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Çalıştay Amacı,Programı 

Çalıştayın Amaçları 
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10:15-12:00   Yenilikçi ve Sürdürülebilir  Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve  

                          Kümelenme Merkezi Projesi Paneli 

Moderatör:   Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ, Okan Üniversitesi Araştırma ve Projeler Direktörü, Proje  

                         Yürütücüsü 

10:15-11:20   “ISTKA Projesi Tanıtımı” Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ, Okan Üniversitesi Araştırma ve  
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Prof. Dr. Şule Kut’un Konuşması 

Üniversitemizin yürütücülüğünde İSTKA’nın desteğiyle yürüttüğümüz ilk çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 

3702’si 2014 girişli yaklaşık 18 bin öğrencimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. 8 fakültemiz, 2 

meslek yüksekokulumuz ve 3 enstitümüzle eğitim veriyoruz. 40'ı aşkın lisansüstü program 

yürütüyoruz. Sadece Türkiye’nin ilk sürücüsüz aracını geliştiren üniversite değiliz, sektörlerle de 

işbirliği yapıyoruz. Sanayi ile iç içeyiz. Bugün Avrupa’da kümelenmenin içinde bulunan şirketlerde 

çalışanlar tüm çalışanların yüzde 30’unu oluşturuyor. Türkiye için de çok yenilikçi bir yaklaşım. İş 

modellerinde, yönetimde yenilikçilik artık dünyanın mottosu. Mühendislik-Mimarlık Fakültemizin 

girişimleri için teşekkür ediyorum. ARPROGED’in çalışmaları için teşekkür ediyorum. Mütevelli Heyet 

Başkanımız Bekir Okan tüm toplantılarımızda ‘neye ihtiyacınız var’ diye soruyor. Bunu bir hedefle 

soruyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinin arasına girmek istiyoruz. Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Endeksi’nde her yıl yükselen bir üniversite olmak gurur verici. İSTKA bizim için çok önemli. Bu da en 

büyük projelerimizden biri. Tüm paydaşlarımıza sadece bu proje için değil, bundan sonra da başka 

alanlarda da çalışmalar yürüteceğimiz paydaşlarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. 

Sn. Bekir Okan’ın Konuşması 

Sadece iki lisan öğreten ve girişimcilik dersi veren kariyer ve yaşam dersi ile kariyeri planlayan, Happy 

Life ile öğrencilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştiren bir üniversite değiliz. Aynı zamanda Ar-

Ge’ye ve üniversite-sanayi işbirliğine önem veren bir üniversiteyiz. Türkiye’nin ilk sürücüsüz aracı 

OKANOM’u geliştirdik. Türkiye’de belirli hedeflere ulaşabilmek için üniversite-sanayi işbirliği şart. 

Üniversiteler gelirlerinin yüzde 60’ını yaptıkları projelerle kazanıyor. Ülkelerin gelişimlerine katkı 

sağlıyor. Kurulduğumuz günden itibaren üniversitede bu konuya çok önem verdik, veriyoruz. STK’lar 

ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz Co-op projeleri ile pratikte de deneyim 

kazanıyorlar. Eğer biz 500 milyar dolar ihracat hedefi koyuyorsak bu işbirliklerini arttırmamız 

gerekiyor. Hükümetimiz ve devletimiz ciddi destekler veriyor. Çalıştayın ülkemize ve Türk sanayine 

hayırlı olmasını diliyorum. 

Sn. Aşkın Ayık’ın Konuşması 

İstanbul’da 26 kalkınma ajansı var. Bu ajanslar bölgesel kalkınmayı sağlayan yerel kurumlardır. 100 

üyeli kurulumuz var. Senede iki kez toplanıp kararlar alıyoruz. Üyeler arasında İBB, Ticaret Odası ve 

Sanayi Odası Başkanı da yer alıyor. Bölgesel kalkınma planı hazırlıyor ve proje tekliflerini alıyoruz. 

Başarılı olan projeleri destekliyoruz. 24 mali destek programı ile 480 projeye 260 milyon TL’lik mali 

destek sağladık. Okan Üniversitesi müdavimlerimiz arasında. Okan Üniversitesi ile hedeflerimiz ortak. 

1.6 milyon TL’lik destek sağladık bugüne kadar. Devamlılığı olan bir rakam. Sürdürülebilirlik çok 

önemli. Mali destek programlarımızda limitlerimiz çok düşük. Güdümlü proje desteğimiz var. Bu 

konuyu araştırmanızı istiyorum. Daha uzun süreli ve bütçeli bir destek.  

 

 

 



 

 

EK-2.E-HIKE (Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri 
ve Kümelenme Merkezi) Tanıtımı  

Prof. Dr. Orhan Alankuş’un Sunumu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yenilikçi ve Sürdürülebilir  Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme 
Merkezi Projesi Paneli 

Sn. Bülent Erbaş’ın Konuşması 

YASAD olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu projelerde olmaya çalışıyoruz. Bu projelerden bir tanesi de 
elektrikli araç projesidir. Bu proje yazılım endüstrisini ciddi şekilde ilgilendiriyor. Pazar olarak bu 
araçların kabulü ve büyümesi yönünden büyük bir önemi var. Bunu destekleyen sistemin çok ciddi 
fırsatları olduğunu da görüyoruz. Bu projede, kümelenme hareketinin sadece rekabet öncesi 
işbirliğinin yaratmış olduğu kümelenme hareketi değil , kümelenme de en büyük zaaf olan bir araya 
gelme, bilgiyi paylaşma, bilgiyi büyütme konusunda yaklaşımlar açısından önemli bir fırsat olduğunu 
düşünüyorum. 

Sn. Enver İbek’in Konuşması 

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği 1989 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı, elektronik sanayi, bilgi 
teknolojileri ve ilgili hizmet sektörünün bir araya gelip sektörün rakabet edilebilirliğinin sağlanması ar 
ge nin ve yerli üretimin teşvik edilmesidir. Tesid olarak elektronik sanayinin gelişimini hep takip 
ediyoruz. Otomotiv sektörüne baktığımızda elektrikli araçlara yönelik çok büyük bir eğilim var. 
Kendimize bu sektörde daha geniş bir alan bulabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni stratejik alanlarda 
faaliyet göstermek istiyoruz. Tesid’in otomotiv sanayide bulunması olarak bu sebepleri gösterebiliriz. 
Bu projede bulunarak şirketlerimiz şirketlerimiz yeni iş alanları kurmada büyük istifade edeceklerdir 
ve sanayimizin büyümesine bir şekilde katkıda bulunacaklardır.  

Sn. Süheyl Baybalı’nın Konuşması 

TAYSAD Türkiye’de Tedarik Sanayi olarak 1978 yılında kurulmuştur. 342 fiili üyemiz vardır. 23 milyar 
dolarlık işlem hacmini ve yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatı temsil ediyoruz. Dünyanın ilk 10 
ekonomisine baktığımızda otomotiv sektörünün bu 10 büyük ekonomide önemli bir yerinin olduğunu 
görürsünüz. Otomotiv sektörü rekabete en önce açılan en fazla rekabet eden sektörlerden birisidir. 
Türkiye ise otomotiv tedarik sanayide çok farklı gelişmeler sağlanmıştır. Bu projenin en önemli kısmı, 
ortak çalışma zemini konusunda önemli katkıların olacağının gösteriyor olmasıdır.  



 

 

Dünya’da Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojisi ve Kümelenmeleri Paneli 

Prof. Dr. Nejat Tuncay’ın Sunumu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jan Nahum’un Konuşması 

Elektrikli araca sadece elektrikli araç diye bakıp laiki ile fayda etmeden bakarsak bir faydasını 
göremeyiz. Elektrikli araçlar ekonomik ve çevreci olarak çok daha iyi imkanlar sağlamalıdır. Var olan 
ortamı değiştirecek kadar fazlasını vermemiz lazım. Sistemin tümünü birden optimize edip daha çok 
çevreye katkıda bulunmak zorundayız. Eğer bunu böyle yapmadığımız müddetçe çevreye, ekonomiye 
ve tüketiciye bir faydası olmaktan çıkacaktır. Elektrikli araçlar bugün bu sınırı aşma dönemindedir. 
Ekosistemin tümünü daha çözülmüş değil. İnanılmaz verimli hibrid, elektrikli motorlar , kontrol 
mekanizmaları var ama tüm sistemlerin birleşenleri birleştirilip fayda zarar analizi yapıldığı zaman 
elde ettiğimiz avantaj su ankinden daha fazla olması gerekiyor. Şu an bu dengeler tam olarak oturmuş 
değil. Üretmek montaj yapmak vs. ile ilgili bir sıkıntı yok. Tüm dünyada o eşiği atlama sıkıntısı 
yaşanıyor.  Bizim ülkece avantajımız , bu eşiği diğer ülkelerle beraber atlama şansımızın olmasıdır.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sn. Can Gökçe’nin Sunumu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

EK-3. Olası Proje Konuları ve Ürünlere Yönelik Grup Çalışmaları 

 

Grup 1: Akü ve Güç Depolama Sistemleri Çalışmaları/Şarj Sistemleri ve Akıllı Elektrik  Ağı 

Moderatörler: Prof.Dr. Nejat Tuncay, Yrd.Doç.Dr. İlker Altay 

 

Şarj Sistemleri 

 

Kuvvetli Yanlar :  

Altyapı, yatırım sürecindeki hızlılık 

Türkiye sayaç teknolojisi bakımından iyi yerde. Smart meter konusu güçlü olunacak bir konu olabilir. 

