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Giriş 

 

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi" ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak 

kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur.  BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında 

bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu 

alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme 

politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda 

tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan 

kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler 

oluşturmak yer almaktadır. 

 

“Motor Teknolojileri” On Birinci Kalkınma Planında “motor üretiminde kullanılan kritik ürünlerin 

yerli olarak üretilmesi, sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla 

değiştirilmesi,  ve bu sayede sanayide verimlilik artışı sağlanması” olarak yer almıştır. Bunun 

yanı sıra, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında ülkemiz için belirlenen odak 

sektörlerden birisi motorlu kara taşıtlarıdır. Ayrıca, bu strateji belgesinde hava ve kara 

araçlarında kullanılan motorların yerli üretimi için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının 

tamamlanması ve üretimine başlanmasının önemi vurgulanmıştır. 

 

Yeni Ekonomik Plan kapsamında ise “Ülkemizin demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının 

gelişimiyle uyumlu olarak elektrikli ana hat lokomotifi, demiryolu araçları ve dizel motor yerli ve 

milli olarak tasarımı yapılarak üretilecektir” içerikli bir eylem tanımlanmış durumdadır. 

 

Yukarıda bahsedilen ulusal önceliklerimiz ve ihtiyaçlara istinaden TÜBİTAK koordinasyonunda 

“Motor Teknolojileri Yol Haritası” hazırlanmaktadır. Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt 

teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için 

geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son 

olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok 

katmanlı bir yapıdadır. 
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Kapsam ve Genel Bilgiler 
 

Bir enerji formunu (elektrik, kimyasal enerji, benzin vb.) mekanik enerjiye çeviren kuvvet 

makinelerine motor denmektedir. Temelde dört çeşit/tip motor bulunmaktadır: Isı motorları 

(içten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar), elektrikli motorlar, potansiyel veya kinetik 

enerjiyle çalışan motorlar (physically powered motor such as pneumatic motor, hydraulic 

motor) ve mikro-nano motorlar. 

 

Motor teknolojileri günümüzde elektrik üretiminden sanayiye, ulaştırmadan (hava-kara-deniz) 

tüketici elektroniğine ve havacılık-uzaydan sağlık (tıbbi cihaz vb.) ve savunma sanayiine kadar 

orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı 

motorları ve elektrikli motorlar günümüzde en yaygın kullanılan motor çeşitleridir. 

 

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve elektromanyetizma prensiplerine göre 

çalışan elektrik motorları, dayanıklılık, yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve düşük bakım 

gibi özelliklerinin yanı sıra dalgalı voltajlara karşı yüksek dayanıklılığı nedeniyle çeşitli 

sektörlerde kullanılmaktadır. (Expert Market Research, 2021). Bu motorların büyük kısmı 

NIDEC, BOSCH, DENSO, SIEMENS, ABB, JOHNSON ELECTRIC, TOSHIBA IND., REGAL 

BELOIT gibi büyük firmalar tarafından üretilmektedir. Motor sistemlerinin enerji verimliliğinin, 

mevcut en uygun teknolojiler kullanılarak yaklaşık %20 - %30 oranında artırılma potansiyeli 

bulunmaktadır. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik motorları, sanayide 

pompalar, fanlar, presler, kompresörler, değirmenler, taşıma sistemleri gibi pek çok makine ve 

teçhizatta kullanılmaktadır. Elektrik motorları tasarımlarına ve yapılarına göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017). 

 

 

Şekil 1: Elektrik motorlarının tasarımlarına ve yapılarına göre sınıflandırılması 
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Isı motorları içten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorlar olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Dıştan yanmalı motorda yakıtın yanması motorun dışında gerçekleşir. Buhar makinaları ve 

stirling motorları dıştan yanmalı motorlara örnektir. İçten yanmalı motorda yakıtın yanması 

motorun içinde gerçekleşir. İki zamanlı ve dört zamanlı benzinli ve dizel motor, içten yanmalı 

motorlara örnektir. 

 

İçten yanmalı motorların da farklı türleri vardır ve çeşitli temellere bağlı olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Tasarım türlerine göre içten yanmalı motorlar pistonlu motorlar ve rotary (döner) motor olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Pistonlu motorda, bir piston ve silindir vardır. Piston silindir içinde pistonlu 

(ileri ve geri) hareket yapar. Pistonun pistonlu hareketi nedeniyle, buna pistonlu motor denir. 2 

zamanlı ve dört zamanlı motorlar, pistonlu motorun yaygın örnekleridir. Rotary motorda, rotor 

güç üretmek için döner hareket yapar. Pistonlu hareket yoktur. Bölmede, bölme içinde dönme 

hareketi yapan bir rotor mevcuttur. Wankel rotary motor, türbin motorları da döner motor 

tipleridir. 

 

Kullanılan yakıt türüne göre içten yanmalı motorlar; benzinli, dizel ve gaz motoru olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Zaman sayısına göre içten yanmalı motorlar iki zamanlı ve dört zamanlı olarak kategorize 

edilmektedir. 

 

Ateşleme türüne göre içten yanmalı motorlar buji ateşlemeli motor ve sıkıştırma ateşleme 

motoru olarak ikiye ayrılmaktadır. Buji ateşlemeli motorda, üst kapağa takılan bir buji 

bulunmaktadır. Buji, yakıtın sıkıştırılmasından sonra kıvılcım çıkarır ve yanma için hava yakıt 

karışımını tutuşturur. Benzinli motorlar kıvılcım ateşlemeli motordur. Sıkıştırma ateşleme 

motorunda silindir kapağında buji bulunmamaktadır. Yakıt, basınçlı havanın ısısı ile ateşlenir. 

Dizel motorlar sıkıştırma ateşlemeli motorlardır. 

 

Silindirlerin düzenlenmesine göre içten yanmalı motorlar; Sıralı motor, Yatay (boksör) motor, 

Radyal motor, V motor, W tipi motor ve  Karşı silindir motoru olarak kategorize edilmektedir. 

 

Soğutma türlerine göre içten yanmalı motorlar hava soğutmalı motorlar ve su soğutmalı 

motorlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Hava soğutmalı motorlarda motoru soğutmak için hava 

kullanılır. Hava soğutmalı motorlarda silindirler net bir şekilde ayrıklardır ve dışarıdan 

görülebilmektedir. Ayrıca yüzey alanını artırıp soğutmayı sağlayan metal kanallar 
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kullanılmaktadır. Su soğutmalı motorlarda da, adından anlaşılacağı üzere motorun 

soğutulması için su kullanılmaktadır. Su soğutmalı her motor, motordan çıkan sıcak suyun 

soğutulması için radyatöre ihtiyaç duymaktadır (Office of Energy Efficiency and Renewable 

Energy, 2020). 

 

Dünyada Motor Teknolojileri 

 

Dünyada Pazar Durumu 

Dünya çapında üretilen enerjinin %45’ini (7.100 TWh/yıl) elektrik motorlu sistemler 

tüketmektedir. Bu tüketimin %64’ü (4.500 TWh/yıl) sanayide kullanılan motor sistemleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya elektrik motoru pazar büyüklüğü 108.3 milyar ABD 

doları seviyesine 2020 yılı itibarı ile ulaşmıştır (Research and Markets, 2021). Başka bir 

araştırmaya göre; pandemiden dolayı küresel elektrik motoru pazarında 2020 yılında %9,6 

küçülme yaşanmıştır ve pazar hacmi 106,45 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir (Fortune 

Business Insights , 2021). Küresel elektrik motoru pazar hacminin 2021 yılında 113,14 milyar 

ABD doları büyüklüğüne ulaşacağı, 2021-2028 yılları arasında yıllık %7 kümülatif toplam 

büyüme büyüme oranına (CAGR) sahip olacağı ve dönem sonunda pazar büyüklüğünün 

181,89 milyar ABD doları olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (Fortune Business Insights, 

2021). Küresel elektrik motoru pazarı 2020 yılında 731,7 milyon adet üretim hacmine 

ulaşmıştır. Pazarın 2021- 2026 yılları arasında üretim hacminin adet bazında yıllık %10,2 

kümülatif toplam büyüme oranına (CAGR) sahip olacağı ve 2026 yılı sonunda bu pazarın 

1307,3 milyon adet üretim hacmine ulaşacağı öngörülmektedir. Otomobil (Elektrikli Araç) 

pazarının büyümesi, teknolojik gelişmeler, dünyada artan kentleşme, Çin Halk Cumhuriyeti 

başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde hızlanan sanayileşme ve elektrifikasyon, elektrik 

motorları pazarının büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler 

ve sanayideki otomasyonun artması, elektrik motoru pazarının büyümesi için ana itici faktörler 

olarak görülmektedir. Çeşitli ülkelerde devletler tarafından belirlenen enerji verimliliği 

standartlarını karşılamak için, endüstriyel uygulamalarda enerji verimli elektrik motorlarının 

kullanımının artırılması ve enerji giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Büyük endüstriyel 

tesislerde kullanılan gaz türbinleri elektrik motorları ile değiştirilerek elektrik motoru pazarının 

büyümesi sağlanmaktadır. 

 

Alternatif Akım (AC) elektrik motorları %80'in üzerinde bir pay ile elektrik motorları pazarına 

hâkim konumdadır. AC elektrik motorları arasında indüksiyonlu (induction) AC motorlar yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Basit tasarımları nedeniyle AC motorlar, endüstriyel, evsel ve ticari 
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sektörlerde AC güç hattının bağlanabileceği sabit hızlı uygulamalar için yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Expert Market Research, 2021). 

 

Dünya elektrikli motor pazarında Asya-Pasifik %50’den fazla pazar payına sahip olarak lider 

konumdadır. Asya-Pasifik’teki elektrik motorlar pazarının büyümesi, geleneksel elektrik 

motorlarından enerji verimli motorlara yönelme ve bu yönde talep artışından 

kaynaklanmaktadır. Elektrik motorları pazar payı büyüklüğü açısından, Asya Pasifik'i Kuzey 

Amerika ve Avrupa takip etmektedir. Kuzey Amerika pazarındaki büyümenin gelecek yıllarda 

yavaşlaması beklenirken, artan sanayileşme, artan ekonomik büyüme ve tüketici ev aletleri ve 

elektrik hizmetleri için artan talep nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa pazarının 

sağlıklı bir büyüme göstermesi öngörülmektedir (Expert Market Research, 2021). 

 

Küresel içten yanmalı motorlar pazar büyüklüğü adet bazında 2020'de 179,269 milyon adede 

ulaşmıştır. 2018 - 2025 yılları arasında bu pazarın %4,9 kümülatif toplam büyüme oranına 

sahip olacağı ve dönem sonunda 229,439 milyon adete ulaşacağı öngörülmektedir. 

Halihazırda sınırlı olan fosil yakıt rezervlerine aşırı bağımlılık ve emisyon seviyelerinde 

iyileştirme ihtiyacı nedeniyle geçtiğimiz birkaç yılda küresel içten yanmalı motor pazarı büyüme 

bakımından zorluklarla karşılaşsa da düşük sıcaklıkta yanmalı motorlar ve hibrit sistemler de 

dahil olmak üzere motor teknolojilerindeki teknolojik gelişmeler sayesinde pazarın büyüme 

trendinin devam edeceği öngörülmektedir. Yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonları için koyulan 

katı yasal sınırlamalar ve gereklilikler altında, içten yanmalı motor üreticileri yüksek müşteri 

memnuniyeti sunan ve minimum çevresel etkiye sahip yüksek hızlı ve yüksek güçlü motorlar 

geliştirmek istemektedirler. Üreticilerin bu çabalarına rağmen devletler içten yanmalı motor 

kullanımını (bilhassa otomotiv sektöründe) azaltmayı hatta yasaklamayı planlamaktadır. 

Örneğin; Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Norveç gibi ülkeler otomotivde içten yanmalı motor 

kullanımını 2025 yılından itibaren yasaklamayı planlamaktadır (Grand View Research, 2018).  

 

İçten yanmalı motor pazarı, yakıt bazında petrol ve doğal gaz olarak ikiye ayrılmıştır. İçten 

yanmalı motorların %80’ninden fazlasında yakıt olarak petrol kullanılmaktadır. Petrol içerisinde 

ise benzinle çalışan içten yanmalı motorlar daha fazla tercih edilmektedir. İçten yanmalı motor 

pazarında toplam pazar payının %45’ini benzinle çalışan motorlar oluşturmaktadır. Benzinle 

çalışan motorların daha fazla tercih edilmesinin sebebi olarak benzinli motorların daha az 

gürültülü ve titreşim ile çalışması ve son yıllarda düşük seviyelerde kalan petrol fiyatları olarak 

gösterilmektedir (Grand View Research, 2018). 
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Son kullanım açısından içten yanmalı motor pazarı üçe ayrılmaktadır: Otomotiv, havacılık ve 

denizcilik. Otomotiv pazarı içten yanmalı motor kullanımında %65’lik oranla en büyük paya 

sahiptir. 

 

 

Şekil 2: İçten Yanmalı Motorlarda Son Kullanıma Göre Pazar Payları 

 

Havacılıkta kullanılan içten yanmalı motorların pazar büyüklüğü 2019 yılında 79,93 milyar ABD 

doları olarak gerçekleşmiştir. Bu pazarın 2020 - 2027 yılları arasında %11,27 CAGR ile dönem 

sonunda 85,44 milyar ABD doları pazar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir. Uluslararası 

Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havacılık yolcu sayısında 2030’a kadar artış 

yaşanacağını öngörmektedir. Yakıt sarfiyatını azaltan motor teknolojilerin gelişmesi, askeri 

(savunma) alanda yapılan yatırımlar ve ticari yolcu taşımacılığın artması gibi sebeplerle 

önümüzdeki yıllarda uçaklarda kullanılan içten yanmalı motor pazarının büyüyeceği 

öngörülmektedir (Fortune Business Insights, 2021).  

 

Havacılıkta kullanılan içten yanmalı motorlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. 

Kullanılan motor tipine göre dört çeşit içten yanmalı motor bulunmaktadır: Turboprop, 

Turboşaft, Turbofan ve Pistonlu motor.  

 

İçten yanmalı motor pazarında önemli miktarda pazar paylarına sahip büyük firmalar ise Volvo 

AB, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Rolls-Royce Holdings plc, Mahindra & 

Mahindra Limited, Renault SA, Mitsubishi Heavy Industries, MAN SE, General Motors, Ford 

Motor, Fiat SpA, Caterpillar Incorporated, Shanghai Diesel Engine Company Limited, Bosch, 

and AGCO Corporation olarak ön plana çıkmaktadır (Grand View Research, 2018). 
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Motor teknolojileri alanında ön plana çıkan anahtar kelimeler ise aşağıda yer almaktadır: 

 

İçten yanmalı motor teknolojileri, dıştan yanmalı motor teknolojileri, elektrik motoru, orta ve 

yüksek gerilim elektrik motorları, Exproof motorlar, marine motorlar, stirling motorlar, motor 

sürücüleri, endüksiyon motorları, lineer motorlar, senkron motorlar, asenkron motorlar, 

relüktans motorlar, cer motorları, roket motorları, eyleyiciler (actuators), motor gücü, motor 

tasarımı, bilgisayar destekli motor tasarımı, motor tahrik sistemleri, değişken hızlı sürücüler, 

sabit mıknatıslı motorlar, DC motorlar, AC motorlar, fırçasız motorlar, fırçalı motorlar, fırçasız 

DC motorlar, kademeli motorlar, piezo elektrik cihazlar ve motorlar, kafes sargılı motorlar, 

manyetik kaldırma motorları, hibrit motorlar, motor kontrol teknolojileri, hareket kontolü, servo 

motor teknolojileri, rotorlar, motor güvenilirliği (reliability), motor kontrol sistemleri, gemi tahrik 

sistemleri, roket tahrik sistemleri, elektrik sürücüleri, motor sürücü sistemleri, denizaltı 

motorları, pnömatik motorlar, hidrolik motorlar, mikro-nano motorlar, vibrasyon analizi ve 

benzeri Ar-Ge / yenilik çalışmaları 

 

Akademik Çalışmalar 

 

Yukarıda verilen anahtar kelimeler ile scopus veritabanında arama yapılarak ülkelerin 2016-

2020 yılları arasında motor teknolojileri alanındaki yayın sayılarına ulaşılmıştır. Bu yıllar 

arasında motor teknolojilerine ilişkin en fazla akademik yayın yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti 

olmuştur. Çin’i yayın sayısı bakımından ABD, Hindistan, Güney Kore ve İngiltere takip 

etmektedir. Türkiye 2016-2020 yılları arasındaki toplam 785 akademik yayın sayısı ile 18. 

sırada yer almaktadır. Yayın sayılarına ilişkin detaylı veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 1: Motor Teknolojileri Alanındaki Dünya Yayın Sayılarının Yıllara Göre Değişimi 

 

Yayın Sayısı Dünya 

Sıralama Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 Toplam 

1 Çin 4092 4537 4914 5639 6102 25284 

2 ABD 1229 1389 1449 1317 1363 6747 

3 Hindistan 504 587 600 825 821 3337 

4 Güney Kore 522 643 632 643 726 3166 

5 İngiltere 481 505 547 602 663 2798 

6 Japonya 517 512 523 502 549 2603 

7 İran 425 470 454 492 573 2414 

8 İtalya 413 415 440 397 473 2138 

9 Almanya 361 369 404 422 416 1972 

10 Kanada 298 355 368 383 365 1769 

18 Türkiye 144 157 160 149 175 785 
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Şekil 3’te SciVal veritabanında bulunan motor teknolojileriyle ilgili anahtar kelime bulutu 

verilmiştir. Anahtar kelime bulutları 2017-2020 yılları arasındaki dünya motor teknolojileri 

yayınlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anahtar kelime bulutunda kelimelerin büyüklüğü 

anahtar kelimelerin sıklığını, yeşil olması bu sayının 2020 yılında 2017 yılına göre arttığını ve 

mavi olması ise 2017 yılına göre azaldığını göstermektedir. 

 

Anahtar kelime bulutuna göre dünyada son yıllarda aktuatörler, elektrikli araçlara yönelik 

motorlar motor kontrol ünitesi, motor titreşim kontrolü, senkron ve asenkron motor, lineer motor 

alanları daha fazla çalışılan alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

Şekil 3: Dünya Motor Teknolojileri Anahtar Kelime Bulutu 

 

Motor teknolojileri alanında 2017-2020 tarihleri arasındaki dünya genelindeki 49763 akademik 

yayın toplamda 397713 atıf almıştır. Toplam 49763 akademik yayının, yayın başına aldığı 

ortalama atıf 8’dir. Akademik yayınların yıllara göre  göre dağılımı aşağıda şekil 4’te 

gösterilmektedir. En çok yayın yapılan yılın 2020 yılı olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4: Dünyanın Motor Teknolojileri Alanında Yaptığı Akademik Yayın Sayılarının Yıllara 

Göre Dağılımı
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Türkiye’de Motor Teknolojileri 

 

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100. Günlük İcraat Programı kapsamında Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Politikaları Kuruluna (BTYPK) tevdi edilen “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Eylem 

Planı’nın Hazırlanması” görevine istinaden yürütülen önceliklendirme çalışmalarında küresel 

eğilimler ve ulusal ihtiyaçlar açısından ön plana çıkan teknoloji alanları, etki ve yapılabilirlik 

olmak üzere iki temel boyutta kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda şekil 5’te 

görüldüğü üzere “Motor Teknolojileri” 1. Bölgede hem yapılabilirlik hem etki açısından ön plana 

çıkan alanlardan biri olmuştur.  

 

 

 

 

Şekil 5 - Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Sonucu: Toplam Etki ve Yapılabilirlik Kuadrantı 

 

Şekil 6’da motor teknolojilerine ait etki ve yapılabilirlik radar grafikleri verilmiştir. Etki boyutuna 

bakıldığında ücretli çalışan, dış ticaret, küresel patent eğilimi, ulusal güvenlik konularında 

öncelikli teknoloji alanları ortalamasına göre daha yüksek etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Yapılabilirlik boyutuna bakıldığında ise, özel sektör proje yetkinliği, kamu yatırım teşviklerinde 

öncelik, patent birikimi, teknoloji hazırlık seviyesi açısından ortalamanın üzerinde yapılabilir 

olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6: Motor Teknolojileri Etki ve Yapılabilirlik Radar Grafikleri 

 

SciVal veritabanında motor teknolojileri alanında 2016-2020 tarihleri arasındaki Türkiye 

genelindeki akademik yayın sayıları yıllar itibarı ile şekil 7’de verilmiştir. Bu alanda en çok yayın 

üretilen yılın 2020 olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 7: 2016-2020 Yılları Motor Teknolojileri Türkiye Akademik Yayın Sayıları 

 

Motor teknolojileri alanında 2016-2020 tarihleri arasındaki Türkiye genelindeki 785 akademik 

yayın toplamda 8032 atıf almıştır. Toplam 785 akademik yayının, yayın başına aldığı ortalama 

atıf 10,2’dir. 
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Şekil 8’de SciVal veritabanında bulunan motor teknolojileriyle ilgili anahtar kelime bulutu 

verilmiştir. Anahtar kelime bulutları 2016-2020 yılları arasındaki Türkiye motor Teknolojileri 

yayınlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anahtar kelime bulutunda kelimelerin büyüklüğü 

anahtar kelimelerin sıklığını, yeşil olması bu sayının 2020 yılında 2016 yılına göre arttığını ve 

mavi olması ise 2016 yılına göre azaldığını göstermektedir. 

 

Anahtar kelime bulutuna göre Türkiye’de son yıllarda mikro-nano motorlar, elektrik motorları, 

elektrikli araçlara yönelik motorlar, aktuatörler, motor kontrol ünitesi, motor titreşim kontrolü, 

senkron motor, lineer motor alanları daha fazla çalışılan alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 8: Türkiye Motor Teknolojileri Anahtar Kelime Bulutu 

 

Ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık %70’i, başka bir deyişle toplam net elektrik 

tüketiminin yaklaşık %36’sı üç fazlı asenkron elektrik motor sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu 

motorlar basit tasarımları, düşük maliyeti, kolay bakımı ve yüksek güç/ağırlık oranlarıyla tercih 

edilen ve sanayide en yaygın kullanılan motor tipidir. Düşük verimli elektrik motorlarının yüksek 

teknolojili ve verimli olan yenileriyle değiştirilmesi temelinde yapılacak bir dönüşüm ile imalat 

sanayi elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş sağlanmasının mümkün olduğu 

öngörülmektedir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017). Türkiye Alçak Gerilim elektrik motor 

pazarı yaklaşık 650 milyon ABD doları büyüklüğündedir. Türkiye yıllık Alçak Gerilim elektrik 

motor ithalatı yaklaşık olarak 350-400 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşmektedir. Orta 
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ve Yüksek Gerilim elektrik motorlarının tamamı ise yurtdışından ithal edilmektedir. İthal edilen 

motorların büyük bir kısmı servo, Exproof, Marine gibi özel motorlar ile 375 kW üzeri büyük 

güçlü motorlardan oluşmaktadır (Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği, 2019). 

 

TÜBİTAK’ın 2012-2021 Haziran yılları arasında motor teknolojileri alanında 59 akademik proje 

desteklenmiştir. Bu kapsamda ARDEB tarafından desteklenen projelerin toplam bütçesi 765 

milyon TL’dir (2021 yılı sabit fiyatlarıyla).  

 

Aynı zaman diliminde TÜBİTAK TEYDEB tarafından motor teknolojileri alanında özel sektöre 

sağlanan Ar-Ge ve yenilik desteği kapsamında destek kararı verilen verilen projelerin bütçesi 

763,5 milyon TL (2021 sabit fiyatlarıyla), toplam desteklenen proje sayısı 237’dir. 

 
TÜBİTAK 2012-2021 yılları arasında toplam bütçesi 1 milyar 528,5 milyon TL (2021 sabit 
fiyatlarıyla) değerinde  296 proje desteklemiştir. 
 

Onbirinci Kalkınma Planı’nda Motor Teknolojilerine ilişkin aşağıdaki hedefler ortaya 

koyulmuştur : 

 

 Hedefler: 

Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme 

mekanizması oluşturulacaktır. 

 

Sanayi tesislerinde kullanılan enerji verimsiz motorların, daha verimli motorlar ile değişimi 

desteklenecektir. 

 

Sanayi tesislerinde kullanılan elektrik motorlarında enerji etiketi uygulanarak verimlilik artışı 

potansiyeline ilişkin farkındalık sağlanacaktır. 

 

Transformatör ve elektrik motoru üretiminde kullanılan ve stratejik bir ürün olan silisyumlu sacın 

ülkemizde ileri teknolojiyle üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve kümelenme faaliyetleri desteklenecek, 

bu alanda yatırım modeline yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

Plan döneminde Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak; 

envanterdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı artırılacak; İHA motoru prototipinin ve kara araç 

motorunun teslimi yapılacaktır. 
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Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı 2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisi’nde motor teknolojileri ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: 

 

I. Yüksek Teknoloji ve İnovasyon   

2 – Motorlu Kara Taşıtları 

 

İnsansız hava araçları alanında Türkiye önde gelen 6 ülkeden biridir. Havacılıkta paradigma dönüşümü 

olan, insansız hava araçlarında konumumuzu daha da ileriye taşıyarak dünya liderliğine ulaşmalıyız. 

Hava ve kara araçlarında kullanılan motorların yerli üretimi için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları 

tamamlanacak, üretime başlanacaktır. Stratejik sınıf taarruzi insansız hava aracı üretilmesi 

hedeflenmektedir. Savaşan insansız uçaklar için Ar-Ge çalışmalarına başlanacaktır. 

 

Türkiye’nin odak sektörleri olarak belirlenen kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı 

sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyacı 

olan stratejik malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri belirlenecektir. 

 

Ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılarak cari açığın azaltılması amaçlanmaktadır. 

Onbirinci Kalkınma Planında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki kimya ve ilaç, motorlu kara 

taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay 

sektörleri odak sektörler olarak belirlenmiştir. Bu sektörlerde, cari açığın fazla olduğu, Ar-Ge yoğunluklu, 

gelişen talep trendine sahip, katma değeri yüksek öncelikli ürünlerin yerli imkânlarla üretiminin 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, öncelikli ürünlere yönelik yatırımların, Ar-Ge 

aşamasından işletme dönemine kadar uçtan uca bir mekanizma ile destekleneceği Teknoloji Odaklı 

Sanayi Hamlesi Programı hayata geçirilmektedir. 

 

2020-2030 yılları arasında otomotiv sektöründe bağlantılı, elektrikli ve otonom araçlara dönüşümün 

hızlanması öngörülmektedir. Avrupa ve Asya ülkelerinde regülasyonla getirilen kısıtlamalar da bu 

dönüşümü hızlandırmaktadır. Ayrıca, 2025 yılından itibaren yeni hibrit/elektrikli araçlarda taşıttan 

herşeye (V2X) haberleşme sistemlerinin zorunlu olacağı öngörülmektedir. Bağlantılı, elektrikli ve 

otonom sistemler, araca eklenen batarya, elektrik motorları, özel soğutma sistemleri, özel yüksek hızlı 

araç içi haberleşme veri yolları, sensörler, otonom karar modülleri, elektronik eyleyiciler gibi çok sayıda 

yüksek teknoloji ürünün ve alt sistemlerin eklenmesini gerektirecektir. 

 

Türkiye’de bağlantılı, elektrikli ve otonom teknoloji tedarikçilerinin taleplerini karşılamak ve Avrupa ve 

yakın coğrafyadaki üreticilere hizmet vermek için yüksek teknoloji odaklı otomotiv 

akreditasyon/sertifikasyon merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Bunun için, kamu, sanayi, akademi ve 

STK’lar ile çalışmalara başlanmıştır. 
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Motor Teknoloji Yol Haritası Hazırlanması Metodolojisi ve Tamamlanan 

Çalışmalar 

 

Ülkemizin ihtiyaçları ve önceliklerine istaneden; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile Ekim 2020 

itibarıyla “Motor Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.  

 

Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin 

bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün ve teknolojiler, bunların geliştirilmesine 

yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel 

uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmektedir.  

 

Teknoloji Yol Haritasının hazırlık aşamalarında ilgili kamu kurumları ve temsil yeteneği yüksek 

olan şemsiye kuruluşlar ile koordinasyonun etkin şekilde sağlanması; katılımcı tüm 

Kurum/Kuruluşların teknoloji yol haritasının içeriğine katkıda bulunmasının sağlanması 

amacıyla tüm süreç boyunca işlevsel olacak bir “Motor Teknoloji Yol Haritası Çalışma 

Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma grubu üyeleri, ileri malzeme konusunda görev ve faaliyetleri 

bulunan kamu kurumları ile şemsiye STK’ların temsilcilerinden oluşmaktadır.  Çalışma grubu 

üyeleri Ek 2’de sunulmaktadır. Çalışma grubunun ilk toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde çevrim 

içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, motor teknolojilerinin çalışmada ele alınacağı çerçeve 

üzerinde anlaşmaya varılmıştır.  Teknoloji yol haritası çalışmasında ele alınacak kapsam Şekil 

9’da yer almaktadır. 

 
 

Şekil 9: BTYPK Motor Teknoloji Yol Haritası Kapsamı 

 

Çalışma grubunda ileri malzeme Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinden ülkemizin bu alanda 

odaklanması gereken stratejik hedeflere ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin katkıların alınmasına 
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ve  bu katkıların “BTYPK Motor Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu” ile 

değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

 

Motor teknolojileri Ar-Ge ve yenilik ekosisteminden 23 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında 

çevrim içi katkı formu aracılığıyla hedef önerileri ve sektörel ihtiyaçlara ilişkin katkılar 

alınmıştır. Katkı formunda ekosistem temsilcilerine "Ülkemizin motor alanında dünyadaki 

seviyeyi (state of the art) yakalaması ve üstüne çıkması için, önümüzdeki dönemde ülkemizin 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde odaklanması gereken stratejik hedefler neler olmalıdır?" 

