 
adamış dinamik bir firmadır. Mo-
dern tesislerimizde üretimin, etkin-
liğin ve kalitenin maksimize edilmesi 
için en son metal fabrikasyon ekip-
manları kullanılmaktadır. Ana sanayi 
firmaları ile işbirliği içerisinde çalışa-
rak oldukça rekabetçi, hızlı gelişen 
piyasa içerisinde kendine sağlam 
güvenilir bir yer edinmiştir. Yarım 
asıra yaklaşan bir süredir ana oto-
motiv sanayi fabrikaları için kalıp 
tasarım ve sac işleme mühendisliğini 
yürüten Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş., 
basit parçalardan komplike montaj-
lara kadar sac metal ve katma 
değerli montaj konusunda tek 
adımlık çözümler sunmaktadır. 
Firmamızın gücü uzun yıllara daya-
nan deneyim ve etkin süreç gelişi-
minde saklıdır. Bu unsur, müşterile-
rimizin global piyasada rekabet 
etmesine yardımcı olmaktadır. 

Firmamızın kalıphane bölümü birçok 
önemli yetkinliğe sahiptir. Kalıpha-
nemiz kalıp işleme, alıştırma ve 
montaj bölümlerinden oluşmakta 
olup kalıp alıştırma presleri, 3 ve 5 
eksenli CNC işleme merkezleri gibi 
birçok önemli tezgâh ve donanıma 
sahiptir. Ayrıca 50 tona kadar kalıp 
işleme kapasitesi, yılda 300 bin saat 
CNC kapasitesi, 6.000 mm – 2.700 
mm boyutlarında kalıplar yapabilme 
yeterliliği ile beraber zor, karmaşık 
ve problemli kalıplar için çözümler 
sunabilme becerisine sahiptir. Seri 
üretim hatlarında ise yıllardır Oto-
motiv ana sanayi firmalarına imalat 
yapmaktadır ve seri üretim konu-
sunda birçok yetkinliğe sahiptir. 
Büyük çoğunluğu Yıldız Kalıp San. ve 
Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi’ nde tasarla-
nıp üretilen yüksek tonajlara sahip 
birçok seri üretim preslerine, önemli 
tezgah ve donanımlara sahiptir. 0,5 
mm ile 12 mm aralığındaki kalınlık-
larda sac işleme kabiliyeti, 10 met-
reye kadar sac parça üretimi, robot 
otomasyonlu seri üretim, kaynak ve 
montaj hatları, 6 eksenli lazer kes-
me ve kaynak tezgâhı firmamızın 
başlıca önemli üretim kabiliyetlerini 
göstermektedir.  

AR-GE Merkezi 
Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge 
merkezi 2013 yılında T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından Ar-Ge merkezi olarak tanın-
mıştır.  

Şu anda Ar-Ge merkezinde 47 tam 
zamanlı personel istihdam edilmek-
tedir. Makine mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, metalürji ve malzeme 

mühendisliği, elektronik ve haber-
leşme mühendisliği gibi farklı uz-
manlık alanları aynı çatı altında 
toplanmıştır. Firmamız lisans mezu-
nu personellerinin yüksek lisans 
eğitimlerini desteklemektedir.  

Bu sayede personellerimiz otomotiv 
ve makine vb. mühendislik alanla-
rında yüksek lisans eğitimi almakta-
dır. Ar-Ge merkezi hedefleri arasın-
da bu personellerin doktora yapma-
ları da teşvik edilecektir. Aynı za-
manda alanlarında uzman başarılı 
teknisyenlere sahiptir. Ar-Ge mer-
kezimiz sırasıyla 500 m2 olan Ar-Ge 
Ofisi, 160 m2 Ar-Ge Ölçüm, Test ve 
Değerlendirme Bölümü ve 380 m2 

Prototip Atölyesi olmak üzere 
toplamda 1040 m2 alandan 
oluşmaktadır. 

Ar-Ge merkezine ait bu bölümler 
personellerimizin her türlü ihtiyaçla-
rını karşılayacak en iyi teknolojik 
ekipmanlar ile donatılmıştır. 

Ar-Ge merkezi Ölçüm, Test ve 
Değerlendirme Bölümü ile Prototip  
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Atölyesi bölümlerinde personelleri-
miz tüm bu imkânlardan en üst 
düzeyde yararlanabilmektedir. 

Projelerimiz 
Firmamızın Ar-Ge geçmişi 2013 yılı 
öncesinde de bulunmaktadır. İlk 
Tübitak TEYDEB projesi 2008 yılında 
tamamlanmıştır. Bu proje ile robotlu 
2250 tonluk hidrolik bir pres gelişti-
rilerek üretilmiştir. Ar-Ge merkezi-
miz 2008-2013 yılları arasında 2 
adet TÜBİTAK TEYDEB projesi ta-
mamlamıştır. Ar-Ge merkezi belgesi 
aldığımız 2013 yılından itibaren 7 
Ad. TÜBİTAK TEYDEB projemiz 
tamamlanmış olup, 4 Adet 
projemizin de kapanışı için hakem 
ziyaretinin gerçekleşmesi beklen-
mektedir. 2016-2017 yılları için 
planlı 6 Adet TÜBİTAK TEYDEB 
projelerimizin ise başvuruları ile 
birlikte gerçekleştirilmesi hedef-
lenmektedir. 