Tek faz, üç faz AC girişli 250-450 Vdc 10 kW Onboard charger gerçekleştirildi. Üç faz köprüsüz PFC 

çevirici ve PSFB (Phase shifted full bridge) çevirici topolojileri uygulandı. 



 

 

Kentsel dönüşüm vb. konular sayesinde yeni sistemlere kolay adaptasyon 

Altyapımız var, üretilebilir. 

Küresel taahhüt firmalarına sahip olmamız. 

Teknojik olarak başa çıkalabilir sistemler 

Elektrik dağıtım şirketlerinin ARGE yapmaya zorlanması 

Türk insanın girişimci yapısı 

Giderek artan yenilenebilir enerji üretimi 

Yerli pazarda şarj altyapısı kurmaya hevesli firmalar var. 

Araç içi şarj sistemlerinin geliştirildiği firmalar ve üniversitelerin varlığı. 

Güneşi bol bir ülke olarak Fotovoltaik kullanarak şarj edebiliriz. 

 

Zayıf Yanlar : 

Şarj teknolojisinde teknojik eksiklik 

Akü gibi enerji depolama ürünleri üreticileri yok. 

Termal modelleme ve analiz. 

Herhangi bir değişim yapılmazsa mevcut elektrik altyapısı sorun yaratabilir.  

Elektronik parçaların tamamına yakını ithal mal. 

Yeterli know-how yok. 

Komponent tedarikinin yurtdışı olması 

Alternatif enerji sistemlerinin devrede olmaması 

Organizasyon eksikliği 

Aynı anda artan şarj ihtiyacına şebekelerin cevap verememesi 

Şarj üniteleri ithal 

Şehir planlarımız altyapı için müsait değil. 

 

 

 



 

 

Fırsatlar :  

Bu yöndeki gelecekteki talep artışı 

Ülkemizde imkanlar var, rahatça üretilebilir. 

Enerji koridoru olması 

Güneş ve rüzgar sistemlerinin Almanya gibi smart grid ile EV aktarımı 

Kurulu bir alt yapı yok, tüm altyapıyı baştan kurgulama imkanı var. 

Yenilenmeye ihtiyaç duyan şebeke ihtiyacı 

Şarj üniteleri ithal 

Ülke olarak herşeyin başındayız, yenilikleri kabul ettirmek daha kolay 

 

Tehditler:  

Teknolojiye yatırım yapan düşük  üretim maliyetli ülkeler 

Mevcut elektrik ağı bile sorunlu, çok yüksek maliyeti var. 

Yabancı firmaların rekabet şartları 

EV sayesinde kötü altyapının çökmesi, enerji sorunsalı 

Sürelilik olmaz ise yapılan kurulumlar atıl kalabilir.  

Şehrin uygun imar altyapısına sahip olmayan bölgelerinin var olması 

Dönüşüm zamanlamasında geç kalmak 

Bu tip sistemlerin dünyada pazara sürülmüş olması 

Sanayi ülkeleri çok yatırım yaptı ve yol aldı. 

 

Yenilikçi Piller 

Tavsiye :  Yeni nesil malzemelerin denenmesi ve karakterizasyonu, Li-P, Li-Air vs. gibi bulunan 

malzemeler üzerinde çalışılması , yeni malzeme önerisinin sunulması 

Akü+soğutucu+şarj sistemi, batarya paketi ve yönetimi 

 

 



 

 

Kuvvetli Yanlar :   

Sektörde yüksek adetli üretim yapan firmalara sahip olma 

6 yıllık know-how ve kurulu alt yapıya sahip firmaların olması 

Mevcutta çalışan akü üreticilerinin bulunması 

Sabancı üniv. Ve MAM’daki araştırma olanakları ve altyapıya katkı sağlayacak büyük projeli projeler 

alınabilir. 

İlgi artışı, Arge altyapısındaki son yatırımlar 

Tüm dünyada gelişmeler devam ediyor. Geç kalmayız. 

Kurşun akü üreticilerinin Li-on geliştirmek istiyor 

Nadir elementler yönünden Türkiye oldukça zengin 

 

Zayıf  Yanlar :  

Özgün teknolojiye sahip olmamak 

Lityum tedarikinde sıkıntılar 

Üniversitelerde yeterli araştırma olanağı olmaması 

Uzakdoğu ile rekabetin zor olması  

Maksimum şarj akımı, maliyet, boyut, ağırlık, dışa bağımlılık, temin süresi, bakım ihtiyacı 

Yatırımcı, üretici olmaması 

Hücre üretimi konusunda tecrübe ve tesis yok. 

Pil geliştirme teknolojileri yönünden zayıfız. 

 

Fırsatlar :  

Arge merkezi bulunan üreticiler 

Çin ile artan münasebet (tedarik için hammadde) 

Daha güvenilir bir marka yaratma potansiyeli  

Avrupa’ya ürün satabilir konuma gelebiliriz (Türkiye’nin stratejik konumu) 

Desteklendiği takdirde Lityum teknolojisinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda araştırma 

birimlerinin ve üreticilerin varlığı 



 

 

Dünya ile aynı anda piyasaya girme şansı 

Ülkemizde araç üretimi yüksek, hibrit araç için de devlet destekliyor. 

Mevcut Lityum teknolojisinin farklı bir kimyaya evrilmesi 

Yeni jenerasyon hücre pazarından pay almak 

Genç araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz yönünden şanslıyız. 

 

Tehditler :  

Dünyada özgün ürün/teknoloji sahibi firmaların bulunması 

Çinli firmaların Türkiye’ye girmesi 

Hammadde kaynaklarının, tedarikçilerin istenilen ürünü tedarik etmemesi 

Aktif malzeme üreticisinin bulunmaması (yurtdışı bağımlılık) 

Malzeme bakımından dışa bağımlılık 

Dünyadaki büyük oyuncuların büyük çabası 

Dünyada çok tesis var ve üretim kapasiteleri düşük. Önce onlar dolacak, bize geç sıra gelir.  

Global konsolidasyon sonucu oyun dışında kalmak 

Yeni jenerasyon elektrikli araç takvimini kaçırmak 

Çin çok dominant, yarışmak çok zor. 

 

Batarya paketleme ve yönetimi 

 

Kuvvetli Yanlar : 

 Simülasyon çalışmaları ile batarya performansları öngörülebilir ve çalışma ortamları optimize 

edilebilir. 

Kontrol sistemleri ve yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi şirketler ve savunma sanayii 

Ülkemizdeki çeşitli otomotiv firmaları ve bunların yan sanayileri bu konuda potansiyele sahiptir.  

Bu konuda çalışan firmalar var, sağlam altyapı var. Girişimci var.  

BMS’e temel olacak datanın zenginliği 



 

 

Pil teknolojisine göre tedariki, tasarımı ve güvenliği daha fazla yerlileştirilebilir. 

Araç tasarımından paket tasarımına uzanan firmaların olması  

Güçlü elektronik ve makine imalat sektörüne sahip olmak 

Batarya firmalarımız var ve Tübitak’ta yönetim konusunda çalışmalar var. 

 

Zayıf Yanlar :   

Kullanım alanına göre (menzil, zorlanma vs.) batarya içeriğindeki pillerin belirlenmesi ve performans 

ölçümlerinin yetersiz olması.  

Otomotiv ve regülasyonları konusunda bilgi ve deneyim eksikliği, BMS uygulamada donanım eksikliği 

Kullanılan hücreler kimyaları gereği oldukça tehlikeli sınıfındadır. Güvenlik unsurları kritik seviyelerde 

olduğu için yüksek seviye tasarım, müh., test gerekmektedir. 

Pil üreticisi olmaması, ortak çalışmada zaaflar, uluslararası pazara girişte sıkıntı. 

Yıllara dayalı tecrübe eksikliği 

Yerli batarya paketi tasarım  ve üretiminin ticari olmaması 

Araç elektroniği konusunda öncü kuruluş yok. 

Tek hücre üretimi olmadığından yurtdışına bağımlı. 

Uygulama deneyimi az. 