şeklinde soru yöneltilmiştir. Katılımcı profile, alınan teknolojik hedef önerileri ve sektörel 

ihtiyaçlara ilişkin bulgular Şekil 10’da yer almaktadır. 

 

 

 

 
 

Şekil 10: Motor Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminden Alınan Katkılar 

 
Ekosistem eğilimleri incelendiğinde, en fazla sayıda teknolojik hedef önerisi pistonlu içten 

yanmalı motorlar, elektrikli motorlar ve gaz türbinli motorlar alanlarında toplanmıştır. 
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Şekil 11: Motor Teknolojilerinin Geliştirilmesinde Aktif Olarak Çalışan Toplam 163 Akademisyen ve 

Özel Sektör Temsilcisinden Alınan 262 Teknolojik Hedefin Dağılımı 

 

Motor teknolojilerini kendi alanlarında veya sektörlerinde kullanan katılımcılardan toplanan 

sektörel uygulamalar incelendiğinde ise makina ve imalat, motorlu kara taşıtları, savunma ve 

enerji sektörleri ön plana çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 12: Motor Ürünlerini Kendi Alanlarında veya Sektörlerinde Kullanan Toplam 116 Katılımcıdan 

Alınan 193 Sektörel Uygulamanın Dağılımı 

 

Çevrim içi katkı formuyla toplanan teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar; alt alan, kapsam 

ve işaret edilen somut ürün/teknoloji temelince ön konsolidasyona tabi tutulmuştur. Ön 

konsolidasyon sonrası 42 tekil teknolojik hedef ve 53 tekil sektörel ihtiyaç oluşturulmuştur.  
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Şekil 13: Teknolojik Hedefler ve Sektörel Uygulamaların Ön Konsolidasyon Öncesi ve Sonrası 

Sayılarının Dağılımı 

 

Teknolojik hedefler ve sektörel uygulamaların ileri konsolidasyona tabi tutulması ve teknoloji 

yol haritasının aday hedefleri ve uygulamalarının oluşturulması amacıyla Aralık 2020’de 

“BTYPK Motor Teknoloji Yol Haritası Danışma Grubu” oluşturulmuştur. Danışma grubu üyeleri 

belirlenirken; çalışma grubunun üye önerileri, uluslararası başarıları olan yetkin 

akademisyenler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ön plana çıkan özel sektör kuruluşlarından 

temsilciler listelenmiştir.  Bu liste içerisinde kurumsal dağılım göz önünde bulundurularak 

seçim yapılmıştır. Danışma grubu üyeleri Ek 3’de verilmektedir.  

 

Danışma grubu, 11-12 Ocak 2021 tarihlerinde tüm gün süren çalışmalar sonucunda, 42 

teknolojik hedef ve 53 sektörel ihtiyaç ifadesini analiz ve konsolide ederek teknoloji yol 

haritasının aday 16 teknolojik hedeflerini ve 25 sektörel uygulamalarını oluşturmuştur. Aynı 

zamanda, bu aday hedeflerin ve uygulamaların yapılabilirlik (fizibilite) ve etki potansiyeli 

açılarından değerlendirmeye tabi tutulmasına yönelik olarak kriterler de danışma grubu 

tarafından belirlenmiştir. 
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Şekil 14: Danışma Grubu Tarafından Gerçekleştirilen Ileri Konsolidasyon Sonrası Aday Hedef ve 

Sektörel Uygulamaların Sayıları 

 

Oluşturulan aday hedeflerin ve sektörel uygulamaların ülkemizdeki yapılabilirliği ve etki 

potansiyeli Delfi Yöntemiyle1 değerlendirilmiştir.  Hibrit Delfi Yöntemi2 adıyla akademik 

literatürde geçen, önce geniş bir kitlenin değerlendirmelerinin alınması ve daha odaklı bir 

grupla delfi analizi sonuçlarının tekrar ele alınmasına dayanan bir yöntem kullanılmıştır. 

Ülkemizdeki yapılabilirlik ve ülkemize etki potansiyelleri, danışma grubunda belirlendiği şekliyle 

aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir: 

 

Yapılabilirlik kriterleri 

 Akademik araştırma birikimi 

 Nitelikli insan kaynağı 

 Üretim altyapısı (Makine Teçhizat, …) 

 Ar-Ge altyapıları (merkezler, enstitüler) 

 Özel sektör (5746 no.lu Kanun kapsamında onay verilmiş) Ar-Ge merkezleri sayı ve 

kapasitesi 

 Sanayi Ar-Ge-Yenilik yetkinliği 

 Mevcut mevzuatın teknolojik ilerileme için yeterliliği 

                                                      

1 Linstone et al, «The Delphi Method: Techniques and Applications», Addison-Wesley, Londra, (1975) 
2 Landeta et al, «Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contribution from experts in professional 
contexts», Technological Forecasting & Social Change 78 / 1629–1641, (2011) 
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 Ulusal pazar potansiyeli 

 Uluslararası pazar potansiyeli 

 Yabancı hammadde/ara ürün tedariği 

 Kurumsal bünyelerde olgun Ar-Ge Takımlarının Üniversite-Sanayi etkileşimleri 

Etki potansiyeli kriterleri 

 Üretim kapasitesinde artış/etkin kullanım sağlaması 

 Ürün çeşitliliğinde artış 

 İş gücü verimliliğinde artış 

 Üretim hatlarının çalışma sürelerinde verimlilik sağlaması 

 Cari açığın azalmasına katkı sağlaması 

 Farklı teknolojik gelişmelerin önünün açılmasına (Spillover Effect) katkı sağlaması 

 Çığır açıcı (breakthrough) yeniliklerin önünün açılmasına katkı sağlaması 

 Yurtiçi ve yurtdışı pazar potansiyelinin artmasına katkı sağlaması 

 Savunma sektöründe ve sivil sektörlerde çift kullanım (dual use) olanağı sağlaması 
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Tablo 2. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 16 Aday Teknolojik Hedef 

 

No Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar 

1 

Gaz türbin motorların, alt bileşenlerinin ve teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi: 
 
Düşük ağırlık ve hacimlerde, yüksek güç veya itki üretebilen, yüksek yanma verimine sahip, enerji, denizcilik 
ve havacılık alanlarda kullanılmak üzere gaz türbin motorların, alt bileşenlerinin ve teknolojilerinin yerli olarak 
geliştirilmesi 
 
Alt Hedefler: 
 
* Gaz türbinlerinde kullanılmak üzere Dinamik 200Hz üstünde salınım yapabilen ısı farkı yüksek olan hidrolik 
servo valf üretilmesi 
* Eklemeli imalat yöntemi ile de kullanılan alt sistemlerin (egzos sistemleri, yanma odaları, türbin kanatları vb.) 
en az 1500 Kelvin üzeri sıcaklığa ve 3000 uçuş saatine dayanabilecek şekilde milli imkanlarla üretilmesi 

2 

Dizel motorların geliştirilmesi: 
 
Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak üzere 
aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi: 
 
* 0-750 bg 
* 750 bg - 1500 bg 
* 1500 bg - 3000 bg 
* 3000 bg - 5000 bg 
* 5000 bg üzeri 

3 

Alternatif / gaz yakıtlı motorların geliştirilmesi: 
 
Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı motorların geliştirilmesi: 
 
* 0-750 bg 
* 750 bg - 1500 bg 
* 1500 bg - 3000 bg 
* 3000 bg - 5000 bg 
* 5000 bg üzeri 
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No Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar 

4 

Yakıt enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli üretim altyapısının oluşturulması: 
 
*Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, en az 3000 bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, 
pompa, ray ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli 
üretim altyapısının oluşturulması 
 
**Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, 2000 bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, pompa, ray 
ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli üretim 
altyapısının oluşturulması 

5 

Motor kontrol ünitesi donanımı ve yazılımının yerli olarak geliştirilmesi: 
 
* Dizel motorlarda kullanılabilecek ve geliştirilen yakıt enjeksiyon sistemi ile entegre çalışabilen, dünya 
standartlarına uygun şekilde (canbus, J1939) veri ve arıza paylaşabilen, tüm motor koruma ve çalışma 
fonksiyonlarını da kapsayan motor kontrol ünitesi donanımı ve yazılımının yerli olarak geliştirilmesi 

6 

Elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi: 
 
* Güncel dizel emisyon seviyelerine uyum sağlayacak özelliklerde DOC, LNT, DPF ve SCR gibi egzoz arıtma 
sistemleri ve elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi 

7 

Turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
* Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek egzoz gazı ile tahrik edilen ve yüksek basınç oranına sahip 
turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi 

8 

Aşırı doldurma sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
* Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek elektrik ile tahrik edilen ve yüksek basınçlara çıkabilen aşırı 
doldurma sistemlerinin geliştirilmesi 

9 

Yakıt agnostik lineer stirling jeneratörün yerli olarak geliştirilmesi: 
 
* Havadan bağımsız denizaltı tahrik sistemleri, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, aynı anda farklı çeşit 
yakıt kullanımı ve uzay sondaları için radyo izotop termo elektrik jenerator olarak kullanmak amacıyla dönen 
parçalara sahip olmadan elektrik enerjisi üretebilme özelliği, 2 kW/m^3 üzeri hacim başına güç ve muadillerine 
görece yüksek termal verime sahip "yakıt agnostik lineer stirling jeneratörün" yerli olarak geliştirilmesi 

10 

Hafif tahrik sistemi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
*Hava ve uzay taşıtları için düşük gürültü (ısı, ses vb) ve yakıt sarfiyatına sahip ve 1-ton üzerindeki yükleri 
taşıyabilecek hafif tahrik sistemi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi 
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No Teknolojik Hedef ve Kapsadığı Alanlar 

11 

Senkron makinaların geliştirilmesi: 
 
* 6.6kV-20kV gerilim seviyelerinde 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaların (sürücüleri ile 
birlikte) ve >50MW güç seviyelerinde senkron makinaların fan/pompa gibi orta gerilim sanayi ve elektrik üretim 
uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmesi 

12 

Oluksuz makinaların ve elektronik sürücü sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
* 10-100mm çapta, <1kW güç seviyesinde, 10-30bin devir/dk hız aralığında çalışan, yüksek güç yoğunluğuna 
sahip; savunma, havacılık ve beyaz eşya uygulamalarında kullanılmak üzere oluksuz (servo, BLDC, sürekli 
mıknatıslı) makinaların ve elektronik sürücü sistemlerinin geliştirilmesi 

13 

Asenkron ve/veya senkron (sürekli mıknatıslı, relüktans ve/veya hibrid) türü makinaların sürücüleri ile 
birlikte geliştirilmesi 
 
* Yüksek verim sınıflarında (en az IE 4), <350kW güç seviyelerinde Alçak Gerilimde <20bin devir/dk gibi 
yüksek hızlarda çalışan, yüksek güç yoğunluğu ve düşük maliyete sahip, elektrikli ticari kara taşıtlarında 
kullanılmak üzere asenkron ve/veya senkron (sürekli mıknatıslı, relüktans ve/veya hibrid) türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

14 

Servo, BLDC ve sürekli mıknatıslı makinaların sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi: 
 
* <15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğu ve düşük maliyete sahip servo, BLDC ve sürekli mıknatıslı 
makinaların sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

15 

Asenkron ve sürekli mıknatıslı türü makinaların sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi 
olarak geliştirilmesi: 
 
* 0.69-6.6kV gerilim seviyelerinde 0.25-10MW güç seviyelerinde, yüksek verim ve performansa sahip, raylı ve 
deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi olarak geliştirilmesi 

16 
Katı ve sıvı yakıtla çalışan Ramjet ve Scramjet motor teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretime hazır 
hale getirilmesi 
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Tablo 3. Danışma Grubu Tarafından Oluşturulan 25 Aday Sektörel Uygulama  

 

No Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler 

1 

Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde kullanılmak üzere elektrik motorlarının (BLDC, sabit mıknatıslı) 
sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi: 
 
* Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik muadillerinden daha verimli, 
maliyet etkin, küçük hacimli, sessiz, hızlı üretilebilir (Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata uygun) elektrik 
motorlarının (BLDC, sabit mıknatıslı) sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

2 

Demiryolu ulaşımına yönelik elektrikli motorların geliştirilmesi: 
 
* Demiryolu uygulamalarındaki makas motorları ile trenler üzerindeki cer motorlarının yerlileşmesine yönelik 
yüksek verimli, dayanıklı, toz ve nemden az etkilenen, küçük ebatlı, en az 160 bg güç verebilecek elektrik 
motorlarının geliştirilmesi 

3 
Demiryolu uygulamalarındaki güç ve enerji sağlayan yüksek verimli içten yanmalı motorların 
geliştirilmesi: 

4 Ticari deniz taşıtlarına yönelik marin özellikte, yüksek verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi: 

5 

Ticari deniz taşıtlarına yönelik dizel motorların geliştirilmesi: 
 
* Türkiye’de inşa edilen ticari deniz taşıtlarının sevk ve güç sistemlerinde yerlileşmeye yönelik kullanımı 
kolay, dayanıklı ve verimli dizel motorların geliştirilmesi 

6 

Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motorlarının geliştirilmesi: 
 
* Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya varolan sistemlere entegre edilmesi amacıyla uzun 
kullanım süresine sahip, on-grid ve off-grid çalışabilecek sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron yerli 
alternatörlerin ve %15 olan elektrik üretim veriminin %25 seviyesine çıkaracak Organik Rankine Çevrimli 
(ORC) türbin motorlarının geliştirilmesi 

7 

3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı drone teknolojilerinde kullanılmak üzere fırçasız 
DC motorların geliştirilmesi: 
 
* 3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı drone teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı azaltmak 
amacıyla stabil, uzun mekanik ömüre, yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğuna sahip ve dayanıklı fırçasız 
DC motorların geliştirilmesi 
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No Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler 

8 

İş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik içten yanmalı 
motorların geliştirilmesi: 
 
* İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara 
taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi performans gösteren, 0-750 
hp güce sahip, güncel emisyon seviyelerinde içten yanmalı motorların geliştirilmesi 

9 
Üretilen yerli iş makinelerinin güç ihtiyacının yerli karşılanması amacıyla elektrik motorlarının ve 
jeneratörlerinin geliştirilmesi: 

10 

Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC motorların geliştirilmesi: 
 
* Makina imalat sektörüne yönelik muadillerinden hassas hızlı pozisyonlama yapabilen, daha hızlı çalışan ve 
daha kolay kontrol edilebilen, düşük ve yüksek güç değerlerinde yüksek verimli, tork kontrollerine sahip 
fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

11 
İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla minimum IE4 seviyesine sahip daha hafif ve daha 
uzun ömürlü, yüksek verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi: 

12 
Mikron / submikron ölçeğindeki talaşlı imalat makinaların (CNC tezgahları, CNC freze makineleri için) 
spindle motorlarının ve sürücülerinin geliştirilmesi 

13 

Alternatif gaz ve sıvı yakıtlarla çalışabilecek içten yanmalı motorların geliştirilmesi: 
 
*İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda, ağır ticari kara 
taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi performans gösteren, 0-750 
hp güce sahip, güncel emisyon seviyelerinde alternatif gaz ve sıvı yakıtlarla çalışabilecek içten yanmalı 
motorların geliştirilmesi 

14 Elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere yerli elektrik motoru ve sürücülerinin geliştirilmesi 

15 

"e-drivetrain" (elektrik motoru, transmisyon, elektronik kontrol üniteleri vb bileşenler) sistemlerinin 
geliştirilmesi: 
 
* Elektrikli kara taşıtlarına yönelik farklı kullanımları hedefleyen, muadillerine göre %20 daha hafif, yenilikçi 
malzeme teknolojilerini kullanan “e-drivetrain" (elektrik motoru, transmisyon, elektronik kontrol üniteleri vb 
bileşenler) sistemlerinin geliştirilmesi 
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No Sektörel Uygulamalar ve Kapsadıkları Ürün/Teknolojiler 

16 

Robotik medikal cihazlarda kullanılması amacıyla yüksek hassasiyetli fırçasız doğru akım 
motorlarının geliştirilmesi: 
 
* Ülkemizde üretilecek robotik medikal cihazlarda kullanılması amacıyla biyomedikal cihazlarda sıvı numune 
manipülasyonuna yönelik 0.01 mL/saat gibi düşük hızlarda 0.3% altında hassasiyette, peristaltik pompalarda 
kullanılabilecek yüksek hassasiyetli fırçasız doğru akım motorlarının ve x>50.000 rpm devre sahip ventilatör 
pompalarının geliştirilmesi 

17 

İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorlarının geliştirilmesi: 
 
* İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için 3-10 KN ve/veya 40-50 KN ve/veya 90 -160 KN 
itki aralıklarında turbofan motorların ve bunlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

18 

Döner kanatlı hava araçları için turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların 
geliştirilmesi: 
 
* Döner kanatlı hava araçları için 3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek 
teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

19 3 -5 KN itki sınıfında jet motor ailesi geliştirilmesi 

20 
İnsansız hava araçları için 200-250 bg güç üretebilecek içten yanmalı havacılık motorunun 
geliştirilmesi 

21 

Paletli araçlar için güç grubu geliştirilmesi: 
 
*paletli araçlar için 900-1000 bg ve 1500 bg gücü üretebilecek güç grubunun (çapraz tahrikli aktarım 
mekanizması içeren) geliştirilmesi 

22 

Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına yönelik turboşaft motorun geliştirilmesi: 
 
* Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına istinaden 1400-1600 shp sınıfında bir turboşaft motorun 
geliştirilmesi ve sertifikasyon gereksinimlerini tamamlayıp platforma entegre edilmesi 

23 
Seçilecek tipteki bir taktik tekerlekli araç üzerinde teker başına 3,5-5,5 ton yükü taşıyabilecek hibrit 
tahrik sisteminin geliştirilmesi   

24 Tekerlekli araçlar için 350 - 600 bg güç üretebilecek içten yanmalı motorun geliştirilmesi 

25 Deniz araçlarının sevk ve güç sistemleri için dizel motorların geliştirilmesi: 
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Danışma Grubu ile birlikte anket mimarisi oluşturulan "T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK Motor Teknoloji Yol 

Haritası Delfi Anketi", 12 Şubat – 8 Mart 2021 tarihlerinde Motor Ar-Ge ve yenilik ekosistemine uygulanmış 

ve toplam 294 katılımcıdan etki potansiyeli ile yapılabilirlik açılarından değerlendirmeler alınmıştır. Anket 

katılımcıları 41 hedef/ihtiyaç önerisinin etki potansiyellerine ve yapılabilirliklerine ilişkin 1.012 değerlendirme 

yapmışlardır.  

 

 

 

 

Şekil 15: Delfi Anketinden Alınan Katkılar 

 

16 teknolojik hedef için toplam 539 değerlendirme yapılmış olup ağırlıklı olarak pistonlu içten yanmalı 

motorlar, elektrik makinaları ve gaz türbinli motorlarla  ilgili katkı yapılmıştır.  

 

 

Şekil 16: Teknolojik Hedeflere Gelen Katkılar 
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25 sektöre uygulama için 473 değerlendirme yapılmış daha çok makine ve imalat, motorlu kara taşıtları, 

savunma ve enerji sektörleriyle ilgili katkı sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 17: Sektörel Uygulamalara Gelen Katkılar 

 

Bu değerlendirmelerin sonucunda her bir hedef/ihtiyaç önerisi için etki potansiyeli-yapılabilirlik 

kuadrantları oluşturulmuştur. Ayrıca, her hedef önerisine ilişkin dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik hazırlık 

seviyesi ve gerçekleşme zamanına yönelik değerlendirmeler de alınmıştır. Bu değerlendirmeler ve ayrıntılı 

grafikler Ek1’de verilmektedir.  
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Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri 

Sıralamaları  

Tablo 4. Teknolojik Hedef Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları  

Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

1 12 

H12:Savunma, Havacılık, 
Beyaz Eşya/Oluksuz 
Motorlar ve Elekronik 
Sürücü Sistemleri (10-
100mm çap, <1kW, 10-
30bin devir/dk)  

10-100mm çapta, <1kW güç seviyesinde, 10-30bin 
devir/dk hız aralığında çalışan, yüksek güç 
yoğunluğuna sahip; savunma, havacılık ve beyaz eşya 
uygulamalarında kullanılmak üzere oluksuz (servo, 
BLDC, sürekli mıknatıslı) makinaların ve elektronik 
sürücü sistemlerinin geliştirilmesi 

2.85 

2 14 
H14:Servo, BLDC ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (<15kW) 

<15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğu ve 
düşük maliyete sahip servo, BLDC ve sürekli 
mıknatıslı makinaların sürücüleri ile birlikte 
geliştirilmesi 

2.84 

3 2a 
H2a:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (0-750 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (0-750 bg) 

2.83 

4 10 

H10:Hava ve Uzay 
Taşıtları/Hafif Tahrik 
Sistemi (>1 ton yük 
taşıma) 

Hava ve uzay taşıtları için düşük gürültü(ısı, ses vb) ve 
yakıt sarfiyatına sahip ve 1 ton üzerindeki yükleri 
taşıyabilecek hafif tahrik sistemi ve alt sistemlerinin 
geliştirilmesi 

2.77 

5 3a 

H3a:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(0-750 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (0-750 bg) 

2.77 

6 3c 

H3c:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(1500-3000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (1500-3000 bg) 

2.75 

7 13 

H13:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Asenkron-
Senkron Motorlar (IE4, 
<350kW, <20bin devir/dk) 

Yüksek verim sınıflarında (en az IE 4), <350kW güç 
seviyelerinde Alçak Gerilimde <20bin devir/dk gibi 
yüksek hızlarda çalışan, yüksek güç yoğunluğu ve 
düşük maliyete sahip, elektrikli ticari kara taşıtlarında 
kullanılmak üzere asenkron ve/veya senkron (sürekli 
mıknatıslı, relüktans ve/veya hibrid) türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

2.74 

8 15 

H15:Raylı ve Deniz 
Taşıtları Tahrik 
Sistemleri/Asenkron ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (0.69-6.6kV, 0.25-
10MW) 

0.69-6.6kV gerilim seviyelerinde 0.25-10MW güç 
seviyelerinde, yüksek verim ve performansa sahip, 
raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak 
üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi 
olarak geliştirilmesi 

2.73 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

9 11 

H11:Sanayi ve Elektrik 
Üretim/Asenkron ve 
Senkron Motorlar (6.6kV-
20kV, 1-25MW; >50MW-
senkron) 

6.6kV-20kV gerilim seviyelerinde 1-25MW güç 
seviyelerinde asenkron ve senkron makinaların 
(sürücüleri ile birlikte) ve  >50MW güç seviyelerinde 
senkron makinaların fan/pompa gibi orta gerilim sanayi 
ve elektrik üretim uygulamalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmesi 

2.67 

10 5 H5:Motor kontrol ünitesi 
Donanımı ve Yazılımı 

Dizel motorlarda kullanılabilecek ve geliştirilen yakıt 
enjeksiyon sistemi ile entegre çalışabilen, dünya 
standartlarına uygun şekilde (canbus, J1939) veri ve 
arıza paylaşabilen, tüm motor koruma ve çalışma 
fonksiyonlarını da kapsayan motor kontrol ünitesi 
donanımı ve yazılımının yerli olarak geliştirilmesi 

2.66 

11 2b 
H2b:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (750-1500  bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (750-1500 
bg) 

2.66 

12 2c 
H2c:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (1500-3000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (1500-3000 
bg) 

2.64 

13 3e 

H3e:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(>5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (5000 bg ve üzeri) 

2.57 

14 7 H7:Turboşarj Sistemleri 
Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek egzoz 
gazı ile tahrik edilen ve yüksek basınç oranına sahip 
turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi 

2.54 

15 3d 

H3d:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(3000-5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (3000-5000 bg) 

2.51 

16 1 
H1:Enerji, Denizcilik, 
Havacılık/Gaz Türbin 
Motorları 

Düşük ağırlık ve hacimlerde, yüksek güç veya itki 
üretebilen, yüksek yanma verimine sahip; enerji, 
denizcilik ve havacılık alanlarda kullanılmak üzere gaz 
türbin motorların, alt bileşenlerinin ve teknolojilerinin 
yerli olarak geliştirilmesi 

2.47 

17 2d 
H2d:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (3000-5000  bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (3000-5000 
bg) 

2.46 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

18 3b 

H3b:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(750-1500 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (750-1500 bg) 

2.46 

19 2e 
H2e:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (>5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (5000 bg ve 
üzeri) 

2.43 

20 16 H16:Ramjet/Scramjet 
Motor Tek. 

Katı ve sıvı yakıtla çalışan Ramjet ve Scramjet motor 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretime hazır hale 
getirilmesi 

2.43 

21 4b 

H4b:Yüksek Güçlü Dizel 
Motorlar için Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri 
(2000 barda püskürtme) 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, 2000 
bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, pompa, 
ray ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt enjeksiyon 
sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli üretim 
altyapısının oluşturulması 

2.42 

22 8 H8:Aşırı Doldurma 
Sistemleri 

Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek elektrik ile 
tahrik edilen ve yüksek basınçlara çıkabilen aşırı 
doldurma sistemlerinin geliştirilmesi 

2.38 

23 9 

H9:Yakıt Agnostik Lineer 
Stirlink Jeneratör (>2 
kW/m^3 üzeri hacim 
başına güç, yüksek 
termal verim) 

Havadan bağımsız denizaltı tahrik sistemleri, 
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, aynı anda farklı 
çeşit yakıt kullanımı ve uzay sondaları için radyo 
izotop termo elektrik jenerator olarak kullanmak 
amacıyla dönen parçalara sahip olmadan elektrik 
enerjisi üretebilme özelliği, 2 kW/m^3 üzeri hacim 
başına güç ve muadillerine görece yüksek termal 
verime sahip "yakıt agnostik lineer stirling jeneratörün" 
yerli olarak geliştirilmesi 

2.17 

24 4a 

H4a:Yüksek Güçlü Dizel 
Motorlar için Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri (en 
az 3000 barda püskürtme) 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, en az 
3000 bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, 
pompa, ray ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt 
enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek 
hassasiyetli üretim altyapısının oluşturulması 

2.15 

25 6 
H6:Egzoz Arıtma 
Sistemleri ve Elektronik 
Kontrol Üniteleri 

Güncel dizel emisyon seviyelerine uyum sağlayacak 
özelliklerde DOC, LNT, DPF ve SCR gibi egzoz arıtma 
sistemleri ve elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi 

2.13 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

34 
 

 

Tablo 5. Sektörel Uygulama Adaylarının Yapılabilirlik Endeks Değerleri Sıralamaları  

Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

1 36 

H36:Savunma/İHA'lar 
için İçten Yanmalı 
Havacılık Motoru (200-
250 bg) 

İnsansız hava araçları için 200-250 bg güç 
üretebilecek içten yanmalı havacılık motorunun 
geliştirilmesi 

3.12 

2 40 

H40:Savunma/Tekerlekli 
Araçlar için İçten 
Yanmalı Motor (350-600 
bg) 

Tekerlekli araçlar için 350 - 600 bg güç 
üretebilecek içten yanmalı motorun geliştirilmesi 

3.12 

3 21 H21:Denizyolu/Verimli 
Dizel Motorlar 

Türkiye’de inşa edilen ticari deniz taşıtlarının sevk 
ve güç sistemlerinde yerlileşmeye yönelik kullanımı 
kolay, dayanıklı ve verimli dizel motorların 
geliştirilmesi 

3.09 

4 19 H19:Demiryolu/Verimli 
İçten Yanmalı Motorlar 

Demiryolu uygulamalarındaki güç ve enerji 
sağlayan yüksek verimli içten yanmalı motorların 
geliştirilmesi 

3.02 

5 27 H27:IE4, Verimli Elektik 
Motorları 

İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla 
minimum IE4 seviyesine sahip daha hafif ve daha 
uzun ömürlü, yüksek verimli elektrik motorlarının 
geliştirilmesi  

2.90 

6 29 

H29:Traktör, İş 
Makineleri, Sanayi, Ağır 
Kara Taşıtları/Alternatif 
Gaz ve Sıvı Yakıt İçten 
Yanmalı Motorlar (0-750 
bg) 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş 
makinelerine, endüstriyel uygulamalarda, ağır ticari 
kara taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından 
muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi performans 
gösteren, 0-750 hp güce sahip, güncel emisyon 
seviyelerinde alternatif gaz ve sıvı yakıtlarla 
çalışabilecek içten yanmalı motorların geliştirilmesi  

2.84 

7 24 

H24:Traktör, İş 
Makineleri, Sanayi, Ağır 
Kara Taşıtları/İçten 
Yanmalı Motorlar (0-750 
bg) 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş 
makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır 
ticari kara taşıtlarına yönelik fiyat/performans 
açısından muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi 
performans gösteren, 0-750 hp güce sahip, güncel 
emisyon seviyelerinde içten yanmalı motorların 
geliştirilmesi 

2.83 

8 18 
H18:Demiryolu/Makas 
ve Cer Elektrik Motorları 
(>160 bg) 

Demiryolu uygulamalarındaki makas motorları ile 
trenler üzerindeki cer motorlarının yerlileşmesine 
yönelik yüksek verimli, dayanıklı, toz ve nemden 
az etkilenen, küçük ebatlı, en az 160 bg güç 
verebilecek elektrik motorlarının geliştirilmesi 

2.78 

9 41 H41:Savunma/Deniz 
Araçları için Dizel Motor 

Deniz araçlarının sevk ve güç sistemleri için dizel 
motorların geliştirilmesi 

2.75 

10 30 
H30:Elektrikli Ağır 
Araçlar/Elektrik 
Motorları ve Sürücüleri 

Elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere 
yerli elektrik motoru ve sürücülerinin geliştirilmesi 

2.75 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

11 25 

H25:İş 
Makineleri/Elektrik 
Motorları ve 
Jeneratörler 

Üretilen yerli iş makinelerinin güç ihtiyacının yerli 
karşılanması amacıyla elektrik motorlarının ve 
jeneratörlerinin geliştirilmesi 