Önümüzdeki günlerde Ar-Ge merke-
zi gücümüzü arttırarak ulusal proje-
lerin yanı sıra uluslararası projelerde 
de yer alınması hedeflenmektedir. 
Ar-Ge merkezi olarak üniversitelerle 
de işbirlikleri kurularak projeler 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
2014 yılında Kocaeli Üniversitesi ile 
ortak başlayan ve hala devam 
etmekte olan bir adet SAN-TEZ 
projemiz bulunmaktadır. 2016 
yılında ise 2 adet San-Tez projesine 
başlanması ve farklı üniversiteler ile 
de işbirliği kurulması amaçlanmak-
tadır. Bu projelerimizin yanı sıra 
kendi üretim hattımız ile ilgili çok 
sayıda maliyet azaltma, kalite yük-
seltme, otomasyon ve verimlilik 
projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
projeleri müşterilerimiz ile paylaşa-
rak onlarında bu çalışmalardan ciddi 
kazançlar elde etmeleri sağlanmış-
tır. Sürekli gelişen teknolojinin ve 

güçlü rekabet ortamının içerisinde 
Ar-Ge’nin ve üniversiteler ile işbirlik-
leri yapılmasının önemi asla göz ardı 
edilmemelidir. 

Fikri Mülkiyet Hakları 
Ar-Ge merkezi olarak fikri mülkiyet 
haklarına 2013 yılından itibaren 
büyük önem verilmeye başlanmıştır. 
Bunun için Ar-Ge merkezinde geliş-
tirilen teknolojilerin ve çıktıların, 
patent başvuruları yapılarak koruma 
altına alınması amaçlanmaktadır. Bu 
hedeflerimiz doğrultusunda 2013-
2014 yılları arasında 9 adet patent 
başvurusu ve 2015 yılında 5 adet 
patent başvurusu olmak üzere 
toplam 14 adet patent başvurusu 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 6 
adet patent başvurusunun yapılması 
hedeflenmektedir. 

Kongre ve Makalelerimiz 
Ar-Ge merkezi olarak elde ettiğimiz 
çıktıları, yenilikleri ve deneyimleri 
makale ve bildiri olarak yayınlama-
nın ve kalıcı hale getirilmesinin 
öneminin farkındayız. Bu gibi payla-
şımların gerçekleştiği kongre, semi-
ner ve konferanslara katılarak Ar-Ge 
kültürümüzü daima daha güçlen-
dirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrul-
tuda 2014 yılında APMAS 2014’te 
"The Comparison of Destructive and 
Non-Destructive Tests of Spot 
Welding  Quality Examination at a 
Roof Body Bracket part Used in 
Automotive Industry" isimli, MSE 
2014’te  "The Analysis of Destructi-
ve and Non-Destructive Tests of 
Spot Welding Quality Examination 
at an Engine Carrier Body Part Used 
in Automative" isimli, IMSP'2014’te 
"Experimental Study of Destructive 
and Non-Destructive Tests in Spot 
Welding Quality Examination at 
Chassis Frame Part Used in Automa-
tive Industry" isimli ve HPKON 
2014’te "Sac şekillendirme kalıp 
preslerinde sac yağlama otomasyo-
nu tasarımı" isimli makale ve bildi-
rimlerimiz sunulmuştur. SAN-TEZ 
projemizin makale çıktısının sunumu 
ise “1st International Congress on  

Engineering Architecture and 
Design” kongresinde sunulmuştur. 
Ayrıca yurtdışı sunum içinde onay 
almıştır. TÜBİTAK-TEYDEB projele-
rimizin çıktıları olarak makalelerimiz 
de yayınlanmış olup bir tanesi editör 
değerlendirme aşamasındadır. 2016 
Yılı iş planımızda bulunan 2 adet 
makalemizin de bilimsel dergilerde 
yayınlanması için çalışmalarımız 
devam etmektedir. İlerleyen 
dönemlerde yayınlanan bildiri ve 
katılım sağlanan ulusal ve uluslara-
rası kongre sayılarının da arttırılması 
hedeflenmektedir. Aynı zamanda 
bilgi paylaşımına da büyük önem 
veren Ar-Ge Merkezimiz Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın 
organize ettiği “Ar-Ge Merkezleri İyi 
Uygulama Örnekleri Paylaşım 
Toplantısı” nda Ar-Ge Yönetimi baş-
lığı altında proje sunumu yapmış 
olup bilgi ve tecrübesini diğer Ar-Ge 
Merkezleri ile paylaşmıştır. Son 
olarak ülkemizin teknolojik 
gelişiminde çok önemli olan Ar-Ge 
kültürü, esneklik, disiplinli çalışma 
ve süreklilik isteyen, yetişmiş 
uzmanlardan ve birbirine güvenen 
bir ekip çalışması ile mümkün 
olabilecektir. Bu bilinç ile Yıldız Kalıp 
San. ve Tic. A.Ş. de Ar-Ge için en 
önemli unsurun insan faktörü 
olduğunun bilincinde olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

* halit.cebi@yildizkalip.com 
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