Fırsatlar :  

Savunma sanayiinde geliştirilen özgün projeler 

Yazılım konusunda teknopark firmaları hızlı adapte edilebilir.  

Batarya paketindeki her bil pil için BMS (Battery management system) geliştirilerek paketleme 

yapılabilir. Türkiye’de halen argesini yapan yerler mevcut.  

Yerli araç projesinde yeralma, yerel ve uluslararası firmalarla ortaklık ilişkisi ihtimali, pazara zamanıda 

girme 

Yeni malzeme teknolojilerinin kullanılabilirliği 

Yeni yerli araçlar için yerli paket tasarımı 

Hali hazırda prototip ölçekte de olsa ürünler üretebilmek. 

Başlangıç olarak ülkemizde ithal piller ile paketleme başlanabilir. 

Savunma sanayi elektronik-yazılım deneyimleri kullanılabilir. 



 

 

Tehditler : 

 Batarya donanımı ile geliştirilmesinin gerekliliği 

Dünya devleri ve çalışmaları için ayrılan kaynak 

Paket tasarımı konusunda yatırımın gecikmesi 

BMS ECU ile çok temel seviyede entegre olursa BMS üreticileri katma değeri düşer. 

Dünya çapında kolay olduğundan bunu yapan bir çok firma var. Elektronikte dışa bağımlıyız. 

Diğer ülkeler bu alanda çok yol aldı. 

 

Yenilikçi güç depolama - Hidrojen 

Kuvvetli Yanlar :  

Hidrojen dolum tesisi, örnek projeler yapılması 

Hidrojen üretimi kolay, yüksek enerjili, dolum kolay. 

Türkiye’nin bor kaynağının olması ve BOREN’den konuyla ilgili projelerin çıkması. 

Yıllardır çalışılıyor. Arge altyapısı, çalışma grupları var. 

Öncü rol oynayan firma yok. 

Üretim ve depolama konusunda teknoloji var. 

 

Zayıf Yanlar:  

Fuelcell geliştirme tecrübesi az. 

Güvenlik gereklilikleri karşılanamıyor.  

Depolama zor, PEM ömrü az, pahalı 

Depolama ilgili güvenlik probleminin aşılması. 

Üretici yok, üretim sıkıntısı var. 

Know-how bilgisi olmayan bir teknoloji. 

Depolama risklerini azaltma konusunda  teknoloji zayıf. 

 



 

 

Fırsatlar :  

Elektrik motoru frenleme gücüyle elektroliz ile hidrojen elde edip depolama 

Menzil uzatıcı olarak FCREX geliştirme. 

Daha geniş pazara verilebilir. 

Pazar yeni başlıyor, girilebilir. 

Dünyanın bu teknolojiyi ötelemiş olması erken davranma şansı olabilir. 

 

Tehditler :   

Yurtdışı fuelcell tedarikçilerinin ticari tecrübeleri yerli pazara girme konusunda tehdit. 

Depolama sorunları var, bir anda sönebilir. Gelecek zor.  

Teknik başarı şansı çok az. Birçok alt bileşen geliştirmek gerekiyor.  

Sanayi ülkeleri çok ilerledi. 

 

Metal Air 

 

Kuvvetli Yanlar :  

Hammadde bulunabilir ve ucuz olduğundan düşük maliyetli olabilir. 

Enerji yoğunluğu yüksek 

Aselsan gibi firmaların ilgisi ve yatırımı, IBM ile ortaklık, arge gruplarının varlığı 

 

Zayıf Yanlar :  

Çalışmalar yetersiz, sadece akademik ve teorik 

Yerli geliştirmeye yönelik bütçeler az. 

Sürekli destek mekanizması yok. 

 

 



 

 

Fırsatlar :   

Yeni çok uygun teknolojiler bulunabilir.  

Hibrit araçlara alternatif olabilir, menzil probleminin çözebilir. 

Pazar şansı çok yüksek, tabi teknik başarı şart 

Tehdidler :  

Teknoloji çok yeni ve gelişmeye ihtiyaç var. Ticarileşmiş değil. 

Şarj süreleri uzun, çevrim ömrü düşük, birim maliyet yüksek çıkabilir.  

Başarı şansı zor, çok yeni, teknik sıkıntı var. 

Range Extender (Menzil arttırıcı) 

Kuvvetli Yanlar :   

REX konusunda arge yapılması  

Motor teknolojisine yatkın bir ülkeyiz. 

EA zor olduğu için en olabilir çözüm. 

Zayıf Yanlar :  

 REX üretimi ticari olarak yok. 

Euro emisyon kriterlerine uygunluk. 

Ülkemizde benzin motor üretimi ve tasarımı yok. Dışa bağımlı oluruz.  

Fırsatlar :  

Pazarda REX talebi olması  

Ülkede hiç tecrübe olmadığından  bu amaçla moror işine girilebilir.  

T : Yabancı motor üreticileri yeni ürün çıkarıp pazara egemen olabilir.  

İleride bu teknoloji yerini başkalarına bırakacak.  

Tecrübe ve tasarım eksikliği var. Fiyatın rekabetçi olması zor. Rekabetçi olmazsa yok olur. 

 

 

 



 

 

Akıllı Elektrik Ağı 

Kuvvetli Yan :  IT alanında, trafo sektöründe yerli firmalar güçlü 

Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yenilenerek yapılabilir 

Bilgi ve teknoloji potansiyelimiz mevcut. 

Konuya ilgi duyan kişi, grup ve kurumların çokluğu 

 

Zayıf Yan : Geliştirme potansiyelini gören yerli firma yok 

Türkiye’de elektrik ağı zayıf, akıllı ağa uygun değil 

Altyapı çok yetersiz 

Ekosistem eksikliği, organizasyon eksikliği 

 

Fırsatlar : Elektrik dağıtım özelleştirmeleri sayesinde yatırım fırsatı var.  

Mevcut eski ağın yenilenmesinde bu sisteme geçilebilir. 

Olayın başında olduğumuzdan esneğiz. 

Kentsel dönüşüm zamanında gerçekleşebilir. 

Yeniden kurgulama imkanı 

 

Tehditler : İthal sistemlerin pazara girmesi 

Şebeke komple yenilenmesi gerektiğinden çok yüksek maliyet var. 

Sanayileşmiş ülkeler önemli yol katetti. 

Avrupa bu konuda çok çalıştı. 

Büyük firmaların varlığı. 

 

 

 

 



 

 

Grup Çalışmasına Katılanlar: 

 

İsim Firma E-Mail 

Volkan Karahan Yiğit Akü volkank@yigitaku.com 

Esin Akça Yiğit Akü esinc@yigitaku.com 

Mehmet Polat Aselsan mpolat@aselsan.com.tr 

Can Aksakal İnci Akü caksakal@inciaku.com 

Umut Doğan Hexagon umutdogan@hexagonstudio.com.tr 

Aslı Ergün Sabancı Üniversitesi aslin@sabanciuniv.edu 

Murat Yılmaz İtü myilmaz@itu.edu.tr 

Can Bayar Altınay can.bayar@altinay.com 

Erdoğan Kesici Hema erdogankesici@hattat.com.tr 

Kerem Erenay Pavotek kerem.erenay@pavotek.com.tr 

Alper Göynüşen Pavotek alper.goynusen@pavotek.com.tr 

Umut Sağıroğlu Pavotek umut.sagiroglu@pavotek.com.tr 

Uğur Gora Murat Ticaret ugora@muratticaret.com 

Tolga Öztutan Mutlu Akü toztutan@mutlu.com.tr 

Muhsin Mazban Mutlu Akü mmazman@mutlu.com.tr 

Dinç Aşık Empa Elektronik dinç.asik@empa.com 

Server Ersolmaz Otam serverersolmaz@otam.com.tr 

 

Grup 2: Kontrol Sistemleri  ve Gömülü Yazılım 

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Tevfik Akgün, Yrd. Doç. Dr. Başar Özkan 

En çok beğenilen beş fikir  “*” ile belirtilmiştir. 