2.74 

12 37 
H37:Savunma/Paletli 
araçlar için Güç Grubu 
(900-1000 bg, 1500 bg) 

Paletli araçlar için 900-1000 bg ve 1500 bg gücü 
üretebilecek güç grubunun (çapraz tahrikli aktarım 
mekanizması içeren)  geliştirilmesi 

2.71 

13 17 

H17:Dayanıklı 
Tüketimde Enerji 
Verimliliği/Elektrik 
Motorları 

Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde enerji 
verimliliğinin artırılmasına yönelik muadillerinden 
daha verimli, maliyet etkin, küçük hacimli, sessiz, 
hızlı üretilebilir (Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata 
uygun) elektrik motorlarının (BLDC, sabit 
mıknatıslı) sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi  

2.70 

14 20 
H20:Denizyolu/Marin ve 
Verimli Elektrik 
Motorları 

Ticari deniz taşıtlarına yönelik marin özellikte, 
yüksek verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi 

2.69 

15 31 
H31:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Hafif, Yenilikçi 
E-Drivetrain 

Elektrikli kara taşıtlarına yönelik farklı kullanımları 
hedefleyen, muadillerine göre %20 daha hafif, 
yenilikçi malzeme teknolojilerini kullanan  "e-
drivetrain" (elektrik motoru, transmisyon, elektronik 
kontrol üniteleri vb bileşenler) sistemlerinin 
geliştirilmesi 

2.68 

16 39 

H39:Savunma/Taktik 
Tekerlekli Araçlar için 
Hibrit Tahrik Sistemi 
(teker başına 3,5-5,5 ton 
yük) 

Seçilecek tipteki bir taktik tekerlekli araç üzerinde 
teker başına 3,5-5,5 ton yükü taşıyabilecek hibrit 
tahrik sisteminin geliştirilmesi   

2.66 

17 26 
H26:Makina 
İmalat/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

Makina imalat sektörüne yönelik muadillerinden 
hassas hızlı pozisyonlama yapabilen, daha hızlı 
çalışan ve daha kolay kontrol edilebilen, düşük ve 
yüksek güç değerlerinde yüksek verimli, tork 
kontrollerine sahip fırçasız DC motorların 
geliştirilmesi 

2.65 

18 22 
H22:Enerji/Asenkron ve 
Senkron Alternatörler, 
ORC Türbin Motorları 

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya 
varolan sistemlere entegre edilmesi amacıyla uzun 
kullanım süresine sahip, on-grid ve off-grid 
çalışabilecek sürekli mıknatıslı senkron ve 
asenkron yerli alternatörlerin ve %15 olan elektrik 
üretim veriminin %25 seviyesine çıkaracak Organik 
Rankine Çevrimli (ORC) türbin motorlarının 
geliştirilmesi 

2.64 

19 35 H35:Savunma/3-5 KN İti 
Sınıfı Jet Motor Ailesi 

3 -5 KN itki sınıfında jet motor ailesi geliştirilmesi 2.59 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Yapılabilirlik 
Endeksi* 

20 23 

H23:3 Eksenli 
Stabilizasyon 
Sistemleri, Sivil 
Drone/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı 
drone teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı azaltmak 
amacıyla stabil, uzun mekanik ömüre, yüksek 
verimlilik, yüksek güç yoğunluğuna sahip ve 
dayanıklı fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

2.58 

21 28 
H28:Talaşlı 
İmalat/Spindle Motorları 
ve Sürücüleri 

Mikron / submikron ölçeğindeki talaşlı imalat 
makinaların (CNC tezgahları, CNC freze 
makineleri için) spindle motorlarının ve 
sürücülerinin geliştirilmesi 

2.47 

22 34 

H34:Savunma/Döner 
kanatlı Hava 
Araçları/Turboşaft 
Motorlar (3000-3500 
shp) 

Döner kanatlı hava araçları için 3000-3500 shp 
güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet 
edecek teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

2.32 

23 32 

H32:Tıbbi 
Cihaz/Peristaltik 
Pompalar (0,01 mL/sa, < 
% 0,3 hassasiyet) için 
BLDC ve Ventilatör 
Pompası (>50 bin rpm) 

Ülkemizde üretilecek robotik medikal cihazlarda 
kullanılması amacıyla biyomedikal cihazlarda sıvı 
numune manipülasyonuna yönelik 0.01 mL/saat 
gibi düşük hızlarda 0.3% altında hassasiyette, 
peristaltik pompalarda kullanılabilecek yüksek 
hassasiyetli fırçasız doğru akım motorlarının ve 
x>50.000 rpm devre sahip ventilatör pompalarının 
geliştirilmesi 

2.31 

24 33 

H33:Savunma/Hava 
Araçları/Turbofan 
Motorlar (3-10 KN, 40-50 
KN, 90-160 KN) 

İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için 3-10 KN 
ve/veya 40-50 KN ve/veya 90 -160 KN 
itki aralıklarında turbofan motorların ve bunlara 
hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların 
geliştirilmesi 

2.31 

25 38 

H38:Savunma/Döner 
Kanatlı Platformlar için 
Turboşaft Motoru (1400-
1600 shp) 

Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına 
istinaden 1400-1600 shp sınıfında bir turboşaft 
motorun geliştirilmesi ve sertifikasyon 
gereksinimlerini tamamlayıp platforma entegre 
edilmesi 

2.25 
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Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri 

Sıralamaları  

Tablo 6. Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları 

Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli  
Endeksi* 

1 2b 
H2b:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (750-1500  bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (750-1500 
bg) 

3.43 

2 1 
H1:Enerji, Denizcilik, 
Havacılık/Gaz Türbin 
Motorları 

Düşük ağırlık ve hacimlerde, yüksek güç veya itki 
üretebilen, yüksek yanma verimine sahip; enerji, 
denizcilik ve havacılık alanlarda kullanılmak üzere gaz 
türbin motorların, alt bileşenlerinin ve teknolojilerinin 
yerli olarak geliştirilmesi 

3.41 

3 2d 
H2d:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (3000-5000  bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (3000-5000 
bg) 

3.39 

4 10 

H10:Hava ve Uzay 
Taşıtları/Hafif Tahrik 
Sistemi (>1 ton yük 
taşıma) 

Hava ve uzay taşıtları için düşük gürültü(ısı, ses vb) ve 
yakıt sarfiyatına sahip ve 1 ton üzerindeki yükleri 
taşıyabilecek hafif tahrik sistemi ve alt sistemlerinin 
geliştirilmesi 

3.39 

5 2a 
H2a:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (0-750 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (0-750 bg) 

3.38 

6 3c 

H3c:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(1500-3000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (1500-3000 bg) 

3.34 

7 4b 

H4b:Yüksek Güçlü Dizel 
Motorlar için Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri 
(2000 barda püskürtme) 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, 2000 
bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, pompa, ray 
ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt enjeksiyon 
sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli üretim 
altyapısının oluşturulması 

3.33 

8 13 

H13:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Asenkron-
Senkron Motorlar (IE4, 
<350kW, <20bin devir/dk) 

Yüksek verim sınıflarında (en az IE 4), <350kW güç 
seviyelerinde Alçak Gerilimde <20bin devir/dk gibi 
yüksek hızlarda çalışan, yüksek güç yoğunluğu ve 
düşük maliyete sahip, elektrikli ticari kara taşıtlarında 
kullanılmak üzere asenkron ve/veya senkron (sürekli 
mıknatıslı, relüktans ve/veya hibrid) türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

3.31 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli  
Endeksi* 

9 16 H16:Ramjet/Scramjet 
Motor Tek. 

Katı ve sıvı yakıtla çalışan Ramjet ve Scramjet motor 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretime hazır hale 
getirilmesi 

3.28 

10 14 
H14:Servo, BLDC ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (<15kW) 

<15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğu ve 
düşük maliyete sahip servo, BLDC ve sürekli mıknatıslı 
makinaların sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

3.23 

11 3d 

H3d:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(3000-5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (3000-5000 bg) 

3.23 

12 11 

H11:Sanayi ve Elektrik 
Üretim/Asenkron ve 
Senkron Motorlar (6.6kV-
20kV, 1-25MW; >50MW-
senkron) 

6.6kV-20kV gerilim seviyelerinde 1-25MW güç 
seviyelerinde asenkron ve senkron makinaların 
(sürücüleri ile birlikte) ve  >50MW güç seviyelerinde 
senkron makinaların fan/pompa gibi orta gerilim sanayi 
ve elektrik üretim uygulamalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmesi 

3.22 

13 12 

H12:Savunma, Havacılık, 
Beyaz Eşya/Oluksuz 
Motorlar ve Elekronik 
Sürücü Sistemleri (10-
100mm çap, <1kW, 10-
30bin devir/dk)  

10-100mm çapta, <1kW güç seviyesinde, 10-30bin 
devir/dk hız aralığında çalışan, yüksek güç 
yoğunluğuna sahip; savunma, havacılık ve beyaz eşya 
uygulamalarında kullanılmak üzere oluksuz (servo, 
BLDC, sürekli mıknatıslı) makinaların ve elektronik 
sürücü sistemlerinin geliştirilmesi 

3.22 

14 2c 
H2c:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (1500-3000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (1500-3000 
bg) 

3.20 

15 3a 

H3a:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(0-750 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (0-750 bg) 

3.20 

16 2e 
H2e:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar (>5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; 
denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda kullanılmak 
üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon 
seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi (5000 bg ve 
üzeri) 

3.18 

17 15 

H15:Raylı ve Deniz 
Taşıtları Tahrik 
Sistemleri/Asenkron ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (0.69-6.6kV, 0.25-
10MW) 

0.69-6.6kV gerilim seviyelerinde 0.25-10MW güç 
seviyelerinde, yüksek verim ve performansa sahip, 
raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak 
üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi 
olarak geliştirilmesi 

3.17 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli  
Endeksi* 

18 6 
H6:Egzoz Arıtma 
Sistemleri ve Elektronik 
Kontrol Üniteleri 

Güncel dizel emisyon seviyelerine uyum sağlayacak 
özelliklerde DOC, LNT, DPF ve SCR gibi egzoz arıtma 
sistemleri ve elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi 

3.09 

19 3e 

H3e:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(>5000 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (5000 bg ve üzeri) 

3.06 

20 7 H7:Turboşarj Sistemleri 
Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek egzoz gazı 
ile tahrik edilen ve yüksek basınç oranına sahip 
turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi 

3.02 

21 5 H5:Motor kontrol ünitesi 
Donanımı ve Yazılımı 

Dizel motorlarda kullanılabilecek ve geliştirilen yakıt 
enjeksiyon sistemi ile entegre çalışabilen, dünya 
standartlarına uygun şekilde (canbus, J1939) veri ve 
arıza paylaşabilen, tüm motor koruma ve çalışma 
fonksiyonlarını da kapsayan motor kontrol ünitesi 
donanımı ve yazılımının yerli olarak geliştirilmesi 

3.00 

22 3b 

H3b:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı Motorlar 
(750-1500 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli 
imkanlarla üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji 
üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı 
motorların geliştirilmesi (750-1500 bg) 

2.84 

23 4a 

H4a:Yüksek Güçlü Dizel 
Motorlar için Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri (en 
az 3000 barda püskürtme) 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, en az 
3000 bar basınçta püskürtme yapabilen enjektör, 
pompa, ray ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt 
enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek 
hassasiyetli üretim altyapısının oluşturulması 

2.82 

24 8 H8:Aşırı Doldurma 
Sistemleri 

0.69-6.6kV gerilim seviyelerinde 0.25-10MW güç 
seviyelerinde, yüksek verim ve performansa sahip, 
raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak 
üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü makinaların 
sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi 
olarak geliştirilmesi 

2.64 

25 9 

H9:Yakıt Agnostik Lineer 
Stirlink Jeneratör (>2 
kW/m^3 üzeri hacim 
başına güç, yüksek 
termal verim) 

Havadan bağımsız denizaltı tahrik sistemleri, 
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, aynı anda farklı 
çeşit yakıt kullanımı ve uzay sondaları için radyo izotop 
termo elektrik jenerator olarak kullanmak amacıyla 
dönen parçalara sahip olmadan elektrik enerjisi 
üretebilme özelliği, 2 kW/m^3 üzeri hacim başına güç 
ve muadillerine görece yüksek termal verime sahip 
"yakıt agnostik lineer stirling jeneratörün" yerli olarak 
geliştirilmesi 

2.18 
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Tablo 7. Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli Endeks Değerleri Sıralamaları  

Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli 
Endeksi* 

1 28 
H28:Talaşlı 
İmalat/Spindle Motorları 
ve Sürücüleri 

Mikron / submikron ölçeğindeki talaşlı imalat makinaların 
(CNC tezgahları, CNC freze makineleri için) spindle 
motorlarının ve sürücülerinin geliştirilmesi 

3.66 

2 39 

H39:Savunma/Taktik 
Tekerlekli Araçlar için 
Hibrit Tahrik Sistemi 
(teker başına 3,5-5,5 ton 
yük) 

Seçilecek tipteki bir taktik tekerlekli araç üzerinde teker 
başına 3,5-5,5 ton yükü taşıyabilecek hibrit tahrik 
sisteminin geliştirilmesi   

3.65 

3 40 

H40:Savunma/Tekerlekli 
Araçlar için İçten 
Yanmalı Motor (350-600 
bg) 

Tekerlekli araçlar için 350 - 600 bg güç üretebilecek içten 
yanmalı motorun geliştirilmesi 

3.60 

4 36 

H36:Savunma/İHA'lar 
için İçten Yanmalı 
Havacılık Motoru (200-
250 bg) 

İnsansız hava araçları için 200-250 bg güç üretebilecek 
içten yanmalı havacılık motorunun geliştirilmesi 

3.57 

5 22 
H22:Enerji/Asenkron ve 
Senkron Alternatörler, 
ORC Türbin Motorları 

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya varolan 
sistemlere entegre edilmesi amacıyla uzun kullanım 
süresine sahip, on-grid ve off-grid çalışabilecek sürekli 
mıknatıslı senkron ve asenkron yerli alternatörlerin ve 
%15 olan elektrik üretim veriminin %25 seviyesine 
çıkaracak Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin 
motorlarının geliştirilmesi 

3.41 

6 26 
H26:Makina 
İmalat/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

Makina imalat sektörüne yönelik muadillerinden hassas 
hızlı pozisyonlama yapabilen, daha hızlı çalışan ve daha 
kolay kontrol edilebilen, düşük ve yüksek güç 
değerlerinde yüksek verimli, tork kontrollerine sahip 
fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

3.35 

7 19 H19:Demiryolu/Verimli 
İçten Yanmalı Motorlar 

Demiryolu uygulamalarındaki güç ve enerji sağlayan 
yüksek verimli içten yanmalı motorların geliştirilmesi 

3.34 

8 29 

H29:Traktör, İş 
Makineleri, Sanayi, Ağır 
Kara Taşıtları/Alternatif 
Gaz ve Sıvı Yakıt İçten 
Yanmalı Motorlar (0-750 
bg) 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş 
makinelerine, endüstriyel uygulamalarda, ağır ticari kara 
taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından 
muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi performans gösteren, 
0-750 hp güce sahip, güncel emisyon seviyelerinde 
alternatif gaz ve sıvı yakıtlarla çalışabilecek içten yanmalı 
motorların geliştirilmesi  

3.34 

9 23 

H23:3 Eksenli 
Stabilizasyon 
Sistemleri, Sivil 
Drone/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı drone 
teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı azaltmak amacıyla 
stabil, uzun mekanik ömüre, yüksek verimlilik, yüksek 
güç yoğunluğuna sahip ve dayanıklı fırçasız DC 
motorların geliştirilmesi 

3.33 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli 
Endeksi* 

10 31 
H31:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Hafif, Yenilikçi 
E-Drivetrain 

Elektrikli kara taşıtlarına yönelik farklı kullanımları 
hedefleyen, muadillerine göre %20 daha hafif, yenilikçi 
malzeme teknolojilerini kullanan  "e-drivetrain" (elektrik 
motoru, transmisyon, elektronik kontrol üniteleri vb 
bileşenler) sistemlerinin geliştirilmesi 

3.31 

11 30 
H30:Elektrikli Ağır 
Araçlar/Elektrik 
Motorları ve Sürücüleri 

Elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere yerli 
elektrik motoru ve sürücülerinin geliştirilmesi 

3.29 

12 24 

H24:Traktör, İş 
Makineleri, Sanayi, Ağır 
Kara Taşıtları/İçten 
Yanmalı Motorlar (0-750 
bg) 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş 
makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari 
kara taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından 
muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi performans gösteren, 
0-750 hp güce sahip, güncel emisyon seviyelerinde içten 
yanmalı motorların geliştirilmesi 

3.29 

13 17 

H17:Dayanıklı 
Tüketimde Enerji 
Verimliliği/Elektrik 
Motorları 

Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik muadillerinden daha verimli, maliyet 
etkin, küçük hacimli, sessiz, hızlı üretilebilir (Avrupa Birliği 
Yeşil Mutabakata uygun) elektrik motorlarının (BLDC, 
sabit mıknatıslı) sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi  

3.29 

14 21 H21:Denizyolu/Verimli 
Dizel Motorlar 

Türkiye’de inşa edilen ticari deniz taşıtlarının sevk ve güç 
sistemlerinde yerlileşmeye yönelik kullanımı kolay, 
dayanıklı ve verimli dizel motorların geliştirilmesi 

3.26 

15 33 

H33:Savunma/Hava 
Araçları/Turbofan 
Motorlar (3-10 KN, 40-50 
KN, 90-160 KN) 

İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için 3-10 KN 
ve/veya 40-50 KN ve/veya 90 -160 KN 
itki aralıklarında turbofan motorların ve bunlara hizmet 
edecek teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

3.21 

16 32 

H32:Tıbbi 
Cihaz/Peristaltik 
Pompalar (0,01 mL/sa, < 
% 0,3 hassasiyet) için 
BLDC ve Ventilatör 
Pompası (>50 bin rpm) 

Ülkemizde üretilecek robotik medikal cihazlarda 
kullanılması amacıyla biyomedikal cihazlarda sıvı 
numune manipülasyonuna yönelik 0.01 mL/saat gibi 
düşük hızlarda 0.3% altında hassasiyette, peristaltik 
pompalarda kullanılabilecek yüksek hassasiyetli fırçasız 
doğru akım motorlarının ve x>50.000 rpm devre sahip 
ventilatör pompalarının geliştirilmesi 

3.19 

17 37 
H37:Savunma/Paletli 
araçlar için Güç Grubu 
(900-1000 bg, 1500 bg) 

Paletli araçlar için 900-1000 bg ve 1500 bg gücü 
üretebilecek güç grubunun (çapraz tahrikli aktarım 
mekanizması içeren)  geliştirilmesi 

3.16 

18 41 H41:Savunma/Deniz 
Araçları için Dizel Motor 

Deniz araçlarının sevk ve güç sistemleri için dizel 
motorların geliştirilmesi 

3.14 

19 25 

H25:İş 
Makineleri/Elektrik 
Motorları ve 
Jeneratörler 

Üretilen yerli iş makinelerinin güç ihtiyacının yerli 
karşılanması amacıyla elektrik motorlarının ve 
jeneratörlerinin geliştirilmesi 

3.11 
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Sıra 
Hedef 

No 
Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 

Etki 
Potansiyeli 
Endeksi* 

20 27 H27:IE4, Verimli Elektik 
Motorları 

İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla 
minimum IE4 seviyesine sahip daha hafif ve daha uzun 
ömürlü, yüksek verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi  

3.10 

21 38 

H38:Savunma/Döner 
Kanatlı Platformlar için 
Turboşaft Motoru (1400-
1600 shp) 

Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına istinaden 1400-
1600 shp sınıfında bir turboşaft motorun geliştirilmesi ve 
sertifikasyon gereksinimlerini tamamlayıp platforma 
entegre edilmesi 

3.08 

22 20 
H20:Denizyolu/Marin ve 
Verimli Elektrik 
Motorları 

Ticari deniz taşıtlarına yönelik marin özellikte, yüksek 
verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi 

3.01 

23 35 H35:Savunma/3-5 KN İti 
Sınıfı Jet Motor Ailesi 

3 -5 KN itki sınıfında jet motor ailesi geliştirilmesi 2.96 

24 18 
H18:Demiryolu/Makas 
ve Cer Elektrik Motorları 
(>160 bg) 

Demiryolu uygulamalarındaki makas motorları ile trenler 
üzerindeki cer motorlarının yerlileşmesine yönelik yüksek 
verimli, dayanıklı, toz ve nemden az etkilenen, küçük 
ebatlı, en az 160 bg güç verebilecek elektrik motorlarının 
geliştirilmesi 

2.95 

25 34 

H34:Savunma/Döner 
kanatlı Hava 
Araçları/Turboşaft 
Motorlar (3000-3500 
shp) 

Döner kanatlı hava araçları için 3000-3500 shp 
güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek 
teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

2.85 
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Teknolojik Hedef Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı  

 

Şekil 18: Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Teknolojik Hedefler İçin Etki Potansiyeli-Yapabilirlik Kuadrantı 

 

Sektörel Uygulama Adaylarının Etki Potansiyeli ve Yapılabilirlik Kuandrantı  

 

Şekil 19: Delfi Anketi Sonucu Oluşturulan Sektörel Uygulamalar İçin Etki Potansiyeli-Yapabilirlik Kuadrantı 
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Delfi çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek Motor Teknoloji Yol Haritası'nın öncelikli hedeflerini seçmek 

ve teknoloji yol haritasının yapısına ilişkin çalışmaları şekillendirilmek amacıyla danışma grubu 19 Mart 2021 

tarihinde çevirim içi ortamda tekrar toplanmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 katmanda 

yer alan 41 hedef/ihtiyaç ifadesi etki ve yapılabilirlik bulguları açılarından değerlendirilmiş 12 öncelikli 

teknolojik hedef ve 15 öncelikli sektörel uygulama belirlenmiş; teknolojik hedefler ve sektörel uygulamaların 

ilişkilendirmeleri yapılmıştır. Hedef önerileri ve sektörel uygulama ihtiyaçlarında yer almamış olsa bile, mikro 

ve nanoteknolojinin ilerlemesiyle gelecekte önemli uygulama alanları bulacak olan Mikro-Nano Motorlar 

konusunun da eklenmesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından tavsiye edilmiştir. Motor 

Teknoloji Yol Haritasında yer alan nihai hedefler ve ihtiyaçlar aşağıda verilmiştir: 

Tablo 8. Motor Teknoloji Yol Haritası NihaiTeknolojik Hedefler 

Hedef 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 
İçerdiği 
Hedefler 

ÖTH1 
H14:Servo, BLDC ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (<15kW) 

<15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğu ve düşük maliyete 
sahip servo, BLDC ve sürekli mıknatıslı makinaların sürücüleri ile 
birlikte geliştirilmesi 

14 

ÖTH2 
H2:Denizyolu,Lokomotif, 
Yoldışı Araçlar/Dizel 
Motorlar 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; denizyolu, lokomotif 
ve yoldışı araçlarda kullanılmak üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve 
güncel emisyon seviyelerinde dizel motorların geliştirilmesi 
 
* 0-50 bg 

* 50-750 bg 
* 750 - 1500 bg 
* 1500-3000 bg 

2a, 2b, 2c 

ÖTH3 

H10:Hava ve Uzay 
Taşıtları/Hafif Tahrik 
Sistemi (>1 ton yük 
taşıma) 

Hava ve uzay taşıtları için düşük gürültü (ısı, ses vb) ve yakıt 
sarfiyatına sahip ve 1 ton üzerindeki yükleri taşıyabilecek hafif tahrik 
sistemi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi 

10 

ÖTH4 

H3:Denizyolu,Demiryolu, 
Enerji Üretim/Alternatif 
veya Gaz Yakıtlı 
Motorlar (0-750 bg) 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli imkanlarla 
üretilmiş denizyolu, demiryolu ve enerji üretim tesislerinde 
kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı motorların geliştirilmesi 

 
* 0-50 bg 
* 50-1500 bg 
* 1500-3000 bg 
* 3000-5000 bg 

3a, 3c, 3d 

ÖTH5 

H13:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Asenkron-
Senkron Motorlar (IE4, 
<350kW, <20bin 
devir/dk) 

Yüksek verim sınıflarında, <350kW güç seviyelerinde alçak gerilimde 
<20bin devir/dk gibi yüksek hızlarda çalışan, yüksek güç yoğunluğu ve 
düşük maliyete sahip, elektrikli ticari kara taşıtlarında kullanılmak 
üzere asenkron ve/veya senkron (sürekli mıknatıslı, relüktans ve/veya 
hibrit) türü makinaların, makina sürücülerinin ve entegre çekiş 
sistemlerinin birlikte geliştirilmesi 

13 
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ÖTH6 

H15:Raylı ve Deniz 
Taşıtları Tahrik 
Sistemleri/Asenkron ve 
Sürekli Mıknatıslı 
Motorlar (0.69-6.6kV, 
0.25-10MW) 

0,40-6.6kV gerilim seviyelerinde 0,10-10MW güç seviyelerinde, yüksek 
verim ve performansa sahip, raylı ve deniz taşıtların tahrik 
sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü 
makinaların sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi olarak 
geliştirilmesi 

15 

ÖTH7 

H11:Sanayi ve Elektrik 
Üretim/Asenkron ve 
Senkron Motorlar 
(6.6kV-20kV, 1-25MW; 
>50MW-senkron) 

3 kV-20kV gerilim seviyelerinde 1-25MW güç seviyelerinde asenkron 
ve senkron makinaların (sürücüleri ile birlikte) ve  >50MW güç 
seviyelerinde senkron makinaların fan/pompa gibi orta gerilim sanayi 
ve elektrik üretim uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmesi 

11 

ÖTH8 
H1:Enerji, Denizcilik, 
Havacılık/Gaz Türbin 
Motorları 

Düşük ağırlık ve hacimlerde, yüksek güç veya itki üretebilen, yüksek 
yanma verimine sahip; enerji, denizcilik ve havacılık alanlarda 
kullanılmak üzere gaz türbin motorların, alt bileşenlerinin ve 
teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi 

1 

ÖTH9 H16:Ramjet/Scramjet 
Motor Tek. 