1. Yenilikçi Haberleşen Etkin Enerji Yönetim Sistemleri 

a) Kablosuz Şebeke (3G/4G) baplantısı kullanılarak araca yüklü uygulamalar vasıtasıyla en yakın 

şarj merkezi, seyredilen güzergâhtaki trafik durumuna göre olası alınacak mesafe gibi 

bilgilerin araca otomatik gelmesi, sürücünün sesli olarak rota vs. ile ilgili uyarılması.* 

b) Sürücü talep ve davranışlarına göre optimize edilmiş enerji algoritmalarının oluşturulması ve 

uygulanması. * 

c) Pozisyon bilgisi üretebilen gaz/fren pedalları sayesinde motor tarafından frenlemenin 

optimize edilmesi ve rejeneratif frenlemeden maksimum verim sağlanması. 

d) Elektrik motoru kontrol kütüphanesi (model tabanlı) geliştirilmesi. 

e) Araçlarda kullanılacak sensör-aktuatör çeşitlerinin akıllı hale getirilerek markadan bağımsız 

bağlanabilirlik sağlanması. 

f) Rekabetçi elektrikli-Hibrit araç kontrol ünitesi donanımı ve yazılımı geliştirilmesi 

 

2. Hücre Bazında Akü Yönetim Sistemleri 

a) Elektrikli ve hibrit araçlarda hücre, modül ve paket boyutunda ölçüm ve yönetim yapacak, 

araç ECU’sü ile haberleşecek akü kontrol (yönetim) sisteminin geliştirilmesi.* 
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b) Farklı hücre kimyasallarını kontrol edebilen ve çalışan ve her türlü kapasitede batarya 

bloklarından kullanılabilecek BMS (Batarya Yönetim Sistemi) çözümü oluşturulması. 

c) Paket bazında batarya yönetim sistemi (HW+SW) geliştirilmesi. 

d) Hızlı şarj yönetim sistemi. 

e) Ulusal akü yönetim sistemi donanımının yapılması. 

f) Sıcaklık, şarj durumu, şarj cihazı kapasitesi gibi parametreleri değerlendirip optimum şarj 

akımı grafiğini hesaplayabilen batarya yönetim sistemi BMS donanımı ve yazılımı. 

 

3. Isıl Kontrol Sistemleri 

a) Motor, sürücü, akü, soğutma sistemleri ile araç klimasını bir arada bulunduran, aralarında ısı 

transferine imkan sağlayan yeni donanım.* 

b) Hibrit ağır ticari vasıtalar için “waste heat recovery” sistemi. 

c) Uzaktan(mobil, internet vb.) araç için sıcaklık ayarlayan sistem geliştirme. 

d) Batarya bloğu için yüksek hızlı ısıtma ve soğutma çözümü oluşturularak performans 

düşümsüz sürekli olarak yüksek akım ve verimde batarya kullanımı. 

e) Aracın şarj durumuna göre ısıl kontrol sisteminin çalıştırılması, bir sonraki şarja uzak 

mesafede otomatik durdurulması. 

f) Batarya-Akü-Motor-Klima gibi ısı kaynakları arasında termal alış veriş yapılması. 

g) Düşük güç tüketimine sahip iklimlendirme sisteminin tasarımı. 

h) Hibrit ve elektrikli araç bataryalarında sistemin güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak ve 

akü ömrünü optimum seviyede tutacak termal sistemin geliştirilmesi. 

 

4. Araç Güvenlik Kontrol Sistemleri 

a) Sürücüyü yaptığı hatalara karşı uyaran sistem 

b)  ISO 26262 fonksiyonel güvenlik standardına göre araç kontrol sistemlerinin (HW+SW) 

geliştirilmesi. 

c) Lidar, radar, stereo kamera vb. sensör ve görüntü işleme yazılımları kullanılarak yüksek 

otonomi kabiliyetine sahip akıllı sürüş çözümü oluşturulması. 

d) Araç içi elektrik arızası halinde güvenli duruş ve kapı kontrol sistemi. 

e) Lidar yerine kullanılabilecek 360 derece kamera tasarımının yapılması. 

f) Yaya güvenliği için elektrikli araçlarda yapay gürültü sistemlerinin geliştirilmesi. 

g) Şasi güvenlik kontrol programları (ABS,ESP..) elektrikli araçlar üzerinde uygulanması. 

h) GPS tabanlı, ultrasonik mesafe sensörü vs. ile desteklenen erken uyarı ve çapma önleyici 

sistemlerin geliştirilmesi. 

i) Aracın güvenlik sisteminin uzaktan yönetimi (gerektiğinde kablosuz haberleşme şebekesi 

kullanılarak durdurulması.) 

 

5. Elektronik ve Bilgisayar Mimari ve Haberleşme 

a) ASIL-D seviyesinde hardware tasarımı 

b) Subnet vb. alt küme haberleşmelerini de içeren Ethernet tabanlı bir araç için haberleşme 

çözümü oluşturulması. 

c) Tak-çalıştır mantığında çalışacak işletim sistemi ve bilgisayarın geliştirilmesi. 

d) Aracın temel özelliklerine göre optimize edilmesi. 

e) Tüm elektrikli araç alt sistemlerini(motor, batarya, şarj ünitesi…) tek bir ECU üzerinde kontrol 

eden yapının oluşturulması (HW/SW) 



 

 

f) CAN standardına göre daha yüksek haberleşme trafiğinin üstesinden gelebilecek haberleşme 

standardı geliştirilmesi. 

g) Milli merkezi gövde bilgisayarı (ECU) donanım ve yazılım tasarımı. 

 

6. Araç Modelleme ve Kontrolü 

a) Model tabanlı menzil tahmin algoritması geliştirilmesi(hava, yol, trafik durumunu dikkate 

alarak)*  

b) Otomotiv standartlarına otomatik kod üretme ve model tabanlı geliştirmeye uygun araç 

model ve kontrol kütüphanelerinin geliştirilmesi. 

c) Araç tasarımında aktif ve pasif güvenlik donanımlarına ileri seviyede yer verilmesi 

d) Araç geliştirme maliyetlerini düşürmek için ortak araç/komponent modelleri ve simülasyon 

programı geliştirilmesi. 

e) Motor freni ve mekanik fren sisteminin modellenmesi , sürücü modeli eklenerek optimize 

çalışabilecek fren sistemi yazılımının geliştirilmesi. 

f) Elektrikli araçlarda kullanılan güç elektroniği parçalarının yerlileştirilmesi. 

g)  Sürüş, gaz, fren vb. tepkileri benzinli-dizel araçlardan farklılık göstermeyen elektrikli araç 

sürüş modeli/çözümü oluşturulması. 

 

7. Serbest Fikir 

a) Kullanıcı arayüzü (km saati, kontrol paneli, kontrol kolları vs.) geliştirme. 

b) Hata tespit servis yazılımı (Diagnostik) 

c) Araç ile entegre altyapı kontrol yazılımı.(şarj sistemi rezervasyon vs.) 

d) Elektrik araçlar için EMC standartlarının (araç, komponent) yeniden oluşturulması. 

e) Elektrikli araçların (Milli) kamu kuruluları tarafından kullanılması için devlet iradesi gerekir. 

f) Yerli imkanlarla elektrikli araç motorunun geliştirilmesi (motor tasarımı ve imalatı yapan 

firmaların desteklenmesi) 

g) Uzun soluklu enerji yoğunluğu yüksek hücre teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

Küme Üyeleri: 

 

İsim Firma/Kurum e-mail 

Ayhan Özgür ASELSAN aozgur@aselsan.com.tr 
 

Mehmet Emin Cepni OTAM mehmetcepni@otam.com.tr 
 

Serkan İmpram AVL serkan.impram@avl.com 
 

Cevdet Kural ODTÜ-BİLTİR ckural@metu.edu.tr 
 

Can Gökçe TOFAŞ can.gökçe@tofas.com.tr 
 

Ali Turan İnci Akü aturan@inciaku.com 
 

Murat Demirci (fikir TÜBİTAK MAM murat.demirci@tubitak.gov.tr 
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seansına katılmadı)  

Mehmet Ali Gözüküçük Hexagon Studio mehmet.aligozukucuk@hexagonstudio.com.tr 
 

E Murat Esin Argeritma Teknoloji murat.esin@argeritma.com 
 

Gerçek Akça NETAŞ gakca@netas.com.tr 
 

 

 

Grup 3: Elektrik Makinaları 

Katılımcı Firmalar: Hexagon, Tofaş, AVL, Aselsan, Hema, FNSS, Okan Üniversitesi 

Moderatörler: Yrd. Doç. Dr. Salih Barış Öztürk, Ömer Cihan Kıvanç 

Gündem Maddeleri: “Elektrik Makinaları” teknolojilerinin, 

 hedefleri, 

 istekleri,  

 bugünü ve geleceği, 

 öneriler,  

 toplanma sıklığı belirleme. 

 

 

Katılımcı Yorumlarından Öne çıkan Başlıklar: 

 Diğer oturumlar işbirliği sürekli olmalıdır, ortak toplantılar ihmal edilmemelidir. Özellikle 

inovatif teknolojilerde paydaşlar birbirlerinden bağımsız hareket etmemelidir. 

 Elektrikli araçlarda “Ağırlık/Maliyet” bir çok tasarım kriterine yön vermektedir. Tüm tasarım 

bileşenleri bu parametreye bağımlıdır. 

 Elektrikli araç tipinde platform tercihi seri hibrit olmalıdır. Elektrik makinasının tipi platforma 

bağlıdır. 

 Güç elektroniği, elektrik makinalarında ciddi aşamalar kaydedildi. Yazılımda belirli noktalara 

gelindi ancak kontrol yazılımlarında akademik destek şart. 

 Yerli yüksek güçlü, elektrikli araçlara uygun “Inverter” eksiği var, yerli tedarikçi bulunamıyor. 

 Elektronik kartlarda yerlilik önemli, yabancı ürünlerde müdahale etmekte sıkıntılar yaşanıyor. 

Yazılımsal sorunlarda dışarı bağımlılık var. 

 Yarı iletken teknolojisinde geleceği yönelik plan yapmaya gerek olmadığı, bunun yerine diğer 

teknolojilere enerji harcanması gerektiği belirtildi. 

 Güç elektroniğinde savunma sanayi için geliştirilmiş ürünler var ancak doğrudan elektrikli 

araçlara yönelik ürün tasarımına sıklıkla rastlanmıyor. 

 Kaliteli dişli üretimi Türkiye’de yapılamıyor. Oldukça ciddi bir eksikli olduğu ön plana çıkarıldı. 

Örneğin, oldukça gelişmiş olan savunma sanayinde redüktörler Almanya’dan ithal ediliyor. 

 Mıknatıs temininde yaşanan zorlukları aşmak için bir yol önerilebilir mi? 

mailto:mehmet.aligozukucuk@hexagonstudio.com.tr
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mailto:gakca@netas.com.tr


 

 

Öneriler ve İstekler 

Bir sonraki toplantı için belirlenen başlıklar aşağıda liselenmiştir; 

 Elektrik makinalarında teknoloji trendi nereye gidiyor? 

 Ürün çeşitliliğimiz ne durumda? 

 Avrupa’dan rol model seçilebilir mi? 

 Proje önerisi ortak bir platformdan yapılabilir mi? 

 Teknolojide farklılık yaratabilmek için neler sunulabilir? 

Ortak Bildirimler 

 3 Aylık süreçler ile toplantı yapmak yeterli olacaktır. Ortak bir mail ve haberleşme grubunun 

varlığı motivasyonu arttırır.  

 Katılımı arttırmak için çalışma yapmak gereklidir. Kurumların ortak tecrübe ve bilgi birikimine 

ihtiyaçları vardır. 

 Rekabet öncesi işbirliğinin önemi vurgulanmalıdır. 

 Katılımcı firmaların uzmanlık alanları belirlenmeli ve diğerlerine nasıl teknoloji desteği 

vereceği üzerinde durulmalıdır. 

 

 

 

Katılımcıların Bilgileri: 

 

İsim, Soyisim Firma Telefon E-Posta Adresi 

Mustafa ŞİMŞEK TOFAŞ  0543 5967814 mustafa.simsek@tofas.com.tr 

Önder ERDOĞAN HEXAGON STUDIO 0530 3902192 onder.erdogan@hexagonstudio.com.tr 

A. Vedat ÜNAL ASELSAN 0532 3978327 unal@aselsan.com.tr 

İlker ŞAHİN AVL TÜRKİYE 0262 641 0010  ilker.sahin@avl.com.tr 

Can Ekmel 
AYANOĞLU 

FNSS Savunma Sist. 0312 497 4569 ekmel.ayanoglu@fnss.com.tr 

Cihat YAZI HEMA Endüstri 0536 377 32 25 cihatyazi@hattat.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Grup 4: Araç tasarımı, çevre etkisi, akıllı şehirlere etkisi,  Pazar oluşturma ve müşteri algısı 

Moderatörler: Prof.Dr.Orhan Alankuş, Can Özyurtlu 

Grup 4.1 

1)Mevcut akaryakıt istasyonlarına elektrik sarj üniteleri kurularak araç şarj merkezleri oluşturulabilir. 

√√√ 

2)Tüm otomotiv sektörünü temsil edecek yurtdışı satın alım/satış yapma ofislerinin oluşturulması. √  

3)Yüzeyler güneş paneli ile donatılmalı. √√√√ 

4)Kentlerde pil dolumu / Geri dönüşüm merkezleri. √ 

5)Diğer araçlara göre daha yavaş giden elektrikli araçların avantaj olarak anlatılması. √ 

6)Park sorununa çözüm getirilmeli. 

7)Ev elektriği ile de hızlı şarj mümkün olmalı. √√ 

8)Araç kiralama ağının elektrikli araca göre kurgulanması. Enerji bitmesine yakın en yakın noktada 

araç değişimi yapılabilir. 

9)ÖTV’nin Pazar gelişimini etkileyecek nitelikte ve kapsamda düzenlenmesi, vergi teşviki. √√√ 

10)Araç yüzeyinde güneş enerji panelleri kullanılarak pillere üretilen enerjiye takviye yapılması. √√√ 

11)Son kullanıcıyı tasarım sürecine dahil etme. Kullanılabilirlik testleri, kullanıcı deneyimi analizleri 

gerçekleştirme. √√√ 

12)Araçlar hızlı gitmeye yönelik değil, işlevsel olmalarına yönelik olarak tasarlanmalıdır. √√ 

13) 0-100 ivmelenmesi 10sn’nin altında olmamalıdır. 

14)Elektrikli aracın insan vücudu üzerindeki etkilerinin min. a indirilmesi. √ 

15)Araç tasarlanırken 2.bir işlev düşünülmeli. Bir parçayı ekle/ çıkarma ile suda, karda gidebilme gibi. 

√ 

16)Otomobil azami hızının, şehirlerarası azami hızını aşmamasını sağlayacak şekilde üretilmesi.( belirli 

bir hızı aşmazsa yakıt tüketimi de düşecektir.) √√√√ 

17)Yolcu kabini yüksekliği az olmamalı. 

18)Şehirdeki şarj noktaları ve diğer hizmetlerle ilgili belediye vs. nin destek vermesi. Paralel çalışan 

yazılım ve uygulamalar. √√ 

19)Elektrikli araç kullanımı kentliliğin ve medeniliğin simgesi haline getirme. Sınıf göstergesi. 

20)Belirlenen sürece uygun olarak zaman geçirmeden kentsel dönüşüm yasasına ilaveler yaptırılmalı. 

√√ 



 

 

21)Müşteriye ürünün sağladığı avantajlar ve düşük karbon emisyonları sayesinde, çevre kirliliğine 

neden olmadığı aktarılmalı. Ayrıca, karbon salınımıyla ilgili yeni regülasyonlar yayınlanmalı. √√ 

22)Kamu ve özel şirket araçlarının zorunlu olarak elektrikli araç haline getirilmesi. √√ 

23)Şehiriçi ağır hizmet araçlarına(otobüs, panelvan, çöp aracı vb.) mümkün olan öncelik verilmeli ve 

destek sağlanmalı. √ 

24)Elektrikli araç projeleri geliştirilirken insansız elektrikli araç konusunda da çalışılmalı. 

25)15 yıl sonrasının pazarının müşterisi bugünün lise/üniversite öğrencileridir. Mutlaka bugünden 

tanıtımla bilinçlendirme çalışmaları okullarda yapılmalıdır. √√√√ 

26)Paydaşlar belirlenmeli ve müşteri beklentisi için empatik ve etrografik çalışmalar yapılmalı. Bu 

yöntemle Pazar fırsatları toparlanmalı. √√ 

27)Elektrikli araç şehir kullanımının sağlanabilmesi için öncelikle altyapı hazırlanmalı. Şarj istasyonları 

kurulmalı. √√ 

28)Kalabalık ailelerin araç alınımını arttıracak ekstra indirimler yapılabilir. Bu sayede araç kullanım 

teşviği artırılabilir. 

29)Otomotiv atıklarından ne şekilde yararlanabileceğine dair Ar-ge çalışmaları yapılması karbon 

capture gibi bir sistemin uygulanıp uygulanamayacağının araştırılması. 

30)Handikap (kısıtlı) kullanıcılara yönelik uygulamalar. √√ 

31)Şehirle etkisini değerlendirme noktasında şehir ve bölge planlama uzmanlarından destek alınması. 

√ 

32)Türkiye ‘ de belli şehirler seçilerek  kullanım belediyeler tarafından desteklenmeli. 

33)İç dizaynı protatip olmalı yani rahatlıkla uyumak için uygun hale getirilebilmeli. 

34)Akıllı telefonlar ve tabletler ile uyumlu çalışabilen bir araç tasarlanarak müşteri için ürün daha 

cazip hale getirilebilir. √√ 

35)Elektrikli araç alımlarında, devlet teşviği sağlanarak Pazar oluşturma konusunda adım atılabilir. 

√√√ 

36)Araç alımlarında KDV indirimi yapılarak teşvik yaratılabilir. √√ 

37)İsparklara şarj istasyonları kurulması ve online bir platformla o park yerinde kaç şarj istasyonunun 

müsait olduğuna erişilebilmesi. √√√√ 

38)Menzil en az 150 km olmalı. 