Katı ve sıvı yakıtla çalışan Ramjet ve Scramjet motor teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve üretime hazır hale getirilmesi 

16 

ÖTH10 

H4:Yüksek Güçlü Dizel 
Motorlar için Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri 
(2000 barda püskürtme) 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, 2000 bar basınçta 
püskürtme yapabilen enjektör, pompa, ray ve yakıt dağıtım hatlarını 
içeren yakıt enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli 
üretim altyapısının oluşturulması 

4b 

ÖTH11 H7:Turboşarj Sistemleri 
Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek egzoz gazı ile tahrik edilen 
ve yüksek basınç oranına sahip turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi 

7 

ÖTH12 H5:Motor kontrol ünitesi 
Donanımı ve Yazılımı 

Dizel motorlarda kullanılabilecek ve geliştirilen yakıt enjeksiyon sistemi 
ile entegre çalışabilen, dünya standartlarına uygun şekilde (canbus, 
J1939) veri ve arıza paylaşabilen, tüm motor koruma ve çalışma 
fonksiyonlarını da kapsayan motor kontrol ünitesi donanımı ve 
yazılımının yerli olarak geliştirilmesi 

5 

ÖTH13 Mikro-Nano Motorlar 
Yenilikçi, gelecekte bir çok sektörde önemli uygulama alanları bulacak 
olan mikro-nano motorlara ilişkin bilimsel ve teknolojik birikimin 
sağlanması 

 

 

Tablo 9. Motor Teknoloji Yol Haritası Nihai Sektörel Uygulama Hedefleri 

 

Hedef 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 
İçerdiği 
Hedefler 

ÖSU1 
H28:Talaşlı 
İmalat/Spindle Motorları 
ve Sürücüleri 

Mikron / submikron ölçeğindeki talaşlı imalat makinaların (CNC 
tezgahları, CNC freze makineleri için) spindle motorlarının ve 
sürücülerinin geliştirilmesi 

28 

ÖSU2 

H39:Savunma/Taktik 
Tekerlekli Araçlar için 
Hibrit Tahrik Sistemi 
(teker başına 3,5-5,5 ton 
yük) 

Seçilecek tipteki bir taktik tekerlekli araç üzerinde teker başına 3,5-5,5 
ton yükü taşıyabilecek hibrit tahrik sisteminin geliştirilmesi   

39 
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Hedef 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 
İçerdiği 
Hedefler 

ÖSU3 

H40:Savunma/Tekerlekli 
Araçlar için İçten 
Yanmalı Motor (350-600 
bg) 

Tekerlekli araçlar için 350 - 600 bg güç üretebilecek içten yanmalı 
motorun geliştirilmesi 

40 

ÖSU4 

H36:Savunma/İHA'lar 
için İçten Yanmalı 
Havacılık Motoru (200-
250 bg) 

İnsansız hava araçları için 200-250 bg güç üretebilecek içten yanmalı 
havacılık motorunun geliştirilmesi 

36 

ÖSU5 

H34:Savunma/Döner 
kanatlı Hava 
Araçları/Turboşaft 
Motorlar 

* Döner kanatlı hava araçları için 3000-3500 beygir gücü (shp) 
aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların 
geliştirilmesi 
* Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına istinaden 1400-1600 beygir 
gücü (shp) sınıfında bir turboşaft motorun geliştirilmesi ve sertifikasyon 
gereksinimlerini tamamlayıp platforma entegre edilmesi 

38, 34 

ÖSU6 
H22:Enerji/Asenkron ve 
Senkron Alternatörler, 
ORC Türbin Motorları 

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya var olan sistemlere 
entegre edilmesi amacıyla uzun kullanım süresine sahip, on-grid ve off-
grid çalışabilecek sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron yerli 
alternatörlerin ve %15 olan elektrik üretim veriminin %25 seviyesine 
çıkaracak Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motorlarının 
geliştirilmesi 

22 

ÖSU7 

H33:Savunma/Hava 
Araçları/Turbofan 
Motorlar (3-10 KN, 40-50 
KN, 90-160 KN) 

İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için 3-10 KN ve/veya 40-50 KN 
ve/veya 90 -160 KN itki aralıklarında turbofan motorların ve bunlara 
hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

33 

ÖSU8 
H31:Elektrikli Kara 
Taşıtları/Hafif, Yenilikçi 
E-Drivetrain 

Elektrikli kara taşıtlarına yönelik farklı kullanımları hedefleyen, 
muadillerine göre %20 daha hafif, yenilikçi malzeme teknolojilerini 
kullanan  "e-drivetrain" (elektrik motoru ve sürücüleri, transmisyon, 
elektronik kontrol üniteleri vb bileşenler) sistemlerinin geliştirilmesi 

30, 31 

ÖSU9 

H23:3 Eksenli 
Stabilizasyon 
Sistemleri, Sivil 
Drone/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı drone 
teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığı azaltmak amacıyla stabil, uzun 
mekanik ömüre, yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğuna sahip ve 
dayanıklı fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

23 

ÖSU10 
H26:Makina 
İmalat/Fırçasız DC 
Elektrik Motorları 

Makina imalat sektörüne yönelik muadillerinden hassas hızlı 
pozisyonlama yapabilen, daha hızlı çalışan ve daha kolay kontrol 
edilebilen, düşük ve yüksek güç değerlerinde yüksek verimli, tork 
kontrollerine sahip fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

26 

ÖSU11 

H17:Dayanıklı 
Tüketimde Enerji 
Verimliliği/Elektrik 
Motorları 

Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik muadillerinden daha verimli, maliyet etkin, küçük hacimli, sessiz, 
hızlı üretilebilir (Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata uygun) elektrik 
motorlarının (BLDC, sabit mıknatıslı) sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi  

17 

ÖSU12 H27:IE4, Verimli Elektik 
Motorları 

İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla minimum IE4 
seviyesine sahip daha hafif ve daha uzun ömürlü, yüksek verimli elektrik 
motorlarının geliştirilmesi  

27 
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Hedef 
No 

Hedef (Kısa) Hedef Açıklaması 
İçerdiği 
Hedefler 

ÖSU13 

H29:Traktör, İş 
Makineleri, Sanayi, Ağır 
Kara Taşıtları/İçten 
Yanmalı Motorlar (0-750 
bg) 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş makinelerine, 
endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
fiyat/performans açısından muadilleriyle eşdeğer veya daha iyi 
performans gösteren, 0-750 hp güce sahip, güncel emisyon 
seviyelerinde içten yanmalı motorların geliştirilmesi 

29 

ÖSU14 

H21:Denizyolu ve 
Demiryolu araçları için 
Verimli Yenilikçi İçten 
Yanmalı Motorlar 

Ticari deniz taşıtlarıve demiryolu uygulamaları için sevk ve güç 
sistemlerinde yerlileşmeye yönelik içten yanmalı motorların geliştirilmesi 

19, 21 

ÖSU15 

H18:Denizyolu ve 
Demiryolu araçları için 
Verimli Elektrik 
Motorları 

•Demiryolu uygulamalarındaki makas motorları ile trenler üzerindeki cer 
motorlarının yerlileşmesine yönelik yüksek verimli, dayanıklı, toz ve 
nemden az etkilenen, küçük ebatlı, en az 160 bg güç verebilecek elektrik 
motorlarının geliştirilmesi 
•Ticari deniz taşıtlarına yönelik marin özellikte, yüksek verimli elektrik 
motorlarının geliştirilmesi 

18-20 

 

Nisan 2021’de, teknoloji yol haritasında yer alan 27 hedef/sektörel uygulamanın teknik isterlerinin 

belirlenmesi, somut Ar-Ge-yenilik projelerinin ve uygun işbirliği modellerinin ortaya konması, Ar-Ge-yenilik 

faaliyetlerinin ivme kazanması için ihtiyaç duyulan diğer konularının belirlenmesi amacıyla “BTYPK Motor 

Teknoloji Yol Haritası Odak Grubu” oluşturulmuştur. Odak grup üyelerinden katkı almak amacıyla katkı 

formu oluşturulmuş ve tüm odak grup üyelerinin katıldığı çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

Bu toplantıda üyelere katkı formları ve süreç hakkında bilgi verilmiştir. Üyelere Nisan-Mayıs 2021 tarihleri 

arasında katkı verebilme imkânı sağlanmıştır. Odak grup üyeleri Ek 4’te verilmektedir. 

 

Şekil 20’de Motor Yol Haritasına ilişkin tamamlanan çalışmalar özet olarak verilmiştir. 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 20: Motor Teknoloji Yol Haritası Tamamlanan Çalışmaların Özeti 

 

Tamamlanan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 12 teknolojik hedef ve 15 sektörel uygulama Şekil 21’de 

verilmiştir. Tablo 11 ve 12’de ise teknolojik hedef ve sektörel uygulamalara ait kritik ürün/teknolojiler ve 

bunlara ait teknoloji hazırlık seviyeleri verilmiştir. Kullanıcıların katkılarıyla yapılan ihtiyaç analizlerinde ortaya 

çıkmamış olmasına rağmen, küresel eğilimler ve geleceğin teknolojilerine hazır olmak amacıyla 13. teknolojik 

hedef olarak “mikro-nano motorlar” eklenmiştir.  

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 21: 12 Teknolojik Hedefler ve 15 Sektörel Uygulama 

 

Tablo 10. Motor Teknoloji Yol Haritası Teknolojik Hedeflerdeki Kritik Ürün/Teknolojilerin Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri 

Kritik Uygulama Dünya THS Türkiye THS 

1.1. Elektrikli Kara Taşıtları Senkron Makinalar ve Sürücüleri 9 6 

1.2. Elektrikli Kara Taşıtları Asenkron Makinalar ve Sürücüleri 9 6 

1.3. Elektrikli Kara Taşıtları Entegre Çekiş Sistemleri 9 6 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak 
üzere asenkron makinalar ve sürücüleri 

9 6 

2.2. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak 
üzere sürekli mıknatıslı makinalar ve sürücüleri 

9 3-4 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü) 9 4-5 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil) 9 6-7 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları 
ve sürücüleri 

8-9 5-6 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar 8-9 4-5 

5.1. 0-50 bg dizel motorlar 9 4 

5.2. 50-750 bg dizel motorlar 9 8 

5.3. 750-1500 bg dizel motor 9 8 

5.4. 1500-3000 bg dizel motor 9 8 

6.1. 0-50 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 9 5 

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 9 5 

6.3. 1500-3000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 9 3 

6.4. 3000-5000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 9 2 

7. Dizel motorlar için yakıt enjeksiyon sistemi 9 1 

8. Benzinli ve dizel motorlar için turboşarj sistemleri 9 6 

9.1. Dizel motorlar için motor kontrol ünitesi donanımı 9 6 

9.2. Dizel motorlar için motor kontrol ünitesi yazılımı 9 6 

9.3. Dizel motorlar için motor kontrol sistemi sensörleri 9 3 

9.4. Dizel motorlar için motor kontrol sistemi aktüatörleri 9 3 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 9 3-5 

10.2. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Enerji) 9 3-5 

10.3. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 9 3-5 

11.1. Ramjet Motor 9 5-6 

11.2. Scramjet Motor 9 2 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli) 9 4-5 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki) 9 4-5 

12.3. Fırlatma Sistemlerine Yönelik İtki Sistemleri 9 4-5 

12.4. Hava Taşıtları İçin İtki Sistemleri 9 4-5 

13.1 MEMS Eyleyicileri ve Motorları 6-8 1-3 

13.2 Medikal Cihaz ve Robotik Cerrahi için Mikro-Nano Motorlar 6-8 1-3 

13.3 Kuantum Düzeyde Enerji Hasatlayan Mikro-Nano Motorlar 6-8 1-3 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Tablo 11. Motor Teknoloji Yol Haritası Sektörel Uygulamalardaki Kritik Ürün/Teknolojilerin Teknoloji 

Hazırlık Seviyeleri 

Kritik Uygulama Dünya THS Türkiye THS 

1. Elektrikli kara taşıtları için "e-drivetrain" sistemlerinin 
geliştirilmesi 

9 5-6 

2. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC 
motorlar 

9 6 

3. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları 
ve sürücüleri 

9 4-6 

4. Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik motorlar 8-9 5-8 

5. Talaşlı imalat makinalarına yönelik spindle motorları ve 
sürücüleri 

8-9 4-5 

6. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC motorlar ve 
sürücüler 

8-9 6-6 

7. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve 
sürücüleri 

8-9 7-8 

8. İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla minimum IE4 
seviyesine sahip elektrikli motor 

8-9 7-8 

9. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 
bg) 

9 7 

10. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalara ve ağır 
ticari kara taşıtlarına yönelik 0-750 hp güce sahip içten yanmalı 
motorlar 

9 7 

11. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten 
yanmalı motor 

9 5 

12. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru 9 7 

13. Döner kanatlı hava araçları/platformlar için turboşaft motorlar 9 1-5 

14. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları 
(3-10 KN), (40-50 KN), (90-160 KN) 

9 3-4 

15. Ramjet ve Scramjet Motorlar 7-9 2-6 

16. Savunma, uzay ve havacılık itki tahrik sistemleri 9 3-6 

 

Teknoloji Yol Haritasının içeriği, Odak Grup Üyelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Her teknolojik hedef ve 

sektörel uygulamalar temelindeki içerik sonraki bölümlerde verilmektedir. 

 

Şekil 22 ve 23’te odak grubu çalışması sonucunda teknolojik hedefler ve sektörel uygulamalar için oluşturulan 

etki potansiyeli ve yapılabilirlik kuadrantları gösterilmektedir. 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 22: Odak Grup Çalışması Sonrası Oluşturulan Teknolojik Hedefler İçin Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadrantı 
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Şekil 23: Odak Grup Çalışması Sonrası Oluşturulan Sektörel Uygulamalar İçin Etki Potansiyeli-Yapılabilirlik Kuadran 
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Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)-Zaman-Bütçe-Personel Planlamaları 
 

 
 
 
 
 
 



Hizmete Özel 
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Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)-Zaman-Bütçe-Personel Planlamaları 
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c  
 
 

Şekil 24- Teknolojik Hedef ve Sektörel Uygulamaların Öngörülen Toplam Bütçe ve Personel Detayları 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

56 
 

 

 

Şekil 25- Öncelikli Sektörel Uygulamalar ve Teknolojik Hedeflerin Kiritik Ürün/Teknoloji İlişkilendirilmeleri 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 26 - Öncelikli Sektörel Uygulama 1 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 27 - Öncelikli Sektörel Uygulama 2 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Şekil 28 - Öncelikli Sektörel Uygulama 3 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Şekil 29- Öncelikli Sektörel Uygulama 4 



Hizmete Özel 
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Şekil 30- Öncelikli Sektörel Uygulama 5 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Şekil 31- Öncelikli Sektörel Uygulama 6 



Hizmete Özel 
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Şekil 32- Öncelikli Sektörel Uygulama 7 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 33- Öncelikli Sektörel Uygulama 8 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 34- Öncelikli Sektörel Uygulama 9 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 35- Öncelikli Sektörel Uygulama 10 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 36- Öncelikli Sektörel Uygulama 11 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 37- Öncelikli Sektörel Uygulama 12 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 38- Öncelikli Sektörel Uygulama 13 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 39- Öncelikli Sektörel Uygulama 14 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 40- Öncelikli Sektörel Uygulama 15 



Hizmete Özel 
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Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Şekil 41- Öncelikli Sektörel Uygulama 16



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Hizmete Özel 
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Motor Teknoloji Yol Haritası Teknolojik Hedefleri 

 

Teknolojik Hedef 1: Elektrikli Kara Taşıtları Senkron/Asenkron Makinalar ve Sürücüleri 

Yüksek verim sınıflarında, <350kW güç seviyelerinde alçak gerilimde <20bin devir/dk gibi 

yüksek hızlarda çalışan, yüksek güç yoğunluğu ve düşük maliyete sahip, elektrikli ticari kara 

taşıtlarında kullanılmak üzere asenkron ve/veya senkron (sürekli mıknatıslı, relüktans 

ve/veya hibrit) türü makinaların, makina sürücülerinin ve entegre çekiş sistemlerinin birlikte 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:  

1.1. Senkron Makinalar ve Sürücüleri 

1.2. Asenkron Makinalar ve Sürücüleri 

1.3. Entegre Çekiş Sistemleri 

 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

1.1. Senkron Makinalar ve Sürücüleri 

 

Motor Performans Kriterleri:  

Motorun maksimum gücü (Peak Power) (kW)  <350kW 

Motorun maksimum hızı (Peak Speed) (rpm) <20bin devir/dk 

Motor güç maliyeti (motor cost) ($/kW) Yılda 100 bin Ünite;< 6 Euro ($/kW) 

Maksimum hızın nominal hıza oranı >4 

 

Motor Güç Yoğunluğu: 

PM motor için: Motor ve soğutma sistemi dahil Güç Yoğunluğu > 7 (kW/kg) 

Mıknatıssız motorlar için: Güç Yoğunluğu > 4 (kW/kg) 

Azaltılmış mıknatıslı motorlar için: Güç Yoğunluğu > 5,5 (kW/kg) 

Azaltılmış mıknatıs kutuplu  motorlar için: Güç Yoğunluğu ekonomik sürdürülebilirliği sağlayacak 

düzeyde olmalıdır. 

 

Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Kullanılması: 

Sanayi 4.0 ve robotik kullanımı ile yenilikçi imalat teknolojileri 

Hairpin Sargı ve Lazer Kaynak Teknolojileri vb. 

 

Motor Soğutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Motor Sürücü Özellikleri: 

 

Hızlı tepki verebilen 

Yüksek gerilimli eviricilere sahip 

Yeni tip yarı iletken anahtarlara sahip  

Çok seviyeli anahtarlı eviricilere sahip 

Düşük THD’ye (Total harmonic distortion) sahip  

 

Sürücü Soğutma Teknolojileri Genel Sistem Özellikleri: 

 

Yüksek verim sınıflarında yer alan 

Yüksek güç yoğunluğuna sahip 

Düşük ve öngörülebilir maliyete sahip 

Hafif ve küçük boyutlu 

Çevreye duyarlı ve dönüştürülebilirliği yüksek 

1.2. Asenkron Makinalar ve Sürücüleri 

 

Senkron motor ve sürücüleri için yukarıda belirtilen tüm performans kriterleri ve metrikler asenkron 

motorlar için de geçerlidir. 

 

Senkron motorlar ve sürücüleri için yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak asenkron motorlar ve 

sürücülerinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:  

 

Overload kapasitesinin yüksek olması  

Rotor soğutma konusunda yenilikçi uygulamalara sahip olması 

Mıknatıs içermeyen motorlar için Güç Yoğunluğu > 4 (kW/kg) olmalıdır. 

1.3. Entegre Çekiş Sistemleri (E-drivetrain Sistemleri): 

Maliyeti azaltılmış  

Kompakt paketli hale getirilmiş 

Dış metal yapısı hafifletilmiş 

Dişli kutularıyla birlikte geliştirilmiş 

Sistemin soğutma teknolojileri geliştirilmiş olmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Yukarıda belirlenen temel ürün/teknolojilerin yanı sıra, bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında özellikle 

cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın giderilmesi için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının başlatılması 

gereken kritik yan alanlar aşağıda yer almaktadır: 

 Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük kayıplı, ince manyetik saclar 

 Mıknatıs teminindeki problemleri gidermek üzere nadir toprak elementleri bazlı malzemeler ve ultra 

yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaları  

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

Senkron ve asenkron motor ve sürücüleri ile entegre çekiş sistemleri: 

 

Dünya Örnekleri 

 

Tesla asenkron motorları %97 verimlilik seviyesinde çalıştırabilmektedir. Tesla ön ve arka sürüş için iki 

motor kullanmakta olup asenkron motordan daimi mıktanıslı motora geçiş yapmıştır. 

 

Mıknatısı azaltılmış motorlar Çin’de geliştirilmektedir. Asenkron motorlar,daimi mıknastıslı motorlar ve 

mıknatısı azaltılmış motorlar dünyada çeşitli ülkelere tarafından yaygın olarak geliştirilmektedir. Yukarıda 

belirtilen bu üç motorun yerli olarak geliştirilmesi ülkemizin dışa bağımlılığın azaltılması hususunda kritik 

öneme haizdir. Senkron/asenkron ve mıknatıslı motorların üretiminde yenilikkçi imalat teknolojilerinin 

kullanılması küresel eğilimdir. 

 

Türkiye Örnekleri 

 

TÜMOSAN entegre çekiş sistemlerinde (1.3) Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 7 seviyesinde Ar-Ge 

faaliyeti yürütmektedir. Ancak TÜMOSAN, bu süreçte motor ve sürücülerini yurtdışından tedarik 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 

Seviyeleri  

Dünyada 

(1.1) 

Türkiye’de 

(1.1) 

Dünyada 

(1.2) 

Türkiye’de 

(1.2) 

Dünyada 

(1.3) 

Türkiye’de 

(1.3) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

THS 4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

THS 5 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

THS 6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 

THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

1.1 Senkron Makinalar ve Sürücüleri 

 

Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma MerkezleriBüyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

1.2 Asenkron Makinalar ve Sürücüleri 

 

Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma MerkezleriBüyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

1.3 Entegre Çekiş Sistemleri (E-drivetrain Sistemleri): 

 

Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma MerkezleriBüyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

Bütçe Öngörüleri 

1.1. Senkron Makinalar ve Sürücüleri: 10-50 Milyon TL 

1.2 Asenkron Makinalar ve Sürücüleri: 10-30 Milyon TL 

1.3 Entegre Çekiş Sistemleri (E-drivetrain Sistemleri): 10-50 Milyon TL 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirliğin Değerlendirilmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Ulusal Pazar 

Potansiyeli 

Yerli elektrikli otomobil üretiliyor olması bu motorların ulusal pazar 

potansiyelini geliştirmektedir. Bu puanlama anlamlıdır. 

Uluslararası pazar 

Potansiyeli 

Bu motorların ihracat potansiyelleri yüksektir. TOGG özelinde ülkemizin 

Avrupa Birliği ülkelerine karşı maliyet avantajları vardır, rekabetçiliği 

yüksektir. 

Yabancı 

Hammadde/Ara Ürün 

Tedariği Kolaylığı 

Elektrik motorları geliştirilmesi kapsamında mıknatıs, manyetik saclar, 

elektronik komponentler, yalıtkan malzemelerin temini hususunda 

ülkemiz dışa bağımlıdır. Ara mamul temini ve tedariki konusundaki bu 

bağımlılık, hem maliyet dezavantajı yaratmakta hem de kritik projelerde 

gecikmeye sebep olmaktadır. 

 

Mıknatısı azaltılmış motor geliştirilmesi ülkemizin dışa bağımlılığının 

azaltılması hususunda kritik öneme haizdir. Ek olarak; bu ürünün 

geliştirilmesi ara malı tedariğinde Çin’e olan bağımlılığı azaltacaktır. 

 

Mıknatıs teminindeki bu sıkıntılar (Nadir toprak elementleri malzemeler) 

malzeme mühendisliği alanında farklı araştırmaların ve arayışların 

önünü açmaktadır. Bu anlamda olumlu bir tetikleyici etkisi 

bulunmaktadır. 

 

Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük 

kayıplı, daha ince manyetik saclarınnda ülkemiz tamamen dışa 

bağımlıdır. Bunların yerli olarak geliştirilmesi, dışa bağımlılığın 

azaltılması için kritiktir. Bu ara mallar özellikle Rusya, Çin ve 

Hindistan’dan ithal edilmektedir 

Kurumsal Bünyelerde 

Olgun Ar-Ge 

Takımlarının 

Üniversite-Sanayi 

Etkileşimleri 

Özel sektör ve akademinin arasındaki işbirliği artırılmalı, akademi 

danışmanlık hizmetinin yanısıra , Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer almalıdır 

Akademinin Ar-Ge süreçlerinde aktif rol aldığı özel sektör – akademi 

işbirlikleri hedeflenmelidir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle  İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Cari açığın azalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Elektrik motorları geliştirilmesi kapsamında mıknatıs, manyetik saclar, 

elektronik komponentler, yalıtkan malzemelerin temini hususunda 

ülkemiz dışa bağımlıdır. Ara mamul temini ve tedariki konusundaki bu 

bağımlılık, hem maliyet dezavantajı yaratmakta hem de kritik projelerde 

gecikmeye sebep olmaktadır. 

 

Mıknatısı azaltılmış motor geliştirilmesi ülkemizin dışa bağımlılığının 

azaltılması hususunda kritik öneme haizdir. Ek olarak; bu ürünün 

geliştirilmesi ara malı tedariğinde Çin’e olan bağımlılığı azaltacaktır. 

 

Mıknatıs teminindeki bu sıkıntılar (Nadir toprak elementleri malzemeler) 

malzeme mühendisliği alanında farklı araştırmaların ve arayışların önünü 

açmaktadır. Bu anlamda olumlu bir tetikleyici etkisi bulunmaktadır. 

 

Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük 

kayıplı, daha ince manyetik saclarınnda ülkemiz tamamen dışa 

bağımlıdır. Bunların yerli olarak geliştirilmesi, dışa bağımlılığın 

azaltılması için kritiktir. Bu ara mallar özellikle Rusya, Çin ve 

Hindistan’dan ithal edilmektedir 

 

Yukarıda bahsedilen ürünlerin yurtiçinden temin edilmesi veya 

geliştirilmesi cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Puanlama 

anlamlıdır. 

Çığır açıcı (breakthrough) 

yeniliklerin önünün 

açılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Mıknatıs teminindeki problemler malzeme mühendisliği alanında yenilikçi 

araştırmaların ve yeni arayışların (nadir toprak elementleri bazlı 

malzemelerin ve ultra yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaların)  

önünü açmaktadır. Bu anlamda olumlu bir tetikleyici etkiye sahiptir. 

 

Elektrikli motorlar ve sürücülerinin üretilmesinde yenilikçi imalat 

teknolojilerinin (Sanayi 4.0, Robotik kullanımı, Hairpin Sargı ve Lazer 

Kaynak Teknolojileri vb.) kullanılması çığır açıcı araştırmalara vesile 

olacaktır. Puanlama anlamlıdır. 

Yurtiçi ve yurtdışı pazar 

potansiyelinin artmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Bu motorların ihracat potansiyelleri yüksektir. TOGG özelinde ülkemizin 

Avrupa Birliği ülkelerine karşı maliyet avantajları vardır, rekabetçiliği 

yüksektir. Puanlama anlamlıdır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 

İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, 

yerli test altyapıları, vb) 

Belirlenen 3 ürün/teknoloji için uluslararası ISO standartlarına uygun bir test 

ve sertifikasyon merkezinin ülkemizde kurulmasına ihtiyaç vardır. Test ve 

sertifikasyon maliyetleri yurtdışında oldukça yüksektir. 

Pazara Giriş Sıkıntıları 

(Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet 

koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Pazara girişte özellikle ulusal düzeyde bir sıkıntı öngörülmemektedir. 

 

Fiyat, kalite ve performans açısından rekabetçi ve yenilikçi, 

ölçeklendirilebilir/çeşitlendirilebilir modüler yapıda yerli/nihai ürünler 

geliştirilmesi küresel pazara girişi kolaylaştıracaktır. Motor-sürücü-

edrivetrain anlamında kompakt sistemlerin geliştirilmesi uluslararası 

pazarlara girişi kolaylaştıracaktır. 

 

Bu bakımdan bu hedef bu ihtiyacı karşılamaktadır. 

İnsan Kaynakları (İlgili 

yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik 

eleman, vb.)  

 

İnsan kaynağı geliştirilebilir bir alandır.  

 

“Elektrikli Araç Teknolojileri” alanında malzemeden imalat teknolojilerine 

kadar sistemin bütün komponentlerini- bileşenlerini içerecek şekilde, çok 

disiplinli*, lisans düzeyinde pilot bölümler ve lisansüstü programlar açılması 

insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine, diğer çözümlere (burs vb.) kıyasla 

daha fazla ve kalıcı katkı sağlayacaktır. 

 

 

*Güç Elektroniği; Soğutma ve İmalat Teknolojileri; Malzeme Teknolojileri; 

Motor Kontrol Teknolojileri; Elektrik Makinaları;  Sürücü Sistemleri; Yapay 

Zekâ Teknolojileri-Derin Öğrenme; Gömülü Sistemler; Yazılım-Kodlama; 

Sistem Optimizasyonu 
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Teknolojik Hedef 2: Raylı ve Deniz Taşıtları için Asenkron/Sürekli Mıknatıslı Makinalar ve Sürücüleri 

 0,40-6.6kV gerilim seviyelerinde 0,10-10MW güç seviyelerinde, yüksek verim ve performansa sahip, 

raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron ve sürekli mıknatıslı türü 

makinaların sürücüleri ile birlikte modüler mimaride ürün ailesi olarak geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron makinalar ve sürücüleri 

2.2 Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere sürekli mıknatıslı makinalar ve sürücüleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri 

 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron makinalar ve 
sürücüleri 
 
Raylı taşıt motoru özellikleri: 
 

 Yüksek güvenilirlik seviyesine sahip 

 Kendinden hava soğutma sistemlerine sahip 

 Yüksek verime sahip 

 Bakır çubuklu rotora sahip 

 Endüstriyel motorlara göre verim aralığı yüksek  

 Duraklar arası rejenarasyon verimliliğine sahip 

 Anlık güç değişimlerine karşı dayanımlı 

 
Raylı taşıt motoru güç ve gerilim seviyeleri: 
 

 Tramvaylarda kullanılan motorlar 80-250kW mertebesinde ve 400VAC-1000VAC gerilim 
seviyelerinde olmalıdır 

 Lokomotiflerde motor gücü 250kW-1500kW aralığında ve gerilimleri 700VAC, 1300VAC 
mertebesinde olmalıdır 

 Hızlı trenler için güçler 400kW-1500kW aralığında ve 1000VAC-1300VAC gerilim aralığında 
olmalıdır 

 
Raylı taşıt motoru sürücü sistemleri için: 

 Yüksek Gerilimli Hat Gerilim Seviyesi aralıkları 
o Tramvaylarda 750 VDC-1500VDC 
o Lokomotiflerde 1800 VDC 

       

 Sıvı Soğutma Sistemleri ve Teknolojileri 
o Heat Pipe Teknolojileri –Isı Borusu teknolojisine (doğal hava soğutma-natural air cooling) 

sahip sistemlere sahip 
o Yeni tip (Sic vb.) yarı iletken anahtarlara sahip 
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Yukardaki özelliklere ek olarak deniz taşıtları için motor güç ve gerilim seviyeleri aşağıdaki şekilde 
değişmektedir: 

 Yüksek Güç ve Gerilim Seviyesine Sahip 

 Güç ve Gerilim Seviyeleri: 
o Deniz taşıtlarındaki motorların gerilim seviyeleri, 690V-6.6kV- aralığında 
o Genel güç seviyesi >100 kW ve <10 MW aralığında 
o Ana tahrik - manevra kabiliyetini artırmak için büyük boyutlu gemiler için motor güç seviyesi 

5-10 mw aralığında olmalıdır. 

2.2. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere mıknatıslı makinalar ve 
sürücüleri 
 
Not: Yukarıda asenkron makinalar ve sürücüleri için belirtilen özellikler bu bölümdeki mıknatıslı 
makinalar ve sürücüleri için de geçerlidir. 
 
Raylı taşıt motoru özellikleri: 
 

 Yüksek güvenilirlik seviyesine sahip 

 Kendinden hava soğutma sistemlerine sahip 

 Yüksek verime sahip 

 Bakır çubuklu rotora sahip 

 Endüstriyel motorlara göre verim aralığı yüksek  

 Duraklar arası rejenarasyon verimliliğine sahip 

 Anlık güç değişimlerine karşı dayanımlı 

 
Raylı taşıt motoru güç ve gerilim seviyeleri: 
 

 Tramvaylarda kullanılan motorlar 80-250kW mertebesinde ve 400VAC-1000VAC gerilim 
seviyelerinde olmalıdır 

 Lokomotiflerde motor gücü 250kW-1500kW aralığında ve gerilimleri 700VAC, 1300VAC 
mertebesinde olmalıdır 

 Hızlı trenler için güçler 400kW-1500kW aralığında ve 1000VAC-1300VAC gerilim aralığında 
olmalıdır 

Raylı taşıt motoru sürücü sistemleri için: 

 Yüksek Gerilimli Hat Gerilim Seviyesi aralıkları 
o Tramvaylarda 750 VDC-1500VDC 
o Lokomotiflerde 1800 VDC 

       

 Sıvı Soğutma Sistemleri ve Teknolojileri 
o Heat Pipe Teknolojileri –Isı Borusu teknolojisine (doğal hava soğutma-natural air cooling) 

sahip sistemlere sahip 
o Yeni tip (Sic vb.) yarı iletken anahtarlara sahip 

Yukardaki özelliklere ek olarak deniz taşıtları için motor güç ve gerilim seviyeleri aşağıdaki şekilde 
değişmektedir: 

 Yüksek Güç ve Gerilim Seviyesine Sahip 

 Güç ve Gerilim Seviyeleri: 
o Deniz taşıtlarındaki motorların gerilim seviyeleri, 690V-6.6kV- aralığında 
o Genel güç seviyesi >100 kW ve <10 MW aralığında 
o Ana tahrik - manevra kabiliyetini artırmak için büyük boyutlu gemiler için motor güç seviyesi 

5-10 mw aralığında olmalıdır. 
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ÖNEMLİ NOT: 

Yukarıda belirlenen temel ürün/teknolojilerin yanı sıra, bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında özellikle 

cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın giderilmesi için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının başlatılması 

gereken kritik yan alanlar aşağıda yer almaktadır: 

 Yüksek gerilim ve yüksek sıcaklığa dayanımlı (>200oc) uygun sargı ve yalıtım malzemeleri 

 Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük kayıplı, ince manyetik saclar 

 Mıknatıs teminindeki problemleri gidermek üzere nadir toprak elementleri bazlı malzemeler ve ultra 

yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaları  

 Hairpin sargı ve lazer kaynak teknolojileri vb. yenilikçi imalat teknolojilerinin yukarıda belirtilen 

motorların üretiminde kullanılması 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron makinalar ve 
sürücüleri ve 
 

2.2. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere mıknatıslı makinalar ve 
sürücüleri için 
 

Dünya Örnekleri: 

 

Siemens, AVG ve ABB gibi küresel çapta şirketlerden temin edilmek suretiyle ülkemizin bu motorlara olan 

ihtiyacı giderilmektedir. 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(2.1)  

Türkiye’de 
(2.1) 
 

Dünyada 
(2.2) 

Türkiye’de 
(2.2) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Türkiye Örnekleri: 

 

Bozankaya A.Ş. motor sürücüleri (eviriciler) üzerine Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır; ancak dış tedarik 

yoluyla çalışmalar ilerlemektedir.  