39)Üretim, yatırım ve işletme süreci destekleri. √√ 

40)Atık pillerin geri dönüşümü ve tekrar kullanımının sağlanması. 

41)Belirli meslek guruplarına çözüm sunmalı. √ 



 

 

42)Ülkeler arasında farklılık gösteren AC elektrik frekans farkı dikkate alınmalı.  

43)Araçların pazara sürülmeden önce deneme amaçlı pilot bir bölge seçilerek oradan kiralanabilen 

max. 2 kişilik binek araçların(makul fiyatta) olması. Böylece müşteri memnuniyeti artar ve potansiyel 

Pazar oluşturulur. √ 

44)Enerji kaynağı doğaya özellikle yoksul topluma zarar vermemeli. √ 

45)Rüzgar enerjisi, hidrolik enerji gibi yöntemlerden temiz enerji elde etmek için daha fazla yatırım 

yapılmalı. √√√√ 

46)AVM’lerde ve otopark alanlarında şarj üniteleri kurularak araçların park halindeyken şarj edilmesi 

sağlanabilir. √√√ 

47)Araca entegre edilebilecek rüzgar panelleri tasarlanması ve araç hızlı gittiğinde tirübünlerin 

dönmesinin ve elektrik üretmesinin sağlanması. √ 

48)Araçların hem hafiflik, hem ölçü olarak küçük tasarlanması. 

49)Sitelere şarj ünitelerinin kurulması. √ 

50)Araçlar için yerli yazılım üretilmeli. 

51)Yurtdışında yapılan çalışmaları takip etmeye yönelik, oradaki know-how elde etmeye yönelik 

ofisler kurulması. 

52)Şarj ünitelerinin yerin altına alınabilecek bir şekilde tasarlanması ve böylece görsel kirlilik 

yaratmalarının önlenmesi. 

53)Mümkün olan yerlerde kapalı otoparkların veya binaların çatılarına güneş paneli konularak şarj 

elektriği sağlanması. 

54)Segment oluşturma( ekonomik sınıf, perstij sınıf) √ 

55)Tutum değişikliği çalışmaları. 

56)Benzin fiyatlarına daha fazla zam yapılarak dizel yakıtlı araç kullanımı caydırıcı hale getirilebilir. 

57)Elektrikli araç otomobil algısını baştan şekillendirme fırsatı veriyor. Standart arabadan farklı 

olmalı.  √ 

58)Bugünden görülebilen tüm süreçleri içeren bir strateji belirlenmeli. √√ 

59)Çevre bilincini artırıcı reklamlara odaklanılmalı ve halk, elektrikli araç almaya yönlendirilmeli. √√ 

60)Pazar oluşumu için iş modellerinin çalışılması. √√ 

61)Bu motivasyondan vazgeçilmemeli ve komponentler başka sektörlere de dönüştürülebilir olmalı. 

62)Dizilerle özendirme. √√√ 

63)Güvenlik temel hedef olmalı. 



 

 

64)İlk üretimin arazi aracı tipi araçlar olması algı yönetimi açsından önemli olur. 

65)Binek araçların yanında, toplu ulaşımın sağlandığı hafif ticari araçlarda da hibrid çözümler 

düşünülmeli. 

66)Milli kaynaklar kullanılmalı ve komponentler  geri dönüşüme uygun olmalı. √√√ 

67)Pazar oluşturmak için elektrikli araçlarda marka değeri yaratılması. 

 

Grup 4-2 : 

1)Tüm hareketli parçalardan elektrik üretimine katkı sağlanmalı.  

2)Kir tutmayan dış kaplama veya boya ile su sarfiyatını düşürebilen yıkama gerektirmeyen özellikleri 

olmalı. 

3)Göreve uygun ticari araç tasarımı 

4)Araç paylaşım sistemleri ile uyumlu donanımlara sahip olmalı. √ 

5)Modüler tasarım ile geliştirilmiş bir araç mimarisi. √√  

6)Günümüz taksi araçları yerine modern fonksiyonel özürlüleri de kapsayan araç. √√√√ 

5)Günümüzde tüm araçlarda kullanılan hidrolik disk frenler yerine elektrik destekli disk fren tasarımı 

yapılmalı. Böylece hidrolik bağlantılardan kurtularak araçta hafifleme sağlanabilir. √√√√ 

6)Trafiğe kapalı alanlarda kullanılan 2 kişilik araçlar olmalı. 

7)Hem şarj edilebilir hem de hızlı dolu akü değiştirilebilir olmalı. √√ 

8)Yeni nesil araçlar mevcut yollara uygun mu? Araştırılmalı. √√ 

9)Şehir dışı kullanıma özel bazı donanımların ilave edilmesi ile özelleştirilebilir olamlı. 

10)Şehir içinde kısa mesafeler arasında çalışabilecek manevra kabiliyeti yüksek içinde ayakta da 

durabilen araç. 

11)Malzeme müh.  tasarımcı ve ürün mühendisi bir arada olduğu tasarım merkezleri kurulmalı.  √√ 

12)Yaşlı kullanımına uygun iniş ve binişlerin kolay olduğu bir araç olmalı. √ 

13)El fren kolu yerine elektrikli el fren mandalı kullanılabilir. √√√√ 

14)Elektrikli direksiyon sistemlerinin bir ilerisi olan steer wire teknolojisine sahip direksiyon 

kullanılmalı. √√√ 

15)Belirli araç için hafifletme potansiyeli tablosu hazırlanmalı. √√ 

16)Tüm kullanıcılar için yaş ve fiziksel durumdan bağımsız olarak minumum  erişebilirlik özelliklerine 

sahip olmalı. 



 

 

17)Küçük araç A/B/C segmentinde araç tasarlanmalı. 

18)Araç hafifletme kapsamında mevcut araçlardan birisi üzerinde çalışma başlatılabilir. 

19)10-15 yıl gibi yakın gelecekte otomatik sürüş sistemlerinin olacağı düşünülerek bu özelliklere sahip 

olmalı. √√ 

20)Hafifletilmiş malzemeden gövde. √√√ 

21)Yolcu güvenliği- sağlığı düşünülmeli. √ 

22)EV aracın IC araç gibi olması yerine enerji depolama ve güç birimleri dağınık olabilir. √ 

23)Araç üzerinde bilgi paylaşım ve bilgilendirme sistem donanımları bulunmalı ve araç diğer araçlar 

ile bilgi paylaşabilmeli. √√√√ 

24)Gelecekte çevre tehdidi olamayan akü teknolojileri kullanılmalı. √√ 

25)Mümkün olan en düşük taban alanına sahip olmalı. Şehirde az yer kaplamalı. √√ 

26)Plug and play gövde parçaları sök-tak olmalı. √√ 

27)Minübüslere alternatif alçak tabanlı araç 4m’yi geçmemeli. √ 

28)Acil durum yedek aküsü olmalı. 

29)Yeni teknolojili araçlara bakım yapabilecek teknisyen yetiştirilmeli. Önceden altyapı araştırılmalı. 

√√ 

30)Şehirlerarası yollarda dolum istasyonları. 

31)Bataryanın saatlerce şarj edilebilmesi yerine dolum istasyonlarında kolaylıkla dolu batarya ile 

değiştirilebilir olması şeklinde tasarım yapılmalıdır. 

32)Ayakta durulabilen ve oturulabilen sürücülü ve sürücüsüz. 

33)Şehir içi kolay kullanım ve park için kompakt tasarım olmalı. √√√ 

34)Araç tasarımının değişiminin regülasyonlar açısından etki değerlendirilmesi yapılmalı. √ 

35)Aracın tasarımında bu aracın bir elektrikli/hibrid araç olduğu anlaşılmalıdır. Şehir içi kullanımı için 

ufak olması önemlidir. √√ 

36)Camları daha büyük ,gövde daha küçük .Ağırlık hafifletmeye yönelik. 

37)Çatısında katlanır solar paneller, katlanır rüzgar gülü olmalı. 

38)Enerji tasarrufu için hafif metal kullanılmalı. √√√ 

39)Mg gibi hafif alaşımların girdi tedariği açısından değerlendirilmesi. √ 

40)Şehir içi dağıtım su/kargo amaçlı model çalışılabilir. √ 



 

 

41)Değiştirilebilir bataryalar olmalı. √ 

42)Modüler araç tasarımı. √√√ 

43)Elektrik motorlu solar ile desteklenen. √√ 

44)Kablosuz şarj edilebilir olursa kullanım kolay olur. √√√√ 

45)Cam yerine plastik esaslı malzeme kullanılarak hafifletme sağlanabilir. √ 

46)Menzil artırımı için regen fren kullanılmalıdır. 

47)Koltuklarda metal yerine plastik malzeme kullanılmalı. √ 

48)Piller kaset tipi sök/tak yapılmalı. √ 

 

Grup 4-3 : 

1)Hafiflik hedef olmalı. Araç en fazla iki kişilik olmalı. √√√√√ 

2)Aracın üretim hedeflerine adetlerine uygun alan düşük maliyetli ve ekolojik açıdan 

sürdürülebilir/yenilenebilir malzemeler kullanılmalı. √√ 

3)Şehir içi kişisel ulaşıma uygun olarak 2 kişilik tandem(arka arkaya oturulan)elektrikli araçlar. 

4)Kompozit malzemeler kullanılarak tüm aksamların hafifletilmesi. √√ 

5)Kentsel dönüşümlerde, zorunlu olacak altyapıya uyumluluk. √√√√ 

6)Ağırlık azaltmaya yönelik optimum kalınlıkta cam kullanımı. √√√√ 

7)Yeni nesil malzemelerin kullanımı özendirilmeli. √√√√√√ 

8)Araçta kullanılabilen yerlerde olabildiğince yüksek oranda çevreci ve sağlıklı yenilikçi bioplastiklerin 

kullanılması. Daha hafif ve kişileştirilebilir araçların tasarlanması. √√√√√ 

9)Reusable komponentle kullanımının arttırılması. 

10)Aracın gövde ağırlığını hafifletmeye yönelik metalik yerine kompozit malzemeler kullanılabilir. √√√ 

11)Trafik problemini çözebilme adına tek kişilik araç tasarımı olabilir. √√√√√√ 

12)Araç üzerinde güneş paneli kullanımına olanak vermek. √√√ 

13)Özel akü hazneleri tasarlanarak, geliştirilecek elektrikli aracın boşalan akülerinin hızlı bir biçimde 

dolu akü ile değiştirilebileceği istasyonlar yapılması. √√ 

14)Düşük maliyetli ve tek odağı şehir içinde kişisel ulaşımın sağlanması olan araçlar ile araç kiralama 

mekanizmalarının devreye alınması. 



 

 

15)İnsanın günlük ihtiyaçlarını gidermesi için sadece yaya olarak hareket etmesini sağlayacak şehirler 

dizayn edilmeli. Eğer yaya olarak gidemeyeceği mesafeye gitmesi zorunlu ise bir veya iki kişilik küçük 

araçları kullanabilmeli. √√ 

16)Solar geçirgenliği düşük camlama sistemlerinin kullanılması. √√√ 

17)Araçların kaza yapmasını engellemek için Aktif Güvenlik öncelenmeli.  Böylece daha hafif araç 

gövdesi tasarlanabilir. √√√√ 

18)En güncel mobil teknolojilerin uygulamasına ve bunların güncellenebilmesine olanak vermeli. 

Hayatı kolaylaştıran mobil ve elektronik uygulamaları olmalı. √√ 

19)Alternatif metal kullanımı. Bu kullanıldığı takdirde gerekli olan CAE kaynak modellemesi gibi sanal 

ortam analizleri için metodların  geliştirilmesi. √ 

20)Şarj istasyonlarının merkezi alanlara kurularak dolum olaylığının artırılması.  

21)Koltuk altına elektrik üretici yerleştirilebilmesi. Taşıtın ağırlığına bağlı ek şarj ünitesi. 

22)Merkezi şarj alanları kurulması ve ortak emisyon gidericilerin tesisi. 

23)Araç tasarımı şehir yaşamına uygun olarak iniş-binişi kolaylaştıracak yenilikçi açılma 

mekanizmalarına sahip kapılara/bagaja sahip olmalı. √ 

24)Komposit profil araç şasesi oluşturulması. √ 

25)Yeni inşa edilen tüm binalarda doğalgaz sistemine entegre, elektrikli araçlara bağlanarak içindeki 

gen-sef ile şarj edilebilir .Böylece doğalgaz basınçlandırma ihtiyacı kalmadan ulaşımda kullanılmış 

olacaktır. 

26)Tek kişilik kişisel kullanıma uygun motorsiklet tarzı hafif elektrikli araçların olması. √√ 

27)Otobüs gövde imalatında klasik U profil şasi kolu kullanımı yerine diğer bölgelerde kullanılan kutu 

profiller kullanılarak örme şasi elde edilmesi. 

28)Durma veya frenleme sistemlerine entegre sarj ünitelerinin eklenmesi. √ 

29)Bükülebilir, ince ekran ve araç içi kablosuz haberleşmeye fırsat veren ileri elektronik ürünlerin 

kullanımı ile araçların hafifletilmesi. 

30)Üzerinde ICE-gen set içeren fakat klasik hibrid araçlardaki gibi yakıt sistemi içermeyen bir 

BEV(battery EV) √ 

31)Aracın içerisinde ayak pedalları olmayan tasarımın göz önünde bulundurulması. √√√ 

32)Araç gövdesinde cam bölgelerin alanının artırılması ama cam yerine daha alternatif malzeme 

kullanılmak suretiyle ağırlık avantajı sağlanması. √√√√√ 

33)Tasarım ortak kullanıma açık olabilir. Kirala bırak mantığında araçların toplanma merkezleri 

olabilir. Böylece toplanma merkezlerinin; bakım, onarım ve şarj etme gibi problemlerin üzerine de 

gidilebilir. √√ 



 

 

34)Araç dinamiklerinden titreşimlerden elektrik elde edilebilir. Sistemleri yerleştirmek yürür aksam 

ile araç gövdesinin arasına entegre edebilecek elektrik üreteci yerleştirilebilir. √√ 

35)Şehir içi mobilite için anlık olarak kiralanabilen küçük araçlar olmalı. Üyelik sistemi de olabilir. √√ 

36)Elektrikli araçlara entegre bir tasarımla basit elektrikli, katlanır bisiklet yüklenebilmesi. √ 

37)Karbon fiber katkılı malzeme kullanılarak hafif gövde tasarımına sahip olması. √√√√ 

38)Gövde parçaları üretiminde soğuk yerine sıcak şekillendirme metodu kullanılarak daha ince daha 

dayanıklı saç malzemelerin kullanılabilmesi. √√√√√ 

39)Araç tasarımlarının senaryosunda birden çok aracı bir araya getirmek sureti ile zincir 

oluşturulabilir. Farklı noktalardan çıkıp tek noktaya ulaşmak gibi. √√ 

40)İklimlendirme ünitelerinin güneş panelleriyle şarj edilebilir olmasını sağlamak. Böylece ana 

fonksiyondan en az seviyede enerji kullanılır. √√√√ 

41)Süpermarket ve AVM ‘lerde kolaylık sağlayacak park etme, yükleme boşaltma ve araç bulma 

teknolojilerinin geliştirilmesi. √ 

42)Özellikle otoban çıkış izni olmayacak düşük hızlı, max 2 kişilik ve düşük fiyatlı araçlar tasarlanıp, 

vergi sisteminin düzenlenmesi ile birlikte her kesimin alabilmesi sağlanmalı. 

43)Doğalgaz (CNG-LPG olmak zorunda değil) ile elektrikli araçların doğrudan şarj edilmesi ve mecut 

doğalgaz altyapısının kullanılabilmesi. √√ 

44)Radyatör içerisine nano akışkan içeren soğutma sıvısı konularak ısıl performansı artırılmış soğutma 

sistemi tasarlanması. √√ 

45)Araç seyir halindeyken elde edilecek rüzgar enerjisi ile hibrid aracın şarj edilebilmesi. 

46)Gövde parçalarında metal ile desteklenmiş plastiklerin kullanımı. √√√√ 

47)Şehir içinde hafif araç tanımına uymaya araç kullanımına ek/ağır vergi olmalı. √ 

48)Araç camlarının PC malzeme ile geliştirilerek hafifletilmesi.  