 

TURASAŞ ve GAMAK yerli firmaları, Marmaray motorlarını lisanslı olarak üretmiştir. Yerli tasarım 

mevcuttur; ancak talep azlığından dolayı uzmanlaşmış firmaların sayısı düşüktür. 

 

TÜBİTAK RUTE, raylı taşıtlar için motor sürücüleri, asenkron ve senkron makinaları geliştirmektedir. THS 

9 seviyesinde motor sürücüleri geliştirilmektedir. Motor tasarımı ve üretimi için TÜBİTAK RUTE özel sektör 

ile işbirliği yapmaktadır. Motor tasarımı TÜBİTAK RUTE tarafından yapılmakta olup motor üretimi özel 

sektör tarafından üstlenilecektir. 

 

ASELSAN raylı sistemler motor ve sürücüleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron makinalar ve 
sürücüleri ve 
 
Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı uzun vadeli ve sürdürülebilir 

işbirlikler hedeflenmelidir. Bu işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 TÜBİTAK RUTE 

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma Merkezleri 

 Büyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 
 

2.2. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere mıknatıslı makinalar ve 
sürücüleri için 
 
Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı uzun vadeli ve sürdürülebilir 

işbirlikler hedeflenmelidir. Bu işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 TÜBİTAK RUTE 

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma Merkezleri 

 Büyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 
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Bütçe Öngörüleri 

 

2.1. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere asenkron makinalar ve 
sürücüleri ve 
 

Ar-Ge Platformu için Toplam Bütçe 50-80 Milyon TL 

Motor Geliştirme için 20-30 Milyon TL 

Motor Sürücüleri için farklı araç (raylı taşıtlar-deniz taşıtları) ve güç/gerilim seviyeleri için geliştirilecek 

ürünler ayrı projeler halinde 30-50 Milyon TL bütçeye sahip olmalıdır. 

 

*Motor ve sürücü türüne, güç ve gerilim seviyelerinin artışına göre maliyet doğru orantılı artacaktır. 

2.2. Raylı ve deniz taşıtların tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere mıknatıslı makinalar ve 
sürücüleri için 
 

Ar-Ge Platformu için Toplam Bütçe 50-80 Milyon TL 

Motor Geliştirme için 20-30 Milyon TL 

Motor Sürücüleri için farklı araç (raylı taşıtlar-deniz taşıtları) ve güç/gerilim seviyeleri için geliştirilecek 

ürünler ayrı projeler halinde 30-50 Milyon TL bütçeye sahip olmalıdır. 

 
*Motor ve sürücü türüne, güç ve gerilim seviyelerinin artışına göre maliyet doğru orantılı artacaktır. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Nitelikli İnsan Kaynağı Ülkemizde bu alandaki nitelikli insan gücü geliştirilmesi hususu 

geliştirilmeye açık bir konudur. 

Mühendislik altyapısına sahip araştırmacı/uzmanların sektöre 

kazandırılması ve projelerde erken aşamalardan itibaren yer alması için 

oluşturulan çok paydaşlı, çok disiplinli konsorsiyumlarda yer almak 

üzere insan kaynağı desteklerinin artırılması önemlidir. 

Ar-Ge Altyapıları 

(merkezler, enstitüler 

vb.)  

 

Bu projelerin hayata geçirilmesi için altyapı yatırımlarına ihtiyaç vardır. 

Özellikle test ve sertifikasyon konularında ulusal bir test ve sertifikasyon 

merkezi çözümü geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yurtdışında test ve sertifikasyon işlemleri yapılmak zorunda olup ve bu 

durum projelerin maliyet yükünü oldukça artırmaktadır. 

TSE bünyesinde test ve sertifikasyon laboratuvarı, güç seviyeleri olarak 

bu minvaldeki projelerin ihtiyacını karşılamamaktadır. 

Uluslararası pazar 

Potansiyeli 

Küresel pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz taşıtlar 

konusundaki çalışmalarına sürdürülebilir ve sürekli destekler 

sağlanmalıdır ve bu sayede ülkemizin pazarda pay alma şansı 

bulunmaktadır. 

Yabancı 

Hammadde/Ara Ürün 

Tedariği Kolaylığı 

Tedarik sürelerinin uzaması ve çoğu ürünün özel ürünler olması 

sebebiyle maliyetler yükselebilmektedir. 

Ara ürünlerde bu anlamda arz güvenliği istenen seviyeden düşüktür. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

90 
 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

Ülkemizdeki Etki ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Cari açığın azalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Belirlenen kritik ürünlerin yerli geliştirilmesi, doğrudan cari açığın 

azaltılmasına olumlu katkı yapacaktır. 

 

Yurtiçi ve yurtdışı pazar 

potansiyelinin artmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Küresel pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz taşıtlar 

konusundaki çalışmalarına sürdürülebilir ve sürekli destekler 

sağlanmalıdır ve bu sayede ülkemizin pazarda pay alma şansı 

bulunmaktadır. 

 

Dünyada bu tür büyük projeleri yürüten az sayıda firma bulunmaktadır; 

pazara yeni girecek ürünler için özellikle güvenilirlik bir tercih edilme 

sebebi olmaktadır.  

Savunma sektöründe ve 

sivil sektörlerde çift 

kullanım (dual use) olanağı 

sağlayacaktır. 

Özellikle denizcilikteki tahrik sistemlerinin savunma sektöründe kullanımı 

çift kullanıma katkı sunacaktır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Bu projelerin hayata geçirilmesi için altyapı yatırımlarına 

ihtiyaç vardır. Özellikle test ve sertifikasyon konularında 

ulusal bir test ve sertifikasyon merkezi çözümü geliştirilmesi 

gerekmektedir. Test ve sertifikasyon işlemleri yurtdışında 

yapılmak zorunda kalmakta ve bu durum projelerin maliyet 

yükünü oldukça artırmaktadır. TSE bünyesinde test ve 

sertifikasyon laboratuvarı, güç seviyeleri olarak bu 

minvaldeki projelerin ihtiyacını karşılamamaktadır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Küresel pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz 

taşıtlar konusundaki çalışmalarına sürdürülebilir ve sürekli 

destekler sağlanmalıdır ve bu sayede ülkemizin pazarda 

pay alma şansı bulunmaktadır. Dünyada bu tür büyük 

projeleri yürüten az sayıda firma bulunmaktadır; pazara 

yeni girecek ürünler için özellikle güvenilirlik bir tercih 

edilme sebebi olmaktadır. Bu anlamda bu alanda kendini 

kanıtlamış şirketler ile ilk etapta rekabet etme konusunda 

sıkıntı yaşanabilme ihtimali vardır. 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Bu alanda yerli Ar-Ge teşvikleri artırılarak devam 

ettirilmelidir. Ar-Ge teşvikinin yanı sıra ürünleşme 

safhasında, belirli bir yerlileşme oranının hedef olarak 

ortaya konması ile ekosistemin yerli üretime doğru 

yönlendirilmesi de bir seçenektir. Kamu ihalelerinde yerli 

ürünlere fiyat avantajı sağlanmaktadır; benzer şekilde kritik 

teknoloji odaklı ekipmanlarda yerli ürün kullanımı/tercih 

edilmesinin teşvik edilmesi de farklı bir çözüm yolu 

olabilecektir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Ülkemizde bu alandaki nitelikli insan gücü geliştirilmesi 

hususu geliştirilmeye açık bir konudur. Mühendislik 

altyapısına sahip araştırmacı/uzmanların sektöre 

kazandırılması ve projelerde erken aşamalardan itibaren 

yer alması için oluşturulan çok paydaşlı, çok disiplinli 

konsorsiyumlarda yer almak üzere insan kaynağı 

desteklerinin artırılması önemlidir. Özellikle orta gerilime 

sahip makinalarda nitelikli teknisyen ve ara eleman ihtiyacı 

da mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

92 
 

 

Teknolojik Hedef 3: Servo, BLDC ve Sürekli Mıknatıslı Makinalar 

<15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğu ve düşük maliyete sahip servo, BLDC ve 

sürekli mıknatıslı makinaların sürücüleri ile birlikte geliştirilmesi 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

3.1. Servo Motor (konum kontrollü) 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil) 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü): 

 <15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğuna ve düşük maliyete sahip olmalı 

 Yüksek hassasiyetli ve yüksek çözünürlüklü olmalı 

 Servo motor kontrolünde hız, ivme ve akım kontrol döngüleri tasarlanmalıdır 

 IPD, Durum Geri Beslemeli veya Gürbüz kontrolcü tasarımları ihtiyaca göre tasarlanmalıdır 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil): 

 <15kW güç seviyelerinde, yüksek güç yoğunluğuna ve düşük maliyete sahip olmalı 

 Yüksek verimle çalışmalı (IEC standartlarına uygun biçimde) 

 Güç aralığına bağlı olarak kendi verim sınıfında bir üst sınıfa çıkma hedefi olmalıdır. 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği.  

Özellikle, Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 

Yazılımları, Donanım, konularındaki uzmanlar biraraya gelmelidir. 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS  Dny 
(3.1) 

TR 
(3.1) 

Dny  
(3.2) 

TR  
(3.2) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ ☒ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ 
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü): 

 Motor ve sürücü yapmanın yanısıra otomasyon altyapısının ve arayüzlerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE’de bu konuda çalışmalar 

yürütülmektedir. 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil): 

 Sürücüsüyle birlikte inverter comp. üretilmektedir. Ancak, BLDC’ler ithal edilmektedir. Bazı yerli 

firmalar sürekli mıknatıslı motor üretmektedir ancak bu yeterli değildir. Bazı motorların üretiminde 

ülkemiz oldukça geride kalmıştır (THS 5-6). Ölçek ekonomisi nedeniyle üretim maliyetlerinde diğer 

rakiplere karşı (Çin vb.) dezavantaj bulunmaktadır. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü): 

 

KOBİ’ler, Üniversite ve Araştırma Merkezleri ve Kamu ortaklı bir konsorsiyumun oluşturulması 

gerekmektedir. ASELSAN’ın yer aldığı uluslarası işbirlikleri geliştirilmelidir. 

 

Şerh: Uluslararası işbirliği yerine ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliği ile bu konuda 

çalışmalar yürütülmelidir. 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil): 

 

KOBİ’ler, Üniversite ve Araştırma Merkezleri ve Kamu ortaklı bir konsorsiyumun oluşturulması 

gerekmektedir. ASELSAN’ın yer aldığı uluslarası işbirlikleri geliştirilmelidir. 

 

Şerh: Uluslararası işbirliği yerine ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliği ile bu konuda 

çalışmalar yürütülmelidir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü): 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil): 

 

Her ikisi için de: 

Uygulamalar ve motor tiplerinin farkına ve güç aralıklarına göre servo için 6 farklı proje desteklenmesi (1-

7 kW’a kadar) ve sürekli mıknatıslı motorlar için 10 farklı proje desteklenmesi durumunda (15 kW’a kadar) 

 

Proje başına <2-3 milyon Avro. 

 Projenin %70-80’i mühendislik (adam-ay) için ayrılmaktadır.  
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Maliyetlerin ve dışa bağımlılığın azaltılması bakımından motorlarda mıknatıs oranının düşürülmesi önemli 

bir husustur. Mıknatıs tedarikinde karşılaşılan problemin çözülmesi amacıyla mıknatıs üretiminin yapılması 

elzemdir. (Tüm tedarik zincirinin düşünülmesi ve bileşenlere odaklanılması gerekmektedir.  

 

Özellikle servo motorlar açısından encoder, resolver gibi ara ürünlerin de yerli olarak üretilmesi, bu 

ürünlerde olan dışa bağımlılığı azaltmak açısından önem arz etmektedir. 

 

Zayıf Olunan, Odaklanılması Önerilen Kritik Yan Konular: Mıknatıs teknolojileri, yarı iletken anahtarlar ve 

mikro denetleyiciler. 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 
 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

3.1. Servo Motor (konum kontrollü): 

Bu kapsamda insan kaynağının yetiştirilmesi ve devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Güç elektroniği 

ve aktarım elemanlarının tamamının yerlileştirilmesi önem arz etmektedir. 

3.2. Sürekli Mıknatıslı Motorlar (BLDC Motor dahil): 

Modelleme, malzeme ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesi çok önemlidir. İnsan kaynağında devamlılığın 

sağlanması da önem arz etmektedir. 

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle  İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

Kriterler Görüşler 

Cari açığın azalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Özellikle BLDC’in geliştirilmesi cari açığın azaltılmasına önemli bir katkı 

sağlayacaktır. Özellikle tedarik sürelerinin uzun olması, son kullanıcı ve 

ihracat iznine tabi olması nedeni ile birçok askeri ve sivil projelerde 

kullanılabilecek bu ürünlerin daha hızlı ve daha uygun fiyata tedarik 

edilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte ihtiyaca bağlı ve hızlı tasarım ve 

üretim kabiliyeti ile yurt dışı pazarın da oluşturulabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Türkiye Standardları Enstitüsü’nün (TSE’nin) bu konuda 

kendi laboratuvarı bulunmaktadır. Ek olarak; bazı yerli 

firmaların test laboratuvarları bulunmaktadır. Ancak 

kapasite gelişimi açısından kritik motor üretimi olan 

bölgelere (OSB’lere) test altyapı taşınarak hizmet 

sağlanmalıdır. Test ve sertifikasyon hususunda dışa 

bağımlılık bulunmasa da, test yapılabilecek laboratuvarların 

sayısı artırılmalıdır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler (Standartlar, 

mevzuatlar, patent sistemi, vb)  

 

Beyaz eşyada yeni enerji etiketi geçişi yapılmıştır. AB’ye 

paralel olarak enerjiyle ilgili bir düzenleme yayımlanacaktır. 

AB standarlarına göre yapıldığı için uluslararası 

regülasyonlar takip edilmektedir. Verimli olmayan 

motorların (yerli üretimi ve) ülkeye girişini engelleyecek 

mevzuatı geliştirmek önemlidir. Bir makinanın içerisinde, 

makine ile birlikte motor getirilirken, motora ilişkin kontrol 

mekanizması bulunmamaktadır. Makina-Teçhizat 

yönetmeliği kapsamında buna yönelik bir düzenleme 

yapılmalıdır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Kamu alımlarında yerli üretime öncelik sağlanması 

gereklidir. Yerli bileşen kullanımının teşvik edilmesi yerli 

üretime ve pazara girişi sıkıntılarının aşılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Bu hedef özelinde Üniversite-Sanayi işbirliği özellikle 

desteklenmelidir. 

Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

Ölçek ekonomisi dezjavantajları nedeniyle yatırım kararları 

alınamamaktadır. Bilgi birikimi, teknoloji ve üretim altyapısı 

mevcuttur fakat kapasite gelişimi sağlanmalıdır. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.) 

Hem tasarım hem de üretim ve test açısından kalifiye insan 

kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. 

Diğer Bu ürün ile birlikte kullanılabilecek aktarım elemanları, geri 

besleme ölçerleri ve güç elektroniği konularının da birlikte 

ele alınmasında fayda olacaktır. 
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Teknolojik Hedef 4: Farklı Gerilim ve Güç Seviyelerinde Asenkron/Senkron Makinalar ve 
Sürücüleri 

  

3 kV-20kV gerilim seviyelerinde 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaların 

(sürücüleri ile birlikte) ve  >50MW güç seviyelerinde senkron makinaların fan/pompa gibi orta gerilim 

sanayi ve elektrik üretim uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

 IEC standartlarına uygun olarak yüksek verimle çalışmalı 

 Güç aralığına bağlı olarak kendi verim sınıfında bir üst sınıfa çıkma hedefi olmalı 

 Yüksek güç yoğunluğuna sahip olmalı 

 Güç aralıklarına bağlı olarak entegre sürücü teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir 

 İlgili İSG ve IEC strandartlarının sağlaması gerekmektedir. 

 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar: 

 Farklı yüklerde ve hızlarda çalışabilme özelliğine sahip olmalı 

 Güç aralıklarına göre belli bir ses seviyesinin altında olmalı 

 IEC standartlarına uygun olarak yüksek verimle çalışmalı 

 Güç aralığına bağlı olarak kendi verim sınıfında bir üst sınıfa çıkma hedefi olmalı 

 Yüksek güç yoğunluğuna sahip olmalı 

 Güç aralıklarına bağlı olarak entegre sürücü teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir 

 İlgili İSG ve IEC strandartlarının sağlaması gerekmektedir. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği.  

Özellikle, Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 

Yazılımları, Donanım, konularındaki uzmanlar biraraya gelmelidir. 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

 
Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 TÜBİTAK destekli olarak (Enerji Enstitüsü ve RUTE) KEPEZ Hidroelektrik Santrali için 10 MW 
senkron makina geliştirilmiştir. 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar: 

 
Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 Ülkemizde bu konuda bilgi birikimi mevcuttur. Yukarıda 4.1’de bahsedilen proje ile edinilen 
kazanımlardan faydalanılarak >50MW hedeflenmelidir. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları  

TEMSAN, Elektrik Üretim A.Ş.,  

KOBİ’ler ve Teknopark Firmaları (yazılım ve donanımla ilgili kısımlar, özellikle sürücü yazılımları) 

TÜBİTAK MAM RUTE 

TÜRASAŞ 

Üniversiteler 

Uluslararası İşbirlikleri 

 

Yukarıda belirtilen paydaşların yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar: 

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları  

TEMSAN, Elektrik Üretim A.Ş.,  

KOBİ’ler ve Teknopark Firmaları (yazılım ve donanımla ilgili kısımlar, özellikle sürücü yazılımları) 

TÜBİTAK MAM RUTE, TÜRASAŞ, Üniversiteler, Uluslararası İşbirlikleri 

Yukarıda belirtilen paydaşların yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(4.1) 

Türkiye’de 
(4.1) 

Dünyada 
(4.2) 

Türkiye’de 
(4.2) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ ☒ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

 

25 – 50 Milyon TL 

 

Hedef odaklı bir kaç büyük proje yapılmalıdır. Özellikle hidroelektrik santrallerde büyük bir ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

4.2. >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar: 

 

25 - 50 Milyon TL 

 

Hedef odaklı bir kaç büyük proje yapılmalıdır. Özellikle hidroelektrik santrallerde büyük bir ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Ulusal Pazar 

Potansiyeli 

Sanayi üretim sektöründe ciddi ihtiyaç bulunmaktadır, mevcut ihtiyaç 

yurt dışı kaynaklıdır. 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

4.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

 

4.2 >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar 

 
Büyük güçlü makinaların pratikte uygulamalarını yapmak zordur bu nedenle az sayıda yabancı şirketin 

tekeli oluşmaktadır. Bu nedenle ulusal/uluslararası büyük sanayi kuruluşları ile rekabet öncesi projeler 

geliştirilebilir. Uluslararası firmaların Ar-Ge merkezlerinin ülkemize çekilmesi düşünülebilir. Uluslararası 

danışman firmalardan destek alınabilir.  

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle  İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Üretim hatlarının çalışma 

sürelerinde verimlilik 

sağlayacaktır. 

Özellikle 1-25 MW makinaların geliştirilmesinin ve kontrollü bir şekilde 

çalıştırılması verimliliği ciddi oranda artırmaktadır. O nedenle daha 

yüksek bir katkısı olacaktır. 

Cari açığın azalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Mevcutta bu ürünler neredeyse tamamen yurtdışından sağlanmaktadır. 

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

 

8.1. 1-25MW güç seviyelerinde asenkron ve senkron makinaları ve sürücüleri: 

Özellikle 1-25 MW makinaların geliştirilmesinin ve kontrollü bir şekilde çalıştırılması verimliliği ciddi 

oranda artırmaktadır. O nedenle yüksek bir katkısı olacaktır. Yerli geliştirilmesi ayrıca cari açığın 

azalmasına katkı sağlayacaktır. Mevcutta, çok ciddi mühendislik maliyetleri fiyatlara yansımaktadır, yerli 

üretimde bu tür maliyetler de düşebilir. 

8.2 >50MW güç seviyelerinde senkron makinalar: 

Özellikle hidroelektrik santrallerde büyük güncel bir ihtiyaç bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test altyapıları, 

vb) 

Yüksek güçteki makinalar ve sürücüleri için test altyapısı 

ihtiyacı bulunmaktadır. Kurulması için ise ciddi maliyetler 

gerekmektedir. Bazı testler (mesela titreşim testleri) için 

akredite bir kuruluş da bulunmamaktadır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu alımlarının 

etkisi, vb)  

Kamunun teşviki bu kapsamda önem arz etmektedir. Bazı 

ülkelerin ve firmaların tekeli bulunmaktadır. 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik destekleri, 

pazara giriş destekleri, yatırım teşvikleri, vb) 

Test altyapısı için destek bulunmamaktadır. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Yetkinlik açısından bakılırsa gerekli yetkinlik mevcuttur 

ancak çalışan sayısının artırılması ve bu alanda 

çalışmanın teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi sebepler, 

strateji değişikliği, yönetim değişikliği, vb) 

 

Bu alanda ürün geliştirebilecek firmaların bu alanda 

yatırım yapması, yüksek ilk maliyetler ve Ar-Ge maliyetleri 

sebebiyle zordur. Kullanıcı firmalar ise güvenilirlik ve emre 

amadeliğin hassas olduğu bu uygulamalarda kendini ispat 

etmiş firmaları tercih etmeye eğilimlidir. 
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Teknolojik Hedef 5: Farklı Beygir Gücü Seviyelerinde Dizel Motorlar 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı; denizyolu, lokomotif ve yoldışı araçlarda 

kullanılmak üzere aşağıdaki güç aralıklarında ve güncel emisyon seviyelerinde dizel 

motorların geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

5.1: 0-50 bg dizel motorlar   

5.2. 50-750 bg dizel motorlar 

5.3. 750-1500 bg dizel motorlar 

5.4. 1500-3000 bg dizel motorlar 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

5.1. 0-50 bg dizel motorlar: 

 

Hedef Teknoloji ve Fonksiyonlara İlişkin Detaylar: 

 

Daha çok denizyolu araçları için uygun motor tipidir. 

 Birim güç başına düşük ağırlıklarda olmalı (hafiflik) 

 Düşük gürültüye sahip olması 

 Düşük sürtünmeye sahip olmalı ve sürtünme kayıpları düşük olmalı 

 Yağ tüketimi düşük olmalı 

 Düşük aşınma özelliğine sahip olmalı 

 Yakıt tüketimi düşük olmalı 

 Kullanım alanı ve pazar gereksinimlerine uygun emisyon standardlarının sağlanmış olması 

 250 g/kw saat hedefinde olmalıdır 

5.2. 50-750 bg dizel motorlar: 

 IMO’nun emisyon isterlerinin denizcilik alanı için geçerli olması ve bu emisyon değerlerini 

sağlayabilecek emisyon kontrol sistemlerinin de yerli üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir 

 Kullanım alanı ve pazar gereksinimlerine uygun emisyon standardlarının sağlanmış olması 

 Çift yakıt kullanım özelliğine sahip olması 

 Direkt-doğrudan püskürtmeli ve 1000 bar üzeri püskürtme basıncında olmalı 

 Düşük gürültüye sahip olmalı 

 Düşük sürtünmeye sahip olmalı ve sürtünme kayıpları düşük olmalı 

 Yağ tüketimi düşük olmalı 

 Düşük aşınma özelliğine sahip olmalı 

 Turboşarj özelliğine sahip olmalı, aşırı doldurma sistemine sahip olmalı, opsiyonel olarak çift 

turboşarjlı olmalı 

 Su soğutmalı olmalı 

 Gram/kw bakımından güç/hacim oranı yüksek olmalı 
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 Servis bakım zaman aralığı fazla olmalıdır 

 Tüm devir aralığında yakıt tüketimi düşük olmalı 

 220 maksimum g/kw saat hedefi olmalı 

 Egzoz sistemi takılı olmayan (çıplak motorun) saatteki yakıt tüketiminin maksimum tork devrinde 

220 g/kw saatın altında olması gerekmektedir 

 150 bar silindir içi blok dayanımına sahip olmalı 

 

Not: %85 yükteki denizyolu araçları için maksimum 220 g/kw olmalıdır. 130 kw’den küçük gemi 

motorlar için zorunlu emisyon değeri bulunmamaktadır. 

5.3. 750-1500 bg dizel motorlar: 

 IMO’nun emisyon isterlerinin denizcilik alanı için geçerli olması ve bu emisyon değerlerini 

sağlayabilecek emisyon kontrol sistemlerinin de yerli üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir 

 Kullanım alanı ve pazar gereksinimlerine uygun emisyon standardlarının sağlanmış olması 

 Direkt-doğrudan püskürtmeli ve 1000 bar üzeri püskürtme basıncında olmalı 

 Düşük gürültüye sahip olmalı 

 Düşük sürtünmeye sahip olmalı ve sürtünme kayıpları düşük olmalı 

 Yağ tüketimi düşük olmalı 

 Düşük aşınma özelliğine sahip olmalı 

 Turboşarj özelliğine sahip olmalı, aşırı doldurma sistemine sahip olmalı, opsiyonel olarak çift 

turboşarjlı olmalı 

 Su soğutmalı olmalı 

 Servis bakım zaman aralığı fazla olmalıdır 

 Tüm devir aralığında yakıt tüketimi düşük olmalı 

 Egzoz sistemi takılı olmayan (çıplak motorun) saatteki yakıt tüketiminin maksimum tork devrinde 

220 g/kw saatın altında olması gerekmektedir 

 150 bar silindir içi blok dayanımına sahip olmalı 

Not: 130 kw’den küçük gemi motorlar için zorunlu emisyon değeri bulunmamaktadır. 

5.4. 1500-3000 bg dizel motorlar: 

 IMO’nun emisyon isterlerinin denizcilik alanı için geçerli olması ve bu emisyon değerlerini 

sağlayabilecek emisyon kontrol sistemlerinin de yerli üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir 

 Kullanım alanı ve pazar gereksinimlerine uygun emisyon standardlarının sağlanmış olması 

 Direkt-doğrudan püskürtmeli ve 1000 bar üzeri püskürtme basıncında olmalı 

 Düşük gürültüye sahip olmalı 

 Düşük sürtünmeye sahip olmalı ve sürtünme kayıpları düşük olmalı 

 Yağ tüketimi düşük olmalı 

 Düşük aşınma özelliğine sahip olmalı 

 Turboşarj özelliğine sahip olmalı, aşırı doldurma sistemine sahip olmalı, opsiyonel olarak çift 

turboşarjlı olmalı 

 Su soğutmalı olmalı 

 Servis bakım zaman aralığı fazla olmalıdır 

 Tüm devir aralığında yakıt tüketimi düşük olmalı 

 Egzoz sistemi takılı olmayan (çıplak motorun) saatteki yakıt tüketiminin maksimum tork devrinde 

220 g/kw saatın altında olması gerekmektedir 

 150 bar silindir içi blok dayanımına sahip olmalı 

Not: 130 kw’den küçük gemi motorlar için zorunlu emisyon değeri bulunmamaktadır. 
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

5.1. 0-50 bg dizel motorlar: 

 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

Yağmur motor, Anadolu Motor ve Erin Motor bu güç aralıklarında teknolojik yetkinliğe sahiptir. 

5.2. 50-750 bg dizel motorlar: 

 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

Tümosan 4 ve 6 silindir olarak bu güç aralığında motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir. Ford Otosan 

6 silindir sıralı motor üretiminde (marine uygulamaları dahil) teknolojik yetkinliğe sahiptir. Türk traktör 3 ve 

4 silindir motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir. BMC power bu güç aralıklarında motor üretiminde 

teknolojik olarak yetkindir. Başak Traktör, Yavuz Motor, Erin Motor firmaları bu güç aralığında motor 

üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir 

5.3. 750-1500 bg dizel motor: 

 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

BMC Power bu güç aralıklarında motor üretiminde teknolojik olarak yetkindir. TURASAŞ 900 bg gücünde 

motor üretebilmektedir ve TÜBİTAK RUTE ile TURASAŞ 1200 bg gücünde motor üretiminde teknolojik 

yetkinliğe sahiptir. TÜMOSAN da bu grupta değerlendirilmelidir. 

5.4. 1500-3000 bg dizel motor: 

 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

TURASAŞ 2400 bg gücünde motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir. 