Grup Çalışmasına Katılanlar: 

 

No İsim Firma  E-Mail 

1 Yıldız Uzuner Okan Uni. Yenilikçi Tas.Merkezi syuzuner@hotmail.com 

2 Ezgi Öztürk  Okan Uni. Yenilikçi Tas.Merkezi ezgiakpolat@hotmail.com 

3 Hakan Kendimiz Hema Otomotiv Sistemleri hakankendimiz@hattat.com.tr 

4 Murat Özkan  Hexagon Studio muratozkan@hexagonstudio.com.tr 

5 Hakan Kesgin Ford Otosan hkesgin@ford.com.tr 

6 Derya Uzbilek Ford Otosan  dozer@ford.com.tr 

7 Ali Öztürk Türk Telekom ali.ozturk@turktelekom.com.tr 



 

 

8 M.Ali Fıçıcı Arteg Ltd.Şti. mali@arteg.com.tr 

9 Muhsin Partanaz Arteg m.partanaz@arteg.com.tr 

10 Enes Büyüktopbaş Arteg e.buyuktopbas@arteg.com.tr 

11 Mert Doğanlı Novosim mdoganli@novosim.com 

12 Emrah Kınav Ford Otosan ekinav@ford.com 

13 Ergün Biçer Kale Radyatör A.Ş. ergunbicer@kaleoto.com.tr 

14 Altan Yıldırım Farplas a.yildirim@farplas.com 

15 Taner Makas Kanca A.Ş. taner.makas@kanca.com.tr 

16 Bülent Ateş Taysad bulent@taysad.org.tr 

17 Volkan Bayraktar Otam volkanbayraktar@otam.com.tr 

18 Metin Ergenemon Otam ergene@itu.edu.tr 

 
19 

 
Mehmet 
Gökçedağlıoğlu 

 
Ermetal A.Ş. 

 
mehmet.g@ermetal.com 

 
20 

Cemil Günhan 
Erhuy 

 
Ermetal A.Ş. 

 
cemil.erhuy@ermetal.com 

21 Celalettin Baştürk Trakya Cam cbasturk@sisecam.com 

22 Mustafa Erdener Ford Otosan merdener@ford.com 

23 Çağrı Bilmez CPS Pressform cbilmez@cpsform.com 

 
24 

Ahmet Alperen 
Sağkaya 

 
İstka 

 
ahmet.sagkaya@istka.org.tr 

 

 

Grup 5: Yenilikçi Hizmetler 

Moderatörler:  Bülent Erbaş , Zeynep İyiler 

Çalışma Grubu katılımcıları tarafından dile getirilen konu başlıkları şunlardır: 

 

1- Barış Tekin (Farplas): Firma olarak araç içi akıllı güvenlik kiti tasarımı üzerinde çalışılıyor. Şehir 

içi otomobillerin küçük tasarımlı olması sebebiyle kabin içindeki dar alana sahip araçlarda 

dashboard için, alan dar, efektif alan kullanımı gerekiyor.  

Ayrıca içten yanmalı motorlar neslini kapatacak, elektrikli araçlar ise geniş kokpitli, geniş 

dashboard’lu olmayacak. Sensörler çok kullanılacak. Araçlar daha fazla çevreyi izleyen ve 

izlenen hale gelecektir yorumu yapılmıştır.  

2- Yakup Akyol (Derindere): Firma olarak ilk olarak 2009’da Toyota kasaların içine elektrikli araç 

üretmişlerdir. Kısa dönem hatta saatlik kiralama, araç kiralamada yeni gelişen bir alan ve bu 

alanda genişleme kapasitesi görülüyor. Araç Kiralama sektörü de alternatif modellere 

yönelmiş durumda. Burada henüz çözümlenmemiş olan arzla talebin birleşmesi sorunu 

vardır. Araç paylaşımında firma Mobicar ile işbirliği yapmaktadır. Yeni bir iş modeli olan araç 

paylaşımı elektrikli araçlarda rahatlıkla uygulanabilir. Kanada-Montreal’de 1.200.000 kişi var, 

paylaşılan araç sayısı  1.200.  



 

 

3- Ülkemizde enerji altyapısının altyapı bulunmamaktadır. Elektrik yüklemede AVM’ler en uygun 

yerler olarak öne çıkıyor.  

4- Park yeri bulma, yoğun bölgelerde ayrıcalıklı park etme avantajları elektrikli araçlara verilirse  

EV kullanımı artabilir mi sorusu üzerinde tartışıldı. Yerel yönetimlerin yapacağı düzenlemelere 

de ihtiyaç olduğu belirtildi. Ekosisteme yerel yönetimlerin katılımı önerildi. 

5- TOFAŞ: Connectivity EV’lere girecektir. 2018’de AB’de E-call modülleri takılacaktır. Oto 

kiralamada connectivity konusu işletmeci-sigorta şirketleri-üreticiler ile Mobil Operatörler ve 

yazılım ekosistemi gelişebilir. 

6- Üzerinde durulan bir diğer konu; Ev’lerin yaygınlaşmasında insan taşıma mı mal ve eşya 

taşıma mı daha etkili olabilir konusu olmuştur. Burada lojistik operasyonları ve Green 

Connectivity kavramlarının etkileri ile lojistik ekosisteminin aktif  katılımının önemi üzerinde 

duruldu .  

7- Başarsoft: Coğrafi veritabanları üzerine çalışan firma temsilcisi, yeni şarj istasyonları 

belirlemede coğrafi uygunluk analizi yapılmasının önemine değinmiş ve elektrik dağıtımı ve 

altyapı sağlayıcı firmalarla ortak çalışmalara başladıklarını belirtmiştir. 

8- İstanbul açısından kara ve deniz taşımacılığı birlikte kullanıldığında EV’ler nasıl kullanılabilir 

sorusu da sorulmuştur. Multi-modal taşıma konusu ve tek bir ödeme sistemi ile yürütülmesi 

üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir.  

9- Kullanıcı tarafından yaratılan içerik (user content), real-time ve open-data üzerinde big data 

analytics  EV’in gelişimi ve yaygınlaşmasında daha da önemli hale gelecektir.  

10- Ford-Otosan: Firmada 550 kişilik bir motor geliştirme ekibi bulunduğu belirtilmiştir. İçten 

yanmalı motorlar dizel olabilir ama maliyet artacaktır denilmiştir. Firma ticari araçta iyi 

konumdadır ancak EV’nin yakın gelecekte bu segmentte başarılı olamayacağı görüşü 

belirtilmiştir.  

11- Akıllı motor kontrol ve araç control sistemlerinin farklı kaynaklardan alınan bilgilerle bulut 

temelli near-real time big data analytics uygulamalarının önem kazanabileceğine vurgu 

yapılmıştır. 

12- Hexagon temsilcileri: EV toplu taşımada kullanılırsa yaygınlaşabilir, kamu kurumlarının ilgisi 

artırılmalı, makam, hizmet aracı ve servislerde EV’ler tercih edilirse kullanımı yaygınlaşabilir 

görüşü belirtilmiştir.  

13- Rekabet öncesi işbirliği projeleri de dahil olmak üzere Fikri Haklar konusu gündeme getirilmiş, 

TÜBİTAK’ın patent desteği ile patent ediniminin sektörü için EV alanının önemli bir fırsat 

olduğu ifade edilmiştir. 

 

Katılımcı Listesi: 

 

İsim Firma E-mail 

Atahan Yıldırım Naryaz Oto Kiralama ataman@naryaz.com.tr 

Barış Tekin Farplas comodif@farplas.com 

Ezgi Eryılmaz Hexagon ezgi.eryilmaz@hexagon.com.tr 

Metehan Kaydul Başar Soft A.Ş. metehan.kaydul@basarsoft.com.tr 

mailto:comodif@farplas.com
mailto:ezgi.eryilmaz@hexagon.com.tr
mailto:metehan.kaydul@basarsoft.com.tr


 

 

Nilay Yalçınkaya Yörük Hexagon nilay.yoruk@hexagonstudio.com.tr 

Savaş Ayberk Okan Üniversitesi savas.ayberk@okan.edu.tr 

Yakup Akyol DMA yakup.akyol@dma.com 

 

 

SONUÇ : 

Çalışma gruplarında aşağıdaki konularda yenilikçi ürünler geliştirilmesi konusunda rekabet öncesi 

çalışmalar yapılabileceği görüldü,  

1) Elektrikli Araçlarda Tüm Isıl Sistemin İncelenmesi Optimizasyonu, Entegre, Verimli bir Isıtma ve 

Havalandırma Sistemi Geliştirilmesi 

2) Uzaktan Şarj Sistemi Geliştirilmesi 

3) Elektrikli Araçlarda EMC Optimizasyonu  

4) Optimum Rota Tespitini de İçeren Yenilikçi, Haberleşen Enerji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi  

5) Akü Yönetim Sistemi Geliştirilmesi  

6) Elektrikli Araçlar için Aktif Güvenlik Sistemi  

7) Enerji Dağıtım Sistemleri ile Entegrasyon 

8) Yenilikçi Şehir içi Araç Tasarımı 

 9) Yenilikçi Akü Geliştirilmesi  

10) Batarya Paketleme ve Yönetimi  

11) Elektrik makinası geliştirilmesi 

12) Yenilikçi Hizmetler Geliştirilmesi    

 

Küme üyelerinden bu projelerde yer almak isteyenlerin proje nosu ile arproged@okan.edu.tr 

adresine mail atmaları gerekmektedir. 

mailto:nilay.yoruk@hexagonstudio.com.tr
mailto:savas.ayberk@okan.edu.tr
mailto:yakup.akyol@dma.com
mailto:arproged@okan.edu.tr