 

THS  Dünyada 
(5.1) 

Türkiye’de 
(5.1) 

Dünyada 
(5.2) 

Türkiye’de 
(5.2) 

Dünyada 
(5.3) 

Türkiye’de 
(5.3) 

Dünyada 
(5.4) 

Türkiye’de 
(5.4) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

5.1. 0-50 bg dizel motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

5.2. 50-750 bg dizel motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

5.3. 750-1500 bg dizel motor: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

5.4. 1500-3000 bg dizel motor: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

5.1. 0-50 bg dizel motorlar: 

 

5-10 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.2. 50-750 bg dizel motorlar: 

 

20-60 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.3. 750-1500 bg dizel motor: 

 

100-150 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.4. 1500-3000 bg dizel motor: 

 

400 milyon TL bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK  
 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 
 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Marine motor CE belgelendirmesi hususunda eksiklik 

bulunmaktadır. TSE’nin motor test ve sertifikasyonu 

konusunda eksikliklerinin giderilmesi gerekir. TSE’nin tek 

elden sertifikasyon yapabilmesi hususunda yetkinlik 

sağlanmalıdır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler (Standartlar, 

mevzuatlar, patent sistemi, vb)  

 

Standartlara erişim bulunmamaktadır ve standartlar 

çalışılmamış bu motor grubu için yeniden düzenlenmelidir. 

Demiryolu motorları için UIC 623 kitapçığındaki şartların 

sağlanması gereklidir. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

Yerliye yönelik %15’lik fiyat avantajının daha aktif olarak 

uygulanması gerekmektedir. Kamu alım garantisi 

getirilmelidir.  

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Destek miktarlarının önemli ölçüde artırılması 

gerekmektedir. Ar-Ge desteklerindeki destek miktarının 

artırılması ve destek oranının %100’e çıkarılması 

gerekmektedir. Konsorsiyum olarak tek bir elden destek 

sağlanmalıdır. Rekabet öncesi ar-ge işbirliği 

desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası 

kazandığı teknolojik yetkinliğin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Ara eleman sıkıntısı (tekniker) bulunmaktadır. Mesleki 

eğitimin geliştirilmesi gerekir. Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma 

Ajansları tarafından yürütülen eğitim programlarından 

motor konusunda çalışan ara elemanlar 

faydalandırılmalıdır. 
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Teknolojik Hedef 6: Farklı Beygir Gücü Seviyelerinde Alternatif/Gaz Yakıtlı Motorlar 

Verimli, güç/hacim oranı yüksek, çevreye duyarlı, yerli imkanlarla üretilmiş denizyolu, 

demiryolu ve enerji üretim tesislerinde kullanılabilecek alternatif/gaz yakıtlı motorların 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

6.1. 0-50 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar  

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar  

6.3. 1500-3000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 

6.4. 3000-5000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

6.1. 0-50 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 Yakıta uygun tasarlanmalıdır. 

 Özgün motor olmalıdır, dönüşüm olmamalıdır. 

 20 Bg’e kadar tek silindirli motorlar mekanik yakıt besleme sistemine sahip olabilir. 

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 Çift yakıtlı kullanıma uygun olmalıdır 

 Yakıta uygun tasarlanmalıdır 

 Motor tasarımı özgün olmalıdır 

 Alternatif sıvı yakıtlar ve /veya gaz yakıtlara uygun yakıt besleme sistemi olmalıdır 

 Belirli oranda fosil yakıta alternatif yakıt katarak kullanılabilmelidir 

 Elektronik kontrol sistemlerine sahip olmalıdır 

 Elektronik kontrol sistemleri yerli üretim olmalıdır 

 Gaz motorları çöp gazı dahil, motorlar için uygun her nevi gazı yakmalıdır.  

 Motor yağ tüketimi düşük olmalıdır  

 Motorun kritik aksamları uzun ömürlü olmalıdır 

 Bakım parçaları iç pazardan tedarik edilmelidir 

 Kolay servis edilebilir olmalıdır 

 Yüksek yanma sıcaklığına dayanaklı olmalıdır 

 İlgili emisyon normlarına uygun, geleceğe uyum seviyesi yüksek olmalıdır 

 Özgül yakıt tüketimi 200 g/kw saat maksimum olmalıdır 

 Hidrojen doğalgaz gibi tehlikeli yakıtlar kullanılıyorsa, bunun için emniyet tedbirler (depo dayanımı, 

emniyet valfleri vb.) alınmalıdır 

 Emniyet tedbirleri standarda ve mevzuata uygun olmalıdır 

 Buji ateşlemeli mi, sıkıştırmalı veya yanmalı mı olacağına karar verilmeli ve buna göre motor 

tasarımı yapılmalıdır 

 Gürültü ile ilgili standartlara uygun olmalıdır (Bilhassa gemi makinaları için) dB standartlarına 

uygunluk sağlanmalıdır 
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6.3. 1500-3000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 Çift yakıtlı kullanıma da uygun olmalıdır 

 Yakıta uygun tasarlanmalıdır 

 Motor tasarımı özgün olmalıdır. 

 Alternatif sıvı yakıtlar ve/veya gaz yakıtlara uygun yakıt besleme sistemi olmalıdır. 

 Belirli oranda, fosil yakıta alternatif yakıt katarak kullanıma uygun olmalıdır. 

 Yerli elektronik kontrol sistemlerine sahip olmalıdır. 

 Elektronik kontrol sistemleri yerli üretim olmalıdır. 

 Gaz motorları çöp gazı dâhil, motorlar için uygun her nevi gazı yakmalıdır.  

 Motor yağ tüketimi düşük olmalıdır  

 Motor kritik aksamları uzun ömürlü olmalıdır 

 Bakım parçaları yerli olarak tedarik edilmelidir. 

 Kolay servis edilebilir olmalıdır.  

 Özgül yakıt tüketimi 200 g/kw saat maksimum olmalıdır 

 Buji ateşlemeli mi, sıkıştırmalı veya yanmalı mı olacağına karar verilmeli ve buna göre motor 

tasarımı yapılmalıdır 

 Yüksek yanma sıcaklığına dayanaklı olmalıdır.  

 İlgili emisyon normlarına uygun, geleceğe uyum seviyesi yüksek olmalıdır.  

 Hidrojen doğalgaz gibi tehlikeli yakıtlar kullanılıyorsa, bunun için emniyet tedbirleri (depo dayanımı, 

emniyet valfleri vb.) alınmalıdır. 

 Emniyet tedbirleri standarda ve mevzuata uygun olmalıdır. 

 Gürültü ile ilgili standartlara uygun olmalıdır (özellikle gemi makinaları için) dB standartlarına 

uygunluk sağlanmalıdır 

6.4. 3000-5000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 Çift yakıtlı kullanıma da uygun olmalıdır 

 Yakıta uygun tasarlanmalıdır 

 Motor tasarımı özgün olmalıdır 

 Alternatif sıvı yakıtlar ve /veya gaz yakıtlara uygun yakıt besleme sistemine sahip olmalıdır 

 Belirli oranda fosil yakıta alternatif yakıt katarak kullanılabilmelidir 

 Elektronik kontrol sistemlerine sahip olmalıdır 

 Elektronik kontrol sistemleri yerli üretim olmalıdır 

 Gaz motorları çöp gazı dahil, motorlar için uygun her nevi gazı yakmalıdır.  

 Motor yağ tüketimi düşük olmalıdır  

 Motor kritik aksamları uzun ömürlü olmalıdır 

 Bakım parçaları yerli olarak tedarik edilmelidir. 

 Kolay servis edilebilir olmalıdır.  

 Yüksek yanma sıcaklığına dayanaklı olmalıdır.  

 İlgili emisyon normlarına uygun, geleceğe uyum seviyesi  yüksek olmalıdır.  

 Özgül yakıt tüketimi 200 g/kw saat maksimum olmalıdır 

 Buji ateşlemeli mi, sıkıştırmalı veya yanmalı mı olacağına karar verilmeli ve buna göre motor 

tasarımı yapılmalıdır 

 Hidrojen doğalgaz gibi tehlikeli yakıtlar kullanılıyorsa, bunun için emniyet tedbirler (depo dayanımı, 

emniyet valfleri vb.) alınmalıdır. 

 Emniyet tedbirleri standarda ve mevzuata uygun olmalıdır. 

 Gürültü ile ilgili standartlara uygun olmalıdır (Bilhassa gemi makinaları için) dB standartlarına 

uygunluk sağlanmalıdır. 
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

6.1. 0-50 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 
 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

 Erin Motorda bu bakımda teknolojik yetkinlik bulunmaktadır. 

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

Ford Otosan, TÜMOSAN’da teknolojik yetkinlik bulunmaktadır. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

6.1. 0-50 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

6.3. 1500-3000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

6.4. 3000-5000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

 

 

 

Teknolojik 
Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(6.1) 

Türkiye’de 
(6.1) 

Dünyada 
(6.2) 

Türkiye’de 
(6.2) 

Dünyada 
(6.3) 

Türkiye’de 
(6.3) 

Dünyada 
(6.4) 

Türkiye’de 
(6.4) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

 

6.1. 0-50 bg bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

10-15 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

6.2. 50-1500 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

20-100 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

6.3. 1500-3000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

100-150 milyon TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

6.4. 3000-5000 bg alternatif/gaz yakıtlı motorlar: 

 

150- 400 milyon TL bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 
 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Marine motor CE belgelendirmesi hususunda eksiklik 

bulunmaktadır. TSE’nin motor test ve sertifikasyonu 

konusunda eksikliklerinin giderilmesi gerekir. TSE’nin tek 

elden sertifikasyon yapabilmesi hususunda yetkinlik 

sağlanmalıdır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler (Standartlar, 

mevzuatlar, patent sistemi, vb)  

 

Standartlara erişim bulunmamaktadır ve standartlar 

çalışılmamış bu motor grubu için yeniden düzenlenmelidir. 

Demiryolu motorları için UIC 623 kitapçığındaki şartların 

sağlanması gereklidir 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

Yerliye yönelik %15’lik fiyat avantajının daha aktif olarak 

uygulanması gerekmektedir. Kamu alım garantisi 

getirilmelidir.  

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Destek miktarlarının önemli ölçüde artırılması 

gerekmektedir. Ar-Ge desteklerindeki destek miktarının 

artırılması ve destek oranının %100’e çıkarılması 

gerekmektedir. Konsorsiyum olarak tek bir elden destek 

sağlanmalıdır. Rekabet öncesi ar-ge işbirliği 

desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası 

kazandığı teknolojik yetkinliğin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Ara eleman sıkıntısı (tekniker) bulunmaktadır. Mesleki 

eğitimin geliştirilmesi gerekir. Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma 

Ajansları tarafından yürütülen eğitim programlarından 

motor konusunda çalışan ara elemanlar 

faydalandırılmalıdır. 
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Teknolojik Hedef 7: Dizel Motorlar için Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

Yüksek güçlü dizel motorlarda kullanılabilecek, 2000 bar basınçta püskürtme yapabilen 

enjektör, pompa, ray ve yakıt dağıtım hatlarını içeren yakıt enjeksiyon sisteminin 

geliştirilmesi ve yüksek hassasiyetli üretim altyapısının oluşturulması 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

7.1. Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 (7.1) Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

7.1. Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

 

Enjektör, besleme pompası ve yakıt hattı, yüksek basınç pompası ve basınç sensörleri yakıt 

enjeksiyon sistemlerinin en kritik parçalarıdır: 

 Enjektör selenoid veya piezzo olmalıdır 

 Enjektör lüle tasarımının 2000 bar ve üzeri basınca uygun olması gerekir. 

 Enjektörün yerli olarak geliştirilmesi gerekir 

 Yerli motor kontrol ünitesi yapılmalıdır 

 Parça ve sistem seviyesinde geliştirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır 

 Basınç ayarı yapan, ray basıncını ayarlayan valflerin yerlileştirilmesi gerekir 

 Kontrol valfleri ve sensörler tarafında yerlileşme sağlanmalıdır 

 Besleme pompası: 2-10 bar arasında basınç üretebilmelidir 

 Hareketli parçalar için aşınma dayanımını artırıcı kaplamalar yerli olarak geliştirilmelidir. Sıra 

pompa ve döner tipte pompa daha yüksek basınçlara çıkabilmektedir. Sıra pompa ve döner pompa 

(rotary) yüksek basınç pompası olarak yerli geliştirilmelidir. 

 Geniş basınç aralıklarında piezo ve/veya kapasitif elektrik basınç sensörlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu sensörler yerli olarak geliştirilmelidir. Sensör hassasiyetleri ölçüm aralığına 

uygun olmalıdır. Ölçüm tekrarlanabilirliği de yüksek olmalıdır. 

 Debi kontrol valfleri ve basınç regülatörü mekanik/elektronik olarak yerli geliştirilmelidir. 

 

Not: Enjektörde nozulların açılabilmesi için ülke içinde yetkinlik geliştirilmelidir çünkü enjektörde 

nozul açabilen firma bulunmamaktadır. 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

7.1. Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

 

Dünya ve Türkiye örnekleri: 

 

Genel olarak yakıt enjeksiyon sistemlerine ilişkin ülkede yetkinlik düşüktür. Somut firma, kurum, kuruluş 

örnekleri bulunmamaktadır. 

 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

7.1. Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

7.1. Yakıt Enjeksiyon Sistemi 

 

30-150 milyon TL arasında bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(7.1) 

Türkiye’de 
(7.1) 

THS 1 ☐ ☒ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Yakıt spreyinin karakterlerini belirleyecek test ve 

sertifikasyon ülkemizde mevcut değildir.  

Yasal / Teknik Düzenlemeler (Standartlar, 

mevzuatlar, patent sistemi, vb)  

 

Hali hazırda piyasada bulunan ürünlerin üreticilerin patent 

hakları, yakıt enjeksiyon sisteminin geliştirilmesinde 

kısıt/problem olabilir. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Yerliye yönelik %15’lik fiyat avantajının daha aktif olarak 

uygulanması ve mümkünse kamu alım garantisi 

getirilmelidir.  

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Destek miktarlarının önemli ölçüde artırılması, Ar-Ge 

desteklerindeki destek miktarının artırılması gerekir ve 

destek oranı %100 olmalıdır. Konsorsiyum olarak tek bir 

elden destek sağlanmalıdır. Rekabet öncesi Ar-Ge işbirliği 

desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası 

kazandığı teknolojik yetkinliğin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Kalifiye elemana vardır ancak bir araya getirilmesi 

gerekmektedir. 
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Teknolojik Hedef 8: Benzinli ve Dizel Motorlar için Turboşarj Sistemleri 

Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilecek egzoz gazı ile tahrik edilen ve yüksek basınç 

oranına sahip turboşarj sistemlerinin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

8.1. Turboşarj Sistemleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 (8.1) Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

8.1. Turboşarj Sistemleri 

 Dizel motorlar için turboşarj sistemleri 2 ile 5 arası basınç oranlarına sahip olmalıdır 

 Benzinli motorlar için turboşarj sistemleri 1,2 -2 arası basınç oranına sahip olmalı 

 900 derece sıcaklıklara dayanacak malzeme kullanılmalıdır. Örneğin; HK 30-40 çeliği 

 Kompresör verimi ve türbin veriminin yüksek olması gerekir (kompresör için minimum %70, türbin 

verimi için minimum %60) 

 Devir, küçük turbolar için (50-250 bg aralığında motorlar için) yaklaşık olarak 300. 000 rpm olmalı 

 Devir, orta büyüklükteki turbolar (250-750 bg arası motorlar) için yaklaşık olarak 160.000 rpm 

olmalı 

 Devir, büyük turbolar için (750 bg ve üzeri motorlar için) için 50.000-120.000 rpm arasında olmalı  

 Değişken türbin geometrisine sahip olabilir 

 Elektronik kontrole uygun olmalıdır. 

 “Surge” durumuna dayanıklı kompresör tasarımı yapılmalıdır 

 Düşük yağ tüketimi, düşük titreşim ve gürültü özelliklerine sahip olması gerekir 

 Düşük balansızlığa sahip olmalıdır 

 Hem kompresör ve hem türbin için elektrik motorlarına veya mekanik tahriğe bağlanabilmesi bir 

opsiyon olarak koyulabilir 

 Uygulamaya bağlı olarak, gereksinimlere göre düşük gecikmeye (turbo lag) sahip olmalıdır 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

8.1. Turboşarj Sistemleri:  

 

SAFFER, TORK TURBO, ÖZDEMİR MODEL firmaları ilgili THS seviyesine uygun teknolojik yetkinliğe 

sahiptir. 

 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

8.1. Turboşarj Sistemleri: 

 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Araştırma merkezlerinin işbirliği gerekir 

 

Bütçe Öngörüleri 

8.1. Turboşarj Sistemleri: 

 

5-100 milyon TL turboşarj çeşitine göre değişen maliyet öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(8.1) 

Türkiye’de 
(8.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Marine sektöründe kullanılan içten yanmalı motorların CE 
belgelendirmesi hususunda eksiklik bulunmaktadır. TSE’nin içten 
yanmalı motor test ve sertifikasyonu konusunda eksikliklerinin 
giderilmesi gerekmektedir. TSE’nin tek elden sertifikasyon 
yapabilmesi hususunda yetkinlik sağlanmalıdır. Motorun tork değişim 
eğrisine göre kompresör ve türbin tasarımını ve haritalandırmasını 
yapabilecek test alt yapısı ve teknik imkan kurulmasına ihtiyaç vardır. 
Genel olarak turboşarj sistemlerinin test altyapısına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  
 

İlgili alandaki ulusal ve uluslararası standartlara hızlı ulaşım kanalları 
açık değildir. İlgili içten yanmalı motor sınıfı ve güç aralığı için (öz) 
ulusal standartların hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının 
etkisi, vb)  

Yerli ürün geliştirme ve seri üretimine yönelik kamu teşvikleri daha 
verimli kullanılarak akredite kurum veya kuruşlar tarafından takibi 
yapılmalı ve geliştirilerek seri imalatları yapılan ürün için kamu alım 
garantisi verilmelidir.   

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

İlgili alandaki devlet desteklerinin sayısı ve bütçesinin artırılması 
gerekmektedir. Özel sektör firmalarına verilen Ar-Ge destek miktarı 
oranının artırılması gerekmektedir. Konsorsiyum olarak tek bir elden 
destek sağlanmalıdır. Rekabet öncesi Ar-Ge iş birliği 
desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası kazandığı 
teknolojik yetkinliğin ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalı ve 
teşvik edilmelidir. İçten yanmalı dizel motor üreticilerinin ithalatında 
sorun yaşadığı yakıt sistemi, aşırı doldurma (turbo ve süper şarj), 
elektronik kontrol üniteleri ve sensörlerin yerli üretim için Ar-Ge, 
tasarım ve seri üretim çalışmaları için teşvik verilmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Nitelikli ara eleman (teknisyen, tekniker) ve lisans, lisansüstü düzeyde 
eğitime sahip nitelikli elaman sıkıntısı bulunmaktadır.  
Bu açıdan nitelikli eğitimli eleman sıkıntısının çözülebilmesi için ilgili 
alanda Tematik Meslek Liseleri kurulmalı, Üniversitelerin meslek 
yüksek okulu, yüksek okul ve fakültelerindeki ilgili birimleri laboratuvar 
alt yapısının geliştirilmesi için destek ve teşvik verilmelidir.  
Üniversitelerde ilgili alanda ön lisans ve lisans ve lisansüstü 
düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ilgili alanda Ar-Ge, tasarım ve 
üretim yapan kamu ve özel sektör kuruş/firmaların minimum 1 dönem 
olmak üzere uzun dönem staj yapması teşvik edilmeli, gerekli yasal 
düzenlemeler oluşturulmalı, üniversitelerin ilgili birimleri uzun dönem 
staj konusunda teşvike edilmelidir. 
Akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin sanayide yarı ve/veya 
tam zamanlı olarak çalışması/görevlendirilmesi teşvik edilmelidir. 
Doktora kapsamında yapılan çalışmalara sanayi desteğinin 
sağlanması teşvik edilmelidir. 

Firmadan Kaynaklı Sebepler 
(Maddi sebepler, strateji 
değişikliği, yönetim değişikliği, 
vb) 

Üretilmesi planlanan ürünün Pazar payının yapılan yatırımı 
karşılamaması veya çok uzun sürede karşılayacak olması firmanın 
yatırımdan vazgeçmesine sebep olmaktadır. 
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Teknolojik Hedef 9: Motor Kontrol Ünitesi Donanımı/Yazılımı 

Dizel motorlarda kullanılabilecek ve geliştirilen yakıt enjeksiyon sistemi ile entegre 

çalışabilen, dünya standartlarına uygun şekilde (canbus, J1939) veri ve arıza paylaşabilen, 

tüm motor koruma ve çalışma fonksiyonlarını da kapsayan motor kontrol ünitesi donanımı 

ve yazılımının yerli olarak geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

9.1. Motor kontrol ünitesi donanımı 

9.2. Motor kontrol ünitesi yazılımı 

9.3. Motor kontrol sistemi sensörleri 

9.4. Motor kontrol sistemi aktüatörleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

9.1. Motor kontrol ünitesi donanımı: 

 Motor kontrol ünitesi donanımı ISO 26262 fonksiyonel güvenlik standardına veya DO 254 

standardına uygun olmalıdır 

 Kalibrasyon değişikliği, veri toplama ve paylaşma, hata mesajı paylaşımı için klasik CAN ve CAN 

FD uyumlu olmalıdır 

 Motor Kontrol Ünitesi donanımı elektronik devre kartları yerli olarak geliştirilmelidir. 

 Motor kontrol ünitesi 12-48V DC uyumlu olmalıdır. 

 Motor kontrol ünitesi mikrodenetleyicisi en az 32 bit veri yolu genişliğinde ve en az 200 MHz çalışma 

frekansına sahip olmalıdır 

 Yukarıda geliştirilen dizel motorlarına uygun olmalıdır (motor kapasitesi, enjektör sayısı, diğer yan 

sistemler için gerekli uygun çıkış sürücülerini içermelidir) 

 Motor kontrol ünitesi çıkış sürücüleri (H-bridge) sürücüler, piezo veya solenoid enjektör sürücüleri, 

düşük taraf (low side) sürücüler, yüksek taraf (high side) sürücüler, ayrık sürücüler, push-pull 

sürücüler vb.) kullanım amacına göre motor kontrol ünitesi donanımı içinde yer alabilecek ya da 

motor kontrol ünitesi tarafından uygun haberleşme protokolü ile kumanda edilebilecek harici bir 

ünite şeklinde yapılabilmelidir 

 Ayarlanabilir boost(yükseltici) gerilimine sahip farklı sayıda solenoid/piezo tip enjektörü sürebilen 

enjektör sürücü ünitesi geliştirilecektir 

 Farklı tip ve farklı sayıda kızdırma bujisini sürebilen kızdırma bujisi sürücü ünitesi geliştirilmelidir 

 Motor kontrol ünitesi analog, ayrık, dijital, VRS, Hall Effect, Quadrature enkoder, RTD, termistör ve 

termokupl giriş sinyallerini okuyabilecek donanım mimarisine sahip olacaktır 

 Motor kontrol ünitesi kritik özel fonksiyonları için (ASIC) çipler geliştirilmelidir 

 Geliştirilecek motor kontrol ünitesi, Flexray, RS422, RS485 vb. ara birimlere sahip olmalıdır 

 Motor kontrol ünitesi MIL STD 810, MIL STD 461, MIL STD 704F ve DO-160 uyumlu olarak 

geliştirilmelidir 
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 Otomotiv, havacılık ve deniz platformlarında ortak olarak kullanılabilir ASIL-D otomotiv emniyet 

bütünlük seviyesine sahip yerli mikrodenetleyiciler geliştirilmelidir 

 Motor kontrol ünitesinin modüler olması gerekir 

9.2. Motor kontrol ünitesi yazılımı: 

 Yazılımın ISO 26262, DO 178, DO-331 (Model tabanlı geliştirme mevcut ise) standartlarına uygun 

olarak geliştirilmesi 

 Katmanlı mimari şeklinde yazılıma sahip olması 

 AutorSar vb. modüler yazılım süreçlerine uygun yazılım geliştirilmesi 

 Açık kaynak mimarisine sahip olması teşvik edilmelidir 

 Yazılım, bakım yapılabilirlik, taşınabilirlik, yeniden kullanılabilirlik vb. özellikleri destekleyecek 

mimari bir yapıya sahip olmalıdır 

9.3. Motor kontrol sistemi sensörleri: 

 Motor hız ve konum bilgilerini algılamak için Hall-Effect (Hall Etkili) tip sensör geliştirilmelidir 

 Motor hız bilgilerini algılamak için VRS tip sensör geliştirilmelidir 

 Hava-sıvı ortam sıcaklık ölçümleri (motor soğutma suyu sıcaklığı, giriş hava sıcaklığı, yakıt 

sıcaklığı, egzoz gaz sıcaklığı vb.) için NTC, PTC ve termokupl tip sıcaklık sensörleri geliştirilmelidir 

 Kızgın film tipi hava akış sensörü geliştirilmelidir 

 Dizel common rail hattı basınç sensörü ve manifold basınç sensörü başta olmak üzere motor 

üzerindeki hava-sıvı ortam basınç ölçümleri için kullanım yerine göre mutlak veya gauge tip farklı 

seviyede basınç ölçümlerine uygun sensörler geliştirilmelidir 

9.4. Motor kontrol sistemi aktüatörleri: 

 Dizel yüksek basınç pompası için yakıt miktarı kontrol valfi (fuel metering valve) (geliştirilecek yakıt 

sistemi yüksek basınç pompasına uygun yapıda) geliştirilmelidir. 

 Dizel common rail hattı basınç kontrol valfi geliştirilmelidir 

 Emme manifold hattındaki basıncı regüle etmek için elektronik kontrollü sistemler (valfler, 

kelebekler vb.) geliştirilmelidir 

 EGR valfi (DC motorlu, hall tipi konum sensörüne sahip) geliştirilmelidir 

 Hızlı ısınmayı sağlamak için başta seramik tip olmak üzere farklı tipte kızdırma bujisi geliştirilmelidir 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

9.1 Motor kontrol ünitesi donanımı: 

 

Dünya ve Türkiye Örnekleri: 

 

Ülkemizde TEI’de 2 adet seri üretim aşamasında 1 adet seri üretim aşamasına geçmek üzere 2 adet de 

ARGE aşamasında motor kontrol ünitesi tasarımı mevcuttur. Bunlar arasında pin sayısı 200’ün üzerinde 

yedekli dizel motor kontrolcüleri de mevcuttur. Yine yedeksiz olarak pin sayıları 250’yi bulan turboşaft motor 

kontrolcüleri de üretim aşamasındadır. Ayrıca bazı firmalar özel fonksiyonlara yönelik kontrol üniteleri de 

geliştirmektedir. KAREL Elektronik ile TEI işbirliğinde donanım konusunda işbirliği yapılmıştır. 

 

Örnek firmalar:  

 

TEI: PD170 yedekli dizel motor kontrol ünitesi, PG50 benzinli motor kontrol ünitesi, TJ90 turbojet motor 

kontrol ünitesi, TJ300 turbojet motor kontrol ünitesi, TS1400 turboşaft motor kontrol ünitesi tasarımları 

mevcuttur. 

 

ORTEM Elektronik: Otomotiv gösterge sistemleri, gateway’ler, gövde kontrol modülleri (body control 

module) üretmektedir. 

 

Linkas Elektronik: İş makinelerine yönelik (iş makinelerinin belli görev fonksiyonları için) elektronik kontrol 

üniteleri üretmektedir.  

 

Ecemtag firması donanım konusunda yetkinliğe sahiptir. 

 

Hexagon Studio motor kontrol ünitesi geliştirmede yetkindir. 

 

Yukarıda belirtilen firmalar dışında benzer konularda faaliyet gösteren farklı firmaların da bulunması 

kuvvetle muhtemeldir. Konuyla ilgili farklı firmaların sayısı TÜBİTAK’tan destek almış firmaların ve Sanayi 

Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerinin taranmasıyla arttırılabilecektir. Bu firmalar doğrudan motor kontrol 

ünitesi donanımı üretmemektedir. Ancak sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübe motor kontrol üniteleri 

konusunda da ürün geliştirmelerine öncülük edebilecektir. 

Teknolojik 
Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(9.1) 

Türkiye’de 
(9.1) 

Dünyada 
(9.2) 

Türkiye’de 
(9.2) 

Dünyada 
(9.3) 

Türkiye’de 
(9.3) 

Dünyada 
(9.4) 

Türkiye’de 
(9.4) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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9.3 Motor kontrol sistemi sensörleri: 

 

Dünya ve Türkiye Örnekleri: 

 

Ülkemizde ilgili sensörlerden havacılık platformlarına uygun şekilde talep edilen kalifikasyonları sağlayan 

sensörleri tasarlayan Ekinler Endüstri firması bulunmaktadır. 

9.4 Motor kontrol sistemi aktüatörleri:  

 

Ülkemizde ilgili aktüatörlerin üretimi yapılmamaktadır. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

9.1 Motor kontrol ünitesi donanımı: 

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma 

Merkezleri, Kamu Kurumları, STK’lar ve Uluslararası İşbirlikleri 

9.2 Motor kontrol ünitesi yazılımı: 

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma 

Merkezleri, Kamu Kurumları, STK’lar ve Uluslararası İşbirlikleri 

9.3 Motor kontrol sistemi sensörleri:: 

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma 

Merkezleri, Kamu Kurumları, STK’lar ve Uluslararası İşbirlikleri 

9.4 Motor kontrol sistemi aktüatörleri:  

 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Teknopark Firmaları, Üniversiteler, Kamu Araştırma 

Merkezleri, Kamu Kurumları, STK’lar ve Uluslararası İşbirlikleri 

 

Bütçe Öngörüleri 

9.1. Motor kontrol ünitesi donanımı: 
 
120 milyon TL bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
 

9.2 Motor kontrol ünitesi yazılımı: 
 
25 milyon TL bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

9.3 Motor kontrol sistemi sensörleri: 
 
100 milyon TL bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır 

9.4 Motor kontrol sistemi aktüatörleri: 
 
200 milyon TL bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır 
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

9.1. Motor kontrol ünitesi donanımı: Motor kontrol ünitesi donanımı geliştirilmesi içten yanmalı motorlar 

için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu konuda bilgi birikiminin artması öncelikle ülkemiz ihtiyaçlarına 

yönelik çözüm sağlayacak sonrasında ise yurtdışı pazarlara da satış mümkün olabilecektir. Bununla birlikte 

bu konuda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar pazarda yer bulunması açısından önemli bir risk 

unsurudur. 

 

9.2. Motor kontrol ünitesi yazılımı: Motor kontrol ünitesi yazılım geliştirilmesi donanım geliştirilmesine 

paralel bir konudur ve donanım gibi kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu konuda bilgi birikiminin artması 

öncelikle ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik çözüm sağlayacak sonrasında ise yurtdışı pazarlara da satış 

mümkün olabilecektir. Bununla birlikte bu konuda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar pazarda yer 

bulunması açısından önemli bir risk unsurudur. 

 

9.3 Motor kontrol sistemi sensörleri: İlgili sensörlerin üretimi ile elde edilecek bilgi birikimi farklı sahalar 

için sensör üretimi yapılabilmesine de imkan tanıyacaktır. Ancak bu konuda faaliyet gösteren büyük ölçekli 

firmalar pazarda yer bulunması açısından önemli bir risk unsurudur. 

9.4 Motor kontrol sistemi aktüatörleri: İlgili aktüatörlerin üretimi ile elde edilecek bilgi birikimi farklı 

sahalar için aktüatör üretimi yapılabilmesine de imkan tanıyacaktır. Ancak bu konuda faaliyet gösteren 

büyük ölçekli firmalar pazarda yer bulunması açısından önemli bir risk unsurudur. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

DO-160 standardına uygun test altyapısı kurulması 

gerekmektedir. DO-178 yazılım doğrulama sürecine binaen 

yazılım doğrulama araçlarında DO-330 Araç 

Kalifikasyonu’na uyum beklenir. Motor kontrol sistemi 

testleri için yerli HIL(Hardware In the Loop) sistemlerinin 

geliştirilmesi ve her geçen gün zorlaşan yabancı test 

sistemi alımlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Dizel 

motor kontrol ünitesi algoritma ve kalibrasyon geliştirme 

çalışmalarında ihtiyaç duyulan geniş hata yakalama 

arayüzlü Open ECU’nun yerli olarak geliştirilmesi 

geliştirilecek motor kontrol ünitesi takviminin hızlandırılması 

için gerekmektedir. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler (Standartlar, 

mevzuatlar, patent sistemi, vb)  

 

Yasal ve teknik düzenlemeler yeterli düzeydedir. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Pazara giriş rekabet koşulları nedeniyle kolay değildir. 

Kamu alımları katkı sağlayabilir ancak kamu alımları 

yüksek hacimli olamayacağı gerekçesiyle sınırlı bir destek 

olacaktır.  

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Teşvik ve destek mekanizmaları uygun şekilde 

işlemektedir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Ülkemiz insan kaynakları nitelik ve nicelik yönünden 

yeterlidir. 
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Teknolojik Hedef 10: Gaz Türbin Motorları ve Alt Bileşenleri 

Düşük ağırlık ve hacimlerde, yüksek güç veya itki üretebilen, yüksek yanma verimine sahip; 

enerji, denizcilik ve havacılık alanlarda kullanılmak üzere gaz türbin motorların, alt 

bileşenlerinin ve teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 

10.2. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Enerji) 

10.3 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 

 

Motor Metrikleri: 

 İtki/Şaft gücü (Belirli çalışma noktası için) 

 SFC-Özgül Yakıt tüketimi (Belirli çalışma noktası için) 

 Motor boy, çap, genişlik ölçüsü 

 İtki/Ağırlık oranı 

 Bakım aralığı 

 Hava Debisi 

 Egzoz çıkış sıcaklığı 

 Harici güç çıktısı(Poweroutput) 

 Yağ tüketimi 

 Motor başlatma güç ihtiyacı 

 Motor kabul sıcaklığı 

 Çevresel koşul kabiliyetleri(Nem, sıcaklık, Kum vb.) 

 Çalışma zarfı- Tavan irtifası 

 Türbin giriş sıcaklığı- T4 

 Motor hava debisi 

 Toplam basınç oranı 

 Motor kuru ağırlığı 

 Motor tipi (Turbojet, Turbofan vb.) 

 Motor dönen kademe sayıları 

 Maksimum kalkış, tırrmanma ve seyir itki değerleri (Belirli çalışma noktaları için) 

 Motor özgül yakıt tüketimi 

 Motor üretim ve sürdürme maliyetleri 

Yukarıda verilen motor metrikleri; motorun gücü, tipi, kullanım amacı vb. yönlerden farklılık arz etmekte 

olup her motor için belirlenen metriklerin dünya standartlarına ve kullanım amacına uygun olması 

gerekmektedir. 
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Havacılık motorlarının alt motorlar bazında daha detaylı metriklerler çalışılması gerekmektedir. 

Şaft ve itki olarak gaz türbin motorları ve alt bileşenleri ikiye ayrılmıştır. 

 

Turboşaft kısmı sivil ve askeri olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Sivil kısımdaki Turboşaft motorların motor gücüne göre Pazar payları aşağıda dolar cinsinden 

verilmiştir: 

0-450 shp (%8)  

450-1000 shp (%42) 

1000-1500 shp (%15) 

1500-2000shp (%21) 

2000-3500 shp (%14) 

 

Sivil kısımdaki Turboşaft motorların motor gücüne göre Pazar payları aşağıda adet cinsinden 

verilmiştir: 

 

0-450 shp (%7)  

450-1000 shp (%53) 

1000-1500 shp (%12) 

1500-2000shp (%16) 

2000-3500 shp (%12) 

 

Askeri kısımdaki Turboşaft motorların motor gücüne göre Pazar payları aşağıda dolar cinsinden 

verilmiştir: 

 

0-450 shp (%)  

450-1000 shp (%3) 

1000-1500 shp (%12) 

1500-2000shp (%29) 

2000-3500 shp (%24) pazarın kalbi bu iki grup 

3500-5000 shp (%5) 

5000-10000shp (%17) 

+10000 (%2) 

N/A (%7) 

 

Askeri kısımdaki Turboşaft motorların motor gücüne göre Pazar payları aşağıda adet cinsinden 

verilmiştir: 

 

0-450 shp (%)  

450-1000 shp (%6) 

1000-1500 shp (%12) 

1500-2000shp (%37) 

2000-3500 shp (%27)  

3500-5000 shp (%3) 

5000-10000shp (%5) 

+10000 (%1) 

 

İtki Sınıfı Metirkleri: 

 

0-5.000 pound arası  
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5.000-10.000 pound arası 

10.000-20.000 pound 

+20.000 

 

10.2. Gaz Türbin Motorları ve Altbileşenleri (Enerji): 

 

Hali hazırda var olan gaz türbinlerinin, doğalgaz ve hidrojen karışımını veya hidrojen ihtiva eden sentetik 

gaz karışımlarını yakmaya uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Gereksinim Duyulan Teknolojiler: 

 

Enstrümantasyon ve ölçüm teknolojileri 

 Sinyal İşleme Kabiliyeti  

 Termal Boya Teknoljileri 

 Telemetri 

 Lazer Ölçüm Yöntemleri (Shadow grafiği, SLDV,PIV) 

 Dinamik Strain Ölçümü 

 Emisyon Ölçümü 

 Prob tasarımı ve kalibrasyonu 

 

Yanma Teknolojileri 

 Operability(Yanma Dinamiği) 

 Fuel Nozzle 

 Atomizasyon 

 Numerik model doğrulama ve kalibrasyon 

 Isı transferi ve soğutma 

 Ateşleme 

 Yüksek İrtifada Ateşleme 

 Piro Teknik 

 Emisyon  

 Noise (Gürültü) 

 Yanma Bölgelerinin Görüntülenmesi 

 Numerik Hesaplama 

 Eksoz Teknolojileri 

 Thrust Vectoring 

 Convergent Diverging Nozzle 

 Actuation Systems 

 Augmenter Fuel Systems 

 Augmenter Liner Acustics and Cooling 

 

LM600 vb. havacılık türevi motorların düşük karbonlu yakıtları yakmaya uygun olarak (örneğin; biyoyakıt) 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

10.3 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Malzeme ve özel proses Teknolojileri, Makine ve Üretim Teknolojileri , Elektrik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Yakıt ve Yanma Teknolojileri, Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknolojileri, Termodinamik, Akışkanlar 

Dinamiği, Isı Transferi, Motor Dinamiği, Ömür Hesaplamaları ve Yönetimi, Titreşim, Mekanik Titreşim ve 

Akış Kaynaklı Titreşim, Motor Kontrol 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 

10.2 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Enerji) 

10.3 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 

 

Dünya ve Türkiye Örnekleri: 

 

Dünyada bu tür motorlar geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

 

Turboşaft motorlarda TEI mevcut motorları seviyesinde THS 3-5 seviyesindedir. 

 

İtki motorları konusunda turbojet motoru sınıfında THS 3-5 seviyesindedir. 2 yıl içerisinde THS 8 seviyesi 

beklenmektedir. Kale Ar-Ge’de havacılık motorlarına (turbojet) ilişkin yetkinlik bulunmaktadır. Turbojet 

motorlarda Kale Ar-GE THS 8 seviyesine ulaşmıştır. SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılmak üzere yüzde 

yüz milli olan KTJ3200 motoru geliştirilmiştir.  

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 

10.2 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Enerji) 

10.3 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 

 

Lab seviyesinde yapılacak testler master ve doktora projeleri olarak çalışılabilir. (THS1-4) 

Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, TEI, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ve Üniversitelerin 

katılımıyla gerçekleştirilen işbirlikleri 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(10.1) 

Türkiye’de 
(10.1) 

Dünyada 
(10.2) 

Türkiye’de 
(10.2) 

Dünyada 
(10.3) 

Türkiye’de 
(10.3) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

10.1. Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Havacılık) 

10.2 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Enerji) 

10.3 Gaz türbin motorları ve alt bileşenleri (Denizcilik) 

 
Teknoloji ile ürün aynı anda geliştirilmeye çalışılması handikap yaratmaktadır. Yenilikçi teknolojilerin 
geliştirilmesi ile ürünün geliştirilmesi farkı kaynaklardan ilerlemelidir. Teknoloji için 1 Milyar USD, ürün 
geliştirme için 1 Milyar USD gerekecektir (5 yıl için). 
 
Orta sınıfta (1500-3500 shp arasında) turboşaft motor geliştirmek için yaklaşık 1 Milyar USD gerekecektir 
(altyapı kurulumları, test ihtiyaçları, malzeme geliştirme de dahil olmak üzere). İlk beş yıllık kısımdan sonra 
oluşturulan altyapılar ileride tekrar kullanılabilecektir. 
 
MMU 30000 poundluk motor için 4-4,5 Milyar USD alyapı maliyet olabileceği değerlendirildi. 
TFX motoru için bu tutar artacaktır. 
 
5 yıl sonra belli alt yapılar kurulduktan sonra bu maliyetler düşecek, ikinci 5 yıllık periyotta maliyetler 
azalacaktır. Başlangıç aşamasında kurulacak altyapılar maliyet oluşturmaktadır. 

 

BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Araştırma projeleri içerisinde veya burs programları içinde lisansüstü 
araştırmacı ücretleri düşük olduğu için nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilememektedir. 

Üretim altyapısı (Makine 

Teçhizat, …) yeterlidir. 

(Enerji Türbinleri özelinde) TÜBİTAK MAM’da türbin kanatları üretimi 
konusunda bilgi birikimi oluşmuştur. Burada çeşitli projeler yapılmaktadır. 
Türbin kanatları üretimi konusunda alt yapılar da kurulmuş ve mevcuttur.  

Ar-Ge altyapıları 

(merkezler, enstitüler) sayı 

ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Üniversite altyapılarından faydalanılmaktadır ancak yeterli değildir. 
Üniversitelerde kuvvetli basınç altyapısı bulunmamaktadır. Elektrik sistem 
ve altyapısının kurulması gerekmektedir. Yurtdışından güçlü Ar-Ge 
altyapıları benzerinin ülkemizde kurulması gerekmektedir. SAGE benzeri 
motor teknolojileri ile ilgili merkez ihtiyacı bulunmakatdır.Ar-Ge projelerinin 
yürütülmesi için üniversiteler bünyesinde güçlü altyapıların kurulmasına 
ilişkin farklı yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Büyük zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Basit sızdırmazlık elemanların 
tedariği bile güç olabilmektedir. Askeri motor projelerinde daha fazla 
tedarik problemi ile karşılaşılması muhtemeldir. 

Kurumsal bünyelerde 

olgun Ar-Ge Takımlarının 

Üniversite-Sanayi 

etkileşimleri yeterlidir. 

Kısıtlı sayıda işbirliği mevcut. Yetişmiş doktora öğrencilerine ihtiyaç 
bulunmaktadır. (2244 kapsamında yapılanlar mevcuttur.) 
Üniversite ile işbirliği yapılmak istendiğinde finansman problemi ile 
karşılaşılmaktadır. İşbirliği neticesinde çıkacak ürünün doğrudan projeye 
katkısı beklenmektedir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli İle  İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

Kriterler Görüşler 

Üretim kapasitesinde 

artış/etkin kullanım 

sağlayacaktır. 

Motor tasarımı sırasında farklı altyapıya sahip insan kaynağı ihtiyacından 

dolayı bu tür motor tasarımları yaygın etkiye sahip olmaktadır. 

Aksesuarların KOBİlerce geliştirilmesi ekosistemi geliştirmektedir. Bu 

projeler yüksek çarpan etkisine sahiptir.  

Farklı teknolojik 

gelişmelerin önünün 

açılmasına (Spillover Effect) 

katkı sağlayacaktır. 

Yapılacak altyapılar ve projeler ile farklı alanlara katkı sağlayacaktır. 

Yüksek teknolojili ürünler olduğu için tüm ekosistemi olumlu 

etkilemektedir. Multidisipliner yapısından dolayı yaygın etkisi yüksek 

olmaktadır. Örneğin; malzeme ile ilgili altyapılar etkilenecektir.  

Çığır açıcı (breakthrough) 

yeniliklerin önünün 

açılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Burada kullanılan teknolojiler en üste seviyede olduğu için alt seviyedeki 

pek çok teknolojinin de gelişmesini sağlayacaktır. Bu projeler yüksek 

çarpan etkisine sahiptir. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Test altyapıları yeterli seviyede değildir. Turboşaft 

çalışmasında test labortuvarlarının oluşturulması 

gerekmektedir. Baz testlerde yurt dışı bağımlık 

bulunmaktadır. Aero rigler, spin rigleri, rotor dinamiği 

rigleri(rig test alt yapısı), titreşim laboratuvarı, soğutma 

laboratuvarı, malzeme labı, çevresel şartlar labı, irtifa test 

bremzesi, çeşitli motor bremzeleri vb. kritik alt yapılarının 

ülkemizde kurulması gerekmektedir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Test çalışmalarını değerlendirecek personel sayısı da 

yeterli değildir bu yüzden artırılmalıdır. 

 

Sertifikasyon değerlendirmesi için (Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü dahilinde) yeterince insan kaynağı bulmak 

güçtür. Ekosistemde daha fazla insan kaynağına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Mevcut durumda yetkin ve tecrübeli kişilerin 

sayısı azdır. Yeni projeler gelmesi durumunda proje 

personelinin yeterli olmama ihtimali bulunmaktadır. 

Güvenirlik konusunda yetişmiş personel ihtiyacı 

bulunmaktadır. Sistem mühendisliği kapsamında insan 

kaynağı yetersizdir. Motor tasarımı ve özellikle yakıt ve 

yanma teknolojileri konulardında tecrübeli ve yetkin insan 

kaynağı ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Diğer  

 

Akademideki ders içeriğini sanayinin ihtiyacını karşılayacak 

şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Akademi-sanayi 

işbirlikleri buna vesile olabilir. Ders içerilkeri 

zenginleştirilmelidir.  
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Teknolojik Hedef 11: Ramjet/Scramjet Motor 

Katı ve sıvı yakıtla çalışan Ramjet ve Scramjet motor teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretime 

hazır hale getirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

11.1. Ramjet Motor 

11.2. Scramjet Motor 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

11.1. Ramjet Motor: 

 

NaSA çeşitli çaplarda aileler belirleyerek çalışmalarını ilerletmiştir. Bu açıdan, farklı çaplarda TRL 4 

seviyesine çıkacak çalışmalar yapılmalıdır. Böylece gelecekte ihtiyaç olduğunda ilgili üründen ilerlenebilir.  

 

Katı yakıt:  

Bor katkılı katı yakıtlar ile çalışabilecek Ramjet motorlar geliştirilmelidir 

Parafin yakıtlı ve bor katkılı gaz jeneratörsüz ramjet motorlarının geliştirilmesi bir alternatif olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Sıvı yakıt: 

Yüksek enerji seviyesine sahip yüksek yoğunluklu taktik askeri/savunma uygulamalarında kullanılabilecek 

yakıt geliştirilmelidir. Sıvı yakıtlı püskürtme, buharlaşma ve yanma analiz yazılımlarının, sayısal alt 

modellerinin geliştirilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. 

 

Ortak: 

Her halükarda ileri malzemeler gerekecektir. Yüksek ısılara uzun süre dayanımlı, aşınma direnci yüksek 

yalıtım malzemeleri, yüksek ısı dayanımlı alaşım metaller ve seramik kompozit malzemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun yanısıra aşağıdaki kritik parçalara ihtiyaç vardır: 

 

Aktif kontrollü hava alığı 

Isıl koruma sistemleri  (Termal Protection System) 

Internal booster motorlar  

 

Çok sayıda işlemci üzerinde çalışabilecek yerli yazılım geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çok fazlı, çok bileşenli, kimyasal tepkimeli ve  türbülanslı akışları analiz edebilecek yerli yazılımların 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

11.2. Scramjet Motor: 

 

Aşağıdaki kritik teknoloji ve ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır: 

 Süpersonik akış altında tutuşma ve yanma teknolojileri 

 Kriyojenik ve kriyojenik olmayan yakıtlar ve yakıt reforming teknolojileri 
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 Rejeneratif soğutma sistemleri  

 Ultra yüksek sıcaklığa (UHTC)+3000 K dayanıklı seramik malzemeler 

 Scramjet motor ile hipersonik araç tasarım teknolojileri 

 Hipersonik hava aracı tasarımını yapacak yazılımlar  

 Yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek malzemeler 

Not: Hibrit roket motorlu sondalar ile düşük maliyetli ve seri şekilde hipersonik hızlarda test 

yapılabilmektedir. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Malzeme, Yakıt ve Yanma, Akışkan Dinamiği, Bilgisayar Mühendisliği, Uygulamalı Matematik, Mekanik, 

Yapısal Tasarım, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katı Yakıt ile Çalışan Ramjet için THS 6’dır. 

Sıvı Yakıt ile Çalışan Ramjet için THS 5’dir. 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

11.1 Ramjet Motor: 

Roketsan, TÜBİTAK-SAGE, İTÜ, ODTÜ, TOBB ETÜ, DeltaV 

 

Gaz jenaratörlü ramjetlerin geliştirilme faaliyetleri hali hazırda ROKETSAN tarafından yürütülmektedir. 

Yüksek enerji seviyesine sahip yüksek yoğunluklu taktik askeri/savunma uygulamalarında kullanılabilecek 

sıvı yakıt geliştirilmelidir. TUBİTAK SAGE’de bu yakıt konusunda çalışmalar yürütülmektedir. JP10 yakıtı 

halihazırda mevcuttur. İyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

11.2 Scramjet Motor: 

Roketsan, TÜBİTAK-SAGE, İTÜ, ODTÜ, TOBB ETÜ, DeltaV 

 

Scramjet motorlarda THS 1-2’den THS 5’e çıkmak hedeflenmelidir. Daha sonra THS 7’ye çıkmak 

hedeflenmelidir. THS 2’den THS 5’e çıkmak için yer düzeneği seviyesinde testlerin yapılması 

gerekmektedir. Bunun için ise yer test altyapılarının geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(11.1) 

Türkiye’de 
(11.1) 

Dünyada 
(11.2) 

Türkiye’de 
(11.2) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☒ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

11.1 Ramjet Motor: 

Temel konularda akademi sanayi işbirlikleri geliştirilmelidir. Ürüne odaklı çalışmalar için sanayinin ve 

araştırma enstitülerinin birlikte çalışması gerekir 

11.2 Scramjet Motor: 

Üniversite, Araştırma Enstitüleri ve Sanayi konsorsiyumuna ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

11.1 Ramjet Motor 

Sıvı yakıtlı bir ramjet motorun çalıştırılması ve kalifiye edilmesi order olarak 500 milyon – 1 Milyar TL’dir. 
 
Delta V’nin Şerhi: 
Parafin yakıtlı bir ramjet motorun çalıştırılması ve kalifiye edilmesi order olarak 150 – 250 Milyon TL. Parafin 
yakıtlı motorların daha az kullanım alanı olduğu değerlendirilmektedir. 

11.2. Scramjet Motor 

5 yıl içinde ihtiyaç duyulan laboratuvar ve test altyapıları kurulabilir ve ilgili alt teknolojilere ait Ar-Ge projeleri 
ile ihtiyaç duyulan bu altyapılar için 200 Milyon Avro’ya ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. 
 
Son aşamadaki uçuşlu testler için hibrit roket motorlu sonda sistemleri ile testler yapılabilecektir:  

 6 Mach testi 2 senede 20-30 Milyon Avro maliyetle gerçekleştirilebilir 

 10 Mach testi 2 sene içinde 10-15 Milyon Avro maliyetle gerçekleştirilebilir 
 
Toplamda bu uçuş testleri için 30-45 Milyon Avro’ya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Sadece ODTÜ ve TOBB ETÜ’de konu odaklı çalışan birkaç akademisyen 
bulunmaktadır. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Nitelikli insan kaynağı yeterli değildir. 

Uluslararası pazar 

potansiyeli yeterlidir. 

Scramjetli bir aracın satışı devlet kontrolünde bir satış olacaktır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Scramjet konusunda seramik malzemelerin ve elektronik alt bileşenlerinin 
tedariği zordur. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Tübitak SAGE’de Tayfun projesi bulunmaktadır. Hava 

solumalı itki sistemleri geliştirme altyapısı %30 kurulmuş 

durumdadır. Farklı kademeki füze sistemlerini test etmek 

için kurulmaktadır. 3 farklı aralıkta hava debisi verebilen alt 

yapı imkanımız mevcuttur. 20 km irtifaya kadar 5 mach’a 

kadar simğle edebilecek altyapının 2022 itibariyle 

tamamlanması beklenmektedir. 400 mm çaplı roketlere 

ihtiyaç duyulması halinde bunlara yönelik altyapı 

bulunmamaktadır Roketsan’da ramjet itki sistemi 

altyapısı(boru bağlantılı test düzeneği) 2010 yılında 

kurulmuştur ve 10 kg/sn debi kapasitelidir. Halihazırda 

ramjet içeren havaaraçlarının testleri için yarı açık test 

düzeneği kurulmaktadır ve bu test düzeneği 100kg/sn debi 

kapasitelidir. Roketsanda katı ve sıvı yakıtların geliştirilmesi 

ve temel yanma araştırmaların yapılması için itki 

laboratuvarı bulunmaktadır. Temel araştırmalar ve bileşen 

seviyesi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. DeltaV’de 

100 kg/s oksitleyici debisi kapasiteli (Kriyojenik ve kriyojenik 

olmayan) test altyapıları mevcuttur. Parafin yakıtlı roket 

motorları üzerinde çalışmalar mevcuttur. Parafin yakıtlı 

hibrit roket motorları yanma ve iç balistik teknolojilerde 

parafin yakıtlı ramjetler ile yakın benzerlik göstermektedir. 

Ramjet motorlar için temel teknoloji geliştirmeyle ilgili 

altyapılara ihtiyaç vardır. Scramjet test edebilecek altyapı 

ülkemizde bulunmamaktadır. Hipersonik rüzgar tüneli 

bulunmamaktadır, gerçek ölçekte motor testi yapılacak 

altyapılar bulunmamaktadır. Mevcut hibrit sonda 

roketlerinin kullanımı ile süpersonik ve hipersonik testler 

gerçekleştirilebilecektir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Ramjet Motorlar: Testleri yapabilecek insan kaynağı 

eksikliği bulunmaktadır. Kimyasal kinetik, yanma kinetiği, 

reaksiyon mekanizmaları çalışan ve bunları yaratacak 

kimyagerlerin sayısının artırılması gerekmektedir. Yakıt ve 

Yanma teknolojileri konusunda çalışan nitelikli insan 

kaynağı eksikliği bulunmaktadır. 

Scramjet Motorlar: 

Isı transferi, yanma, aerodinamik konularında çok disiplinli 

çalışan araştırmacı insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer  

 

Yüksek ısı dayanımlı elektronik ekipman ve bileşenler 

ülkemizde bulunamamaktadır. Yüksek ısı dayanımlı 

malzemeler ülkemizde bulunamamaktadır. 

Scramjet motorlar savunma alanında önemli farklılık 

yaratmaktadır. Çin ve Rusya scramjet motorlarda 

ilerlemiştir. Scramjet motor geliştirmek için geniş katılımlı 

konsorsiyum oluşturulmalıdır. 
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Teknolojik Hedef 12: Savunma, Uzay, Havacılık İtki Tahrik Sistemleri 

Hava ve uzay taşıtları için düşük gürültü(ısı, ses vb) ve yakıt sarfiyatına sahip ve 1 ton 

üzerindeki yükleri taşıyabilecek hafif tahrik sistemi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli) 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki) 

12.3. Fırlatma Sistemlerine Yönelik İtki Sistemleri 

12.4. Hava Taşıtları İçin İtki Sistemleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli): 

 

Hali hazırdaki motorlar: 

1.5 kW gücündeki HET motor (hall etkili itki motoru) 80-82 mN itki üretir 

200-300 W gücündeki HET motor (hall etkili itki motoru) 10-12 mN itki üretir 

 

Aşağıdaki hususlarda gelişim kaydedilmelidir: 

 150-250 mN itki gücüne sahip yörünge transferi yapacak nitelikteki motorlar (4.5-5 kW) 

geliştirilmelidir 

 Küçük uydular için daha düşük itkili motorlar geliştirilmelidir 

Aşağıdaki alt sistemlerde gelişim kaydedilmelidir: 

 Yüksek basınçta zenon gazını depolayan tank (yerli olarak geliştirilmiştir) 

 İtki Motoru 

 Yakıt besleme sistemi (elektronik akış kontrol elemanları yurtdışından tedarik edilmektedir) 

 Güç işleme ve kontrol birimi (elektronik bileşenler kapsamında yurtdışına bağımlılık bulunmaktadır) 

 Hafif zırhlama teknolojileri 

 GEO yörüngesindeki radyasyona dayanımlı elektronik bileşenler (entegreler, aktif bileşenler, FPGA 

vb.) 

Notlar: 

 Yerli geliştirilen uydu ekipmanlarına uzay tarihçesi (heritage) kazandırılabilmesi için deneysel 

uzay/uydu görevleri ve platformları arttırılmalıdır. 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki): 

 

Kimyasal itki sistemlerinin itki seviyeleri elektrikli itki sistemlerine göre daha fazladır. 

 

Katı yakıtlı sistemler: 

 Uydulara yönelik katı roketlerin kullanımı eski bir teknoloji olup günümüzde artık kullanılmamaktadır 
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 Roketsan bünyesinde tüm teknoloji ve altyapı bulunmaktadır. Ayrıca bir geliştirme projesine ihtiyaç 

bulunmamaktadır 

Tek Yakıtlı Sistemler: 

 20 newtona kadar itki seviyesinde kullanımı dünyada mevcuttur 

 Uydularda, uzay araçlarında, yörünge ve manevra kontrolü için derin uzay görevlerinde kullanılabilir 

 Roketsanda yeşil tek yakıtlı itki sistemi teknolojisi geliştirilmektedir. Bu kapsamda tek yakıtlı itici, 

katalizör teknolojileri, tek yakıtlı itici test teknolojileri ve altyapısı geliştirme faaliyetleri devam  

etmektedir. 

 Bu kapsamda tek yakıtlı itici, katalizör teknolojileri, tek yakıtlı itici test teknolojileri ve altyapısı 

geliştirme faaliyetleri devam  etmektedir (1-20 Newton arasında) 

Çift Yakıtlı Sistemler: 

 ROKETSAN’da 100 N ve  1.5 kN yeşil çift yakıtlı motorlar geliştirilmiştir 

 50 N, 25 kN ve 40kN sıvı çift yakıtlı motorların geliştirme çalışmaları devam etmektedir 

 Birden fazla kez çalıştırılabilir, itkileri ayarlanabilir, uydularda yörünge yönelim ve yörünge transfer 

amacıyla ve uzay araçlarında, derin uzay görevlerinde kullanılabilir. 

Hibrit Sistemler: 

 Uydular için yörünge değişiminde kullanılmaktadır 

 Toksik madde içermemektedir 

 İtkiler ayarlanabilir, birden fazla kere çalıştırılabilir olma özelliğine sahiptir 

 Henüz geliştirme döneminde olup gelecekte derin uzay görevlerinde kullanımı öngörülmektedir 

12.3. Fırlatma Sistemlerine Yönelik İtki Sistemleri: 

 

Katı Yakıt Sistemleri: 

 Roketsan bünyesinde tüm teknoloji ve altyapı bulunmaktadır. Ayrıca bir geliştirme projesine ihtiyaç 

bulunmamaktadır. 

Sıvı Yakıt Sistemleri: 

 Birden fazla kere çalıştırılabilir, itkisinin ayarlanabilir olması nedeniyle üst kademelerde kullanılması 

neredeyse zaruridir. 

 Roketsan bünyesinde 1.5 kN Basınç beslemeli sıvı yakıtlı basınç beslemeli ve turbo pompa 

beslemeli sıvı yakıtlı itki sistemleri geliştirilmektir. Basınç beslemeli itki sistemi için uzay tarihçesi 

kazandırılmıştır. Roketsan’da üretim ve test alt yapıları mevcuttur/kurulmaktadır. 

 Yüksek özgül itki (ISP)’ye sahip kriyojenik bir sıvı olan sıvı oksijen ve hidrokarbon çiftini kullanan 

roket motorlarının geliştirilmesi önemlidir. Bahsedilen motorlar öncelikle üst kademe sonrasında da 

alt kademelerde kullanılabilecektir. 

Hibrit Sistemler: 

 Fırlatma sistemlerinin üst kademelerinde birden fazla kez çalıştırılabilir, itkisinin ayarlanabilir olması 

nedeniyle kullanımları mümkündür. Muadil sistemlere göre maliyetleri daha düşük olduğu için yakın 

zamanda kullanılması öngörülmektedir. Halihazırda kullanılan bir sistem yoktur. 

 Alt kademelerde de benzer şekilde maliyet avantajı ve güvenlik özellikleri sebebiyle kullanımı ön 

görülmektedir. Henüz kullanılan bir fırlatma sistemi bulunmamaktadır. 

12.4. Hava Taşıtları İçin İtki Sistemleri: 
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Roket motorları yüksek hızlara çıkabilen hava taşıt sistemlerinde kullanılabilmektedir. Örnek olarak; roket 

motorlu yüksek hızlı hedef uçak sistemleri ve yüksek hızlarda uçan istihbarat araçları bulunmaktadır. Hedef 

uçaklar tatbikat ve eğitimlerde savunma sistemlerinin denenmesi için kullanılmaktadır. 

Ülkemizde askeri tatbikat ve eğitimler sırasında kullanılabilecek ses üstü bir hedef uçak sistemi 

bulunmamaktadır. Bu durum mevcut ya da geliştirilen hava savunma sistemlerinin ses üstü hedefler için 

test edilememesine sebep olmaktadır. Kuvvetler ve savunma sistemleri geliştiricileri tarafından ses üstü 

hedef uçak ihtiyacı belirtilmektedir.  

 

Hedef uçaklar için hem itkisi kontrol edilebilir hem de sistem vurularak imha edileceği için düşük maliyetli 

bir itki sistemine ihtiyaç vardır. Hibrit motorlar itkisi kontrol edilebilir ve düşük maliyetli sistemler olduğu için 

hedef uçak sistemlerinde kullanılmak için çok uygun sistemlerdir. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, 

Havacılık Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik ve Kimya Temel Bilimi 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli): 

 

Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler: 

 

HALE projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY’da Hall etkili itki sistemleri geliştirme laboratuvarı kurulmuştur. 

Bu proje kapsamında geliştirilen 1.5 kW’lık sistem TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunda görev yapacaktır. 

Yine bu altyapıda geliştirilen 300 W’lık sistem ise İMECE uydusunda görev yapacaktır. ROKETSAN’da milli 

imkanlarla yakıt besleme akış kontrol elemanları geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Elektrikli itki 

sistemlerinin ihtiyaç duyacağı akış kontrol bileşenlerinin ROKETSAN tarafından geliştirilebileceği 

değerlendirilmektedir 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki): 

Dünyadan Örnekler: 

2017 yılında D-sat uydusunun yörüngeden çıkarma manevrasında katı yakıtlı motor kullanılmıştır. Amerika  

Northrop Grumman firmasının geliştirdiği Star serisi katı yakıtlı motorlar uydularda yörünge giriş/transferi 

Teknolojik 
Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(12.1) 

Türkiye’de 
(12.1) 

Dünyada 
(12.2) 

Türkiye’de 
(12.2) 

Dünyada 
(12.3) 

Türkiye’de 
(12.3) 

Dünyada 
(12.4) 

Türkiye’de 
(12.4) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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amacıyla ve Mars Görevi Araçların iniş sistemlerinde kullanılabilmektedir. Orion Fırlatma İptal Sisteminde 

mürettebatı kurtarma amacıyla katı yakıtlı motorlar kullanılmaktadır. 

 

Hibrit: 

Virgin galactic, Nammo, hyimpluse, tispace, Gilmour Space Technologies, Nasa, DLR, 

 

Katı: 

2017 yılında D-sat uydusunun yörüngeden çıkarma manevrasında katı yakıtlı motor kullanılmıştır. Amerika  

Northrop Grumman firmasının geliştirdiği Star serisi katı yakıtlı motorlar uydularda kullanılabilmektedir. 

 

Çift Yakıt: 10 N- 100.000N kadar farklı itki seviyelerinde kullanımı dünyada mevcuttur. 

 

Türkiyeden Örnekler: 

 

Katı: 

ROKETSAN’ın geliştirdiği ve üretimini yaptığı katı yakıtlı motor teknolojisi kullanılabilecektir. 

 

Sıvı: 

ROKETSAN’da yeşil tek yakıtlı itki sistemi teknolojisi geliştirilmektedir. Bu kapsamda tek yakıtlı itici, 

katalizör teknolojileri, tek yakıtlı itici test teknolojileri ve altyapısı geliştirme faaliyetleri devam  etmektedir 

(1-20 Newton). ROKETSAN’da 100 N ve  1.5 kN yeşil çift yakıtlı motorlar geliştirilmiştir. 50 N, 25 kN ve 

40kN sıvı çift yakıtlı motorların geliştirme çalışmaları devam etmektedir. ROKETSAN’da yüksek 

performanslı yeşil çift yakıtlı motorlar geliştirilmiştir. 

 

Hibrit: 

Türkiye: DeltaV 

12.3. Fırlatma Sistemlerine Yönelik İtki Sistemleri: 

 

Dünyadan Örnekler: 

Uzay fırlatma sistemlerinde 1960’lardan bu yana aktif olarak katı ve sıvı yakıtlı motorlar kullanılmaktadır . 

Dünyada 12000 kN’a kadar farklı itki seviyelerinde kullanımı mevcuttur. 

 

Türkiye’den Örnekler: 

 

ROKETSAN bünyesinde fırlatma sistemlerinde kullanılmak üzere büyük ölçekli katı yakıtlı roket motoru 

geliştirme çalışmaları devam etmektedir. ROKETSAN’ın 2017, 2018 ve 2020 yıllarında uzaya gönderdiği 

Sonda roketlerinin alt kademelerinde katı yakıtlı motor kullanılmıştır. ROKETSAN’da  fırlatma sistemi üst 

kademelerinde kullanılmak üzere 25 kN ve 40kN sıvı yakıtlı motorların geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. ROKETSAN’ın 2020 yılında uzaya gönderdiği Sonda roketinin üst kademesinde sıvı yakıtlı 

motor kullanılmıştır. 

12.4. Hava Taşıtları İçin İtki Sistemleri: 

 

Dünyadan Örnekler: 

Aerojet Rocketdyne, Çin, Rusya, Hindistan 

 

Türkiye’den Örnekler: 

DeltaV 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli): 

 

Kamunun yönlendirilmesiyle TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN ve alt yüklenicileri, DeltaV ve üniversitelerden 

oluşan bir konsorsiyumla elektronik akış bileşenlerinin (regülatör, valf vb.) yerli olarak üretilmesi konusunda 

işbirliği yapılmalıdır. 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki): 

 

Kamunun yönlendirilmesiyle ROKETSAN ve alt yüklenicileri, DeltaV ve üniversiteler ve ilgili diğer kurum 

ve kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyumla bu sistemler geliştirilebilir. 

12.3. Fırlatma Sistemlerine Yönelik İtki Sistemleri: 

 

Kamunun yönlendirilmesiyle TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN ve alt yüklenicileri, DeltaV ve üniversitelerden 

oluşan bir konsorsiyumla elektronik akış bileşenlerinin (regülatör, valf vb.) yerli olarak üretilmesi konusunda 

işbirliği yapılmalıdır. 

12.4. Hava Taşıtları İçin İtki Sistemleri: 

 

Kamunun yönlendirilmesiyle TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN ve alt yüklenicileri, DeltaV ve üniversitelerden 

oluşan bir konsorsiyumla elektronik akış bileşenlerinin (regülatör, valf vb.) yerli olarak üretilmesi konusunda 

işbirliği yapılmalıdır. 

 

Bütçe Öngörüleri 

12.1. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Elektrikli) 

 

Toplam: 6-7 milyon dolar bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır: 

 Elektronik bileşenler 2-3 milyon dolar 

 Motor 0.5 milyon dolar  

 Ksenon tankı 1-1.5 milyon dolar  

 Akış kontrol bileşenleri 3-4 milyon dolar 

12.2. Uydulara Yönelik İtki Sistemleri (Kimyasal İtki) 

 

Geliştirme çalışmaları için 60-70 milyon TL’ye ihtiyaç bulunmaktadır. 

12.3 Fırlatma sistemlerine yönelik itki sistemleri 

 

Fırlatma sistemlerinin öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. Farklı görevler için farklı bütçe belirlenmelidir. 

 

Her bir itki sistemi için 400 milyon TL ile 1 milyar TL arası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Fırlatma sistemi motorları, fırlatma sistemine uygun tasarlanacak olsa da ihtiyaç duyulan teknoloji 

kazanımlar fırlatma sisteminden önce geliştirilmelidir. Mevcut durumda geliştirilen hibrit roket motorları 60 

cm çaplı sistemlerdir. Fırlatma sistemleri için motor çaplarının 1 – 2 metre mertebelerine çıkarılması ya da 

60 cm çaplı çok sayıda motorun paralel şekilde bağlayarak yine benzer çaplı itki sistemleri elde edilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda fırlatma sistemi 1. kademesinde kullanılabilecek hibrit roket teknolojisinin 

geliştirilmesi için proje ihtiyacı bulunmaktadır.  

 

Not: 1 – 2 metre çaplı hibrit motor teknolojilerinin geliştirilmesi için proje bütçesinin 3 sene için 50-70 Milyon 

$ mertebesinde olacağı ön görülmektedir.Yüksek özgül itki (ISP) yeteneğine sahip kriyojenik oksitleyicili 

motorların geliştirilmesi için 4 yıl için 50-80 Milyon $ gerekmektedir. 
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12.4. Hava Taşıtları için itki sistemleri 

 

Ses üstü hedef uçak sistemleri özelliklerine göre 1-3 Milyon $’a mal olmaktadır. 

Hedef uçak sistemine uygun hibrit motor geliştirilebilmesi için 2.5 yıl ve 5-10 Milyon $ bedelinde bir projeye 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Akademik araştırma birikimi genel olarak yeterlidir ancak detaylı çalışmalar 

için yeterli değildir. Türkiye’de üniversitelerde akademisyen kaynağı tam 

olarak yeterli değildir. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Nitelikli insan kaynağı yetersizdir. 

Üretim altyapısı (Makine 

Teçhizat, …) yeterlidir. 

ROKETSAN, TÜBİTAK Uzay ve DeltaV  firması teknoloji geliştirmek için 

yeterli altyapıya sahiptir. Ürünün boyutlarına göre üretim ve test 

altyapısının büyütülmesi gerekebilir. 

Ar-Ge altyapıları 

(merkezler, enstitüler) sayı 

ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

ROKETSAN, TÜBİTAK Uzay ve DeltaV  firması teknoloji geliştirmek için 

yeterli altyapıya sahiptir. Ürünün boyutlarına göre üretim ve test 

altyapısının büyütülmesi gerekebilir. 

Özel sektör (5746 no.lu 

Kanun kapsamında onay 

verilmiş) Ar-Ge merkezleri 

sayı ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Artırılması gerekmektedir.  

Sanayi Ar-Ge-Yenilik 

yetkinliği yeterlidir. 

Artırılması gerekmektedir. 

Mevcut mevzuat teknolojik 

ilerleme için yeterlidir. 

Bu motorlar kullanılarak geliştirilecek fırlatma sistemleri, güneş eş zamanlı 

ve eğik yörüngelere yurtiçinden fırlatma yapılabilir. Bu doğrultuda gerekli 

mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. 

Ulusal pazar potansiyeli 

yeterlidir. 

 

Uluslararası pazar 

potansiyeli yeterlidir. 

Hızla artmakta olan bir ulıuslararası talep mevcuttur. Uluslararası Pazar 

potansiyeli vardır. Özellikle alçak dünya yörüngesine takım uydu ve 

haberleşme uydularının yerlleştirlmesi için büyük bir Pazar potansiyeli 

vardır. Uzay tarihçesi kazandırılmasıyla bu potansiyel artacaktır. Uzay ve 

uydu operasyonlarının ticarileşmesi ve maliyetlerin en önemli etken haline 

gelmesi ile düşük maliyetli sistemlere olan talep sürekli artmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Hammadde / ara ürün tedariğinde sıkıntı bulunmaktadır. Mevcut hibrit 

sistemlerde son kullanıcı belgesi ihtiyacı olan ya da askeri standartta olan 

ürünler kullanılmamaktadır. 

Roketsan itki sistemlerini tamamen milli olarak geliştirmekte ve ihraç 

kısıtlamasına tabi olması muhtelmel bileşenleri veya malzemeyi 

yurtdışından almamaktadır. 

Kurumsal bünyelerde 

olgun Ar-Ge Takımlarının 

Üniversite-Sanayi 

etkileşimleri yeterlidir. 

ROKETSAN Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli sanayi ve üniversiteler ile 

etkin işbirliği içerisindedir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

Türkiye’de çeşitli test altyapıları mevcuttur. Fırlatma sistemi 

veya uydu büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre mevcut  test 

altyapılarının güncellenmesi veya yeni test altyapıları 

kurulması gerekebilecektir. Elektrikli itki motorlarının (5 

kw’ye kadar) performans testlerinin yapılması için gerekli 

altyapı hali hazırda mevcuttur (TÜBİTAK Uzay). Elektrikli 

itki motorlarının EMC testleri ve vakum altında ısıl ateşleme 

testlerinin yapılabilmesi için gerekli altyapı kurulmalıdır.  

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

Uzay tarihçesi kazandırılmasıyla pazar potansiyel 

artacaktır. Roketlab sistemi fırlatma bedelleri 7 Milyon $ 

seviyesindedir. 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Ar-Ge niteliği olan fırlatma ve uydu faaliyetlerinin 

desteklenmesi gerekmektedir.  

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

Akademik Ar-Ge yetkinliği yetersizdir. Tübitak uzay dışında 

yeterli nitelikli insan kaynağı bulunmamaktır.  

Akademik araştırma birikimi genel olarak yeterlidir ancak 

detaylı çalışmalar için yeterli değildir. 

Üniversitelere itki sistemleri alanında bölüm veya yüksek 

lisan programlarının açılmasıyla nitelikli insan kaynağı 

ihtiyacı gidirilebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

156 
 

 

Teknolojik Hedef 13: Yenilikçi, gelecekte bir çok sektörde önemli uygulama alanları bulacak 
olan mikro-nano motorlara ilişkin bilimsel ve teknolojik birikimin sağlanması 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

13.1 MEMS Eyleyicileri ve Motorları 

13.2 Medikal Cihaz ve Robotik Cerrahi için Mikro-Nano Motorlar 

13.3 Kuantum Düzeyde Enerji Hasatlayan Mikro-Nano Motorlar 

 

 

 Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

13.1. MEMS Eyleyicileri ve Motorları 

 

Mikro elektro-mekanik sistemlerde (MEMS) kullanılmak üzere mikro eyleyicilerin ve mikro motorların, ve 

enerji hasatlamaya yönelik motorların yerli olarak geliştirilmesi. 

 

13.2. Medikal Cihaz ve Robotik Cerrahi için Mikro-Nano Motorlar 

 

Medikal cihazlarda kullanılmak üzere mikro-nano motorların yerli olarak geliştirilmesi. 

 

Robotik cerrahi ve hassas ölçüm cihazlarında kullanılmak üzere ve mikromanipülatör üretiminde 

karşılaşılan problemlerin çözümü için yüksek güçte verimli olarak çalışan, hafif ve uzun ömürlü mikro-nano 

motor teknolojilerinin geliştirilmesi. 

 

Vücut içinde dışarıdan kontrollü olarak hareket edebilen yumuşak ve esnek mikro robotların geliştirilmesi.  

 

13.3 Kuantum Düzeyde Enerji Hasatlayan Mikro-Nano Motorlar 

 

Kuantum düzeyinde titreşimleri enerji hasatlamada kullanan mikro nano motorların yerli olarak 

geliştirilmesi. 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik 

ve Kimya Temel Bilimi 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

13.1 MEMS Eyleyicileri ve Motorları 

 

Dünyadan Örnekler: 

Bu alanda çalışan öğretim üyeleri: 

Metin Sitti, Max Planck Institute, Almanya 

Georgia Institute of Technology, ABD 

  

13.2 Medikal Cihaz ve Robotik Cerrahi için Mikro-Nano Motorlar 

 

Dünyadan Örnekler: 

Bu alanda çalışan öğretim üyeleri: 

Metin Sitti, Max Planck Institute, Almanya 

Georgia Institute of Technology, ABD 

 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

Donanım alanında Türkiye’de yüksek teknoloji ürün 

geliştirmenin önünde birçok engel bulunmaktadır. Süreçler 

çok uzundur ve kalifiye eleman yeterli değildir. Bu alanda 

verilen her türlü teşvikin artırılması ve yatırımların 

desteklenmesi gerekmektedir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.) 

Doktora öğrencisi ve doktoralı araştırmacı sayısı 

artırılmalıdır. 

 

 

 

 

Teknolojik 
Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(13.1) 

Türkiye’de 
(13.1) 

Dünyada 
(13.2) 

Türkiye’de 
(13.2) 

Dünyada 
(13.3) 

Türkiye’de 
(13.3) 

THS 1 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 2 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 3 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
THS 7 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
THS 9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Motor Teknoloji Yol Haritası Öncelikli Sektörel Uygulamalar 

 

Sektörel Uygulama 1: Elektrikli Kara Taşıtları için “e-drivetrain” Sistemleri 

Elektrikli kara taşıtlarına yönelik farklı kullanımları hedefleyen, muadillerine göre %20 daha 

hafif, yenilikçi malzeme teknolojilerini kullanan  "e-drivetrain" (elektrik motoru ve sürücüleri, 

transmisyon, elektronik kontrol üniteleri vb bileşenleri içerebilen) sistemlerinin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

1.1. "e-drivetrain" sistemlerinin geliştirilmesi 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

1.1. "e-drivetrain" sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
*Hedef 1’de belirtilen yenilikçi özelliklere sahip motor ve sürücü sistemlerini içerebilecek nitelikte 

 Maliyeti azaltılmış  

 Kompakt paketli hale getirilmiş 

 Dış Metal yapısı hafifletilmiş 

 Sistemin dişli kutularıyla birlikte geliştirilmesi 

 Muadillerine göre (entegre edilmiş kompakt yapı vs. entegre edilmemiş) %20 daha hafif ve yenilikçi 
malzeme teknolojilerini kullanan 

 Güç yoğunluğu artırılmış 

 Kendinden soğutma sistemine sahip  

 Sessiz çalışabilen 

 Verimliliği yüksek ve hız aralığı geniş 

 Ağırlığı optimize edilmiş farklı tipte çift motor yapılarını kullanabilen 

özelliklere sahip olmalıdır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Yukarıda belirlenen temel ürün/teknolojilerin yanı sıra, bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında özellikle 

cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın giderilmesi için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının başlatılması 

gereken kritik yan alanlar aşağıda yer almaktadır: 

 Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük kayıplı, ince manyetik saclar 

 Mıknatıs teminindeki problemleri gidermek üzere nadir toprak elementleri bazlı malzemeler ve ultra 

yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaları  
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makina Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği; Malzeme ve Metalurji 

Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

1.1. "e-drivetrain" sistemlerinin geliştirilmesi: 

Dünya Örnekleri: 

 
Küresel ölçekte öne çıkan, Borgwarner, Dana, Bosch, Denso gibi firmalar mevcuttur. 
Belirlenen ürün, yıllardan beri küresel anlamda çok yaygın olarak geliştirilen bir üründür. 
 
Türkiye Örnekleri: 
 
TÜMOSAN THS 7 seviyesinde Ar-Ge faaliyeti (motor ve sürücü dış tedarik kaynaklı olmak üzere) 
yürütmektedir. Üretim tekniği ile ilgili yeni yönelimler mevcuttur; yenilikçi imalat teknolojilerinin üretim 
süreçlerinde kullanılması ve geliştirilmesi de önemli bir küresel eğilimdir. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

1.1. "e-drivetrain" sistemlerinin geliştirilmesi: 
 
Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma MerkezleriBüyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(1.1) 

Türkiye’de 
(1.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

 

1.1. "e-drivetrain" sistemlerinin geliştirilmesi: 
 

İhtiyaç duyulan ortalama toplam bütçe 10-20 Milyon TL aralığındadır. 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Uluslararası pazar 

potansiyeli yeterlidir. 

Bu motorların ihracat potansiyelleri yüksektir. TOGG özelinde ülkemizin 

Avrupa Birliği ülkelerine karşı maliyet avantajları vardır, rekabetçiliği 

yüksektir. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Ara ürün olarak elektrik motoru, dişli kutusu ve eviricilere ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu ara ürünlerin yerli olarak geliştirilmesinin teşvik edilmesi 

yerinde olacaktır. 

Kurumsal bünyelerde 

olgun Ar-Ge Takımlarının 

Üniversite-Sanayi 

etkileşimleri yeterlidir. 

Akademinin danışmanlık hizmeti haricinde, Ar-Ge safhalarında bilfiil yer 

aldığı sürdürülebilir işbirlikleri hedeflenmelidir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 
İhtiyaçları (Yerli 
sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Ülkemizde belirlenen 3 ürün için de test ve sertifikasyon merkezi ihtiyacı 

mevcuttur. Test ve sertifikasyon maliyetleri de yurtdışında oldukça 

yüksektir. Yerli ve uluslararası ISO standartlarına uygun bir test ve 

sertifikasyon merkezi oluşturulması ihtiyacı mevcuttur. 

 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, 
rekabet koşulları, kamu 
alımlarının etkisi, vb)  
 

Pazara girişte özellikle ulusal düzeyde bir sıkıntı öngörülmemektedir. 

Yurtdışı pazarlara giriş için ise fiyat, kalite ve performans açısından 

rekabetçi ve yenilikçi, ölçeklendirilebilir/çeşitlendirilebilir modüler yapıda 

yerli/nihai ürünler geliştirilmesi küresel pazara girişi kolaylaştıracaktır.  

Motor-sürücü-edrivetrain anlamında kompakt sistemler olarak pazarlara 

giriş daha kolay olacaktır. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, 
ara teknik eleman, vb.) 

İnsan kaynağı geliştirilebilir bir alandır. Daha çok mekanik kısımda 

nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. 
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Sektörel Uygulama 2: Sivil Amaçlı Drone Teknolojilerine Yönelik Fırçasız DC Motorlar 

3 eksenli stabilizasyon sistemlerinde ve sivil amaçlı drone teknolojilerinde yurt dışı 

bağımlılığı azaltmak amacıyla stabil, uzun mekanik ömüre, yüksek verimlilik, yüksek güç 

yoğunluğuna sahip ve dayanıklı fırçasız DC motorların geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

2.1. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC motorlar 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

2.1. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC motorlar 
 
Motor özellikleri: 

 Stabil 

 Uzun mekanik ömüre sahip 

 Yüksek verimliliğe sahip 

 Yüksek güç yoğunluğuna sahip  

 Güç seviyesi > 10 kW 

 Hava ve sıvı soğutmalı  

Pervane Yapısı: 

 Düşük ağırlıklı 

 Metal alaşımlı 

 Hafif malzemeler ile üretilen 

 Korozyona dayanıklı 

 Titreşime dayanıklı 

 Yüksek itki ağırlık oranına sahip 

 Moment dalgalanması düşük  

 Yüksek güvenilirlikli 

Motor Sürücü Sistemleri: 

 Yazılım ve donanım güvenilirliği yüksek 

 Yeni tip (SiC, GaN vb.) yarı iletken anahtarlara sahip 

 Yenilikçi devre topolojilerine sahip 

 Moment dalgalanmasını azaltma amaçlı kontrol algoritmaları 

 Yenilikçi motor kontrol yöntemlerini kullanan 

ÖNEMLİ NOT: Motorun, pervane ile uyumlu bir şekilde geliştirilmesi önemlidir. Aynı zamanda termal 
sistemlerin de geliştirilecek motor ve sürücü sistemi ile uyumu gözetilmelidir. 
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ÖNEMLİ NOT: 

Yukarıda belirlenen temel ürün/teknolojilerin yanı sıra, bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında özellikle 

cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın giderilmesi için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının başlatılması 

gereken kritik yan alanlar aşağıda yer almaktadır: 

 Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük kayıplı, ince manyetik saclar 

 Mıknatıs teminindeki problemleri gidermek üzere nadir toprak elementleri bazlı malzemeler ve ultra 

yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaları 

 Mıknatıs araştırmaları (Neodymium mıknatısı vb.) 

 Lityum iyon batarya teknolojileri 

 Yüksek sıcaklığa dayanımlı uygun sargı ve yalıtım malzemeleri 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım ve Kontrol Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Fizik Mühendisliği 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

2.1. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC motorlar 
 
Dünya örnekleri: 

ABB elektrik motorları konusunda,  Siemens ve T-Motor firmaları drone teknolojileri özelinde elektirk 
motorları üretmektedir. 

Türkiye örnekleri: 
 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(2.1) 

Türkiye’de 
(2.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Ülkemizde elektrik motorları geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip başlıca firmalar Akım Metal, WAT 
motor, Cad-cam, GAMAK, FEMSAN, ELK Motor, Volt Motor, Kormas, AEmot olarak sayılabilir. 
 
Drone teknolojilerine yönelik elektrik motorları konusunda ülkemizde kullanıcı firmalar ise Altınay Havacılık,  
Baykar Savunma, İvme İHS (Uavera Havacılık) ve Z-sistem-Uçankaya’dır. 
     
Bu tip platformlara kamera-gözetleme sistemi adaptasyonu ile Emniyet, Jandarma, KKK, Deniz K.K. olmak 
üzere yüksek adette bir talebin oluşacağı öngörülmektedir. 
 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

2.1. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC motorlar 
 
Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma Merkezleri Büyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

2.1. Sivil amaçlı drone teknolojileri için dayanıklı fırçasız DC motorlar 
 
Öngörülen Toplam Bütçe ihtiyacı 5-10 Milyon TL aralığındadır. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile İlgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Uluslararası pazar 

potansiyeli yeterlidir. 

Uluslararası pazar potansiyeli yüksektir. Dış talebe uygun, standartları 
sağlayan son ürün üretilmesi gerekmektedir. Küresel pazarda tercih 
sebebi olabilmek için bir diğer husus da maliyet etkin ve rekabet gücü 
yüksek ürün ve ürün grupları oluşturulmalıdır. 
 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Küresel pazarda özellikle hammadde ve malzeme özelinde Çin hâkimiyeti 
mevcuttur. 

Kurumsal bünyelerde 

olgun Ar-Ge Takımlarının 

Üniversite-Sanayi 

etkileşimleri yeterlidir. 

Puanın düşük olması anlamlı bulundu. Motor ve motor sürücüleri alanında 
ülkemizde uygulama safhalarında yetkin birçok akademisyen 
bulunmaktadır; birçok alanda uygulamalı araştırma yapan akademisyen 
bulunamazken; motor teknolojileri alanında araştırma ve uygulamalı 
geliştirme konusunda yetkin insan gücümüz akademide mevcuttur. 
 
Akademi-özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması için paydaşların 
bakış açılarının farklılaşması gerekmektedir. 
 
Akademinin danışmanlık hizmeti haricinde, Ar-Ge safhalarında bilfiil yer 
aldığı sürdürülebilir işbirlikleri hedeflenmelidir. 
 
Üniversite-sanayi arasında birlikte çalışma kültürünün uzun vadeli 
işbirlikleri ile araştırmadan geliştirmeye tüm Ar-Ge safhalarında esas 
olması gerekmektedir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Drone teknolojilerine yönelik elektrik motorlarının pervane ile birlikte 

test edilebilmesi, hava akışını sağlayacak şekilde testlerin 

gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bunun için yeterli açık alana 

sahip test imkânlarının artırılması önemlidir. 

 

Üniversiteler ve araştırma merkezleri bünyesinde bulunan 

laboratuvarlar ve TSE bünyesinde test ve sertifikasyon laboratuvarı, 

orta motor güç seviyelerindeki motorlar için bu minvaldeki projelerin 

ihtiyacı karşılamaktadır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  

Üretim ve işletme standartlarının özellikle AB ile uyumunun 

gözetilmesi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

aşamalarında bu standartların dikkate alınması, pazarda yer 

bulabilmek açısından kritik bir husustur. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının etkisi, 
vb)  

Küresel Pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin sürdürülebilir ve 

sürekli destekler ile pazarda pay alma şansı bulunmaktadır. 

 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 
destekleri, pazara giriş 
destekleri, yatırım teşvikleri, vb) 

Bu alanda yerli Ar-Ge teşvikleri artırılarak devam ettirilmelidir. 

 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte 
kalifiye eleman, ara teknik 
eleman, vb.)  

 

 

Motor ve motor sürücüleri alanında ülkemizde uygulama 

safhalarında yetkin birçok akademisyen bulunmaktadır. Birçok 

alanda uygulamalı araştırma yapan akademisyen bulunamazken; 

motor teknolojileri alanında araştırma ve uygulamalı geliştirme 

konusunda yetkin insan gücümüz akademide mevcuttur. 

 

İşbirliklerinin akademi-özel sektör arasında artırılması için 

paydaşların bakış açılarının farklılaşması gerekmektedir. 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti haricinde, Ar-Ge safhalarında bilfiil 

yer aldığı uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirlikleri hedeflenmelidir. 

 

Üniversite-sanayi arasında birlikte çalışma kültürünün uzun vadeli 

işbirlikleri ile araştırmadan geliştirmeye tüm Ar-Ge safhalarında esas 

olması gerekmektedir. 
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Sektörel Uygulama 3: Demiryolu/Denizyolu Araçlarına Yönelik Elektrikli Motorlar 

Demiryolu uygulamalarındaki trenler üzerindeki cer motorlarının yerlileşmesine yönelik 

yüksek verimli, dayanıklı, toz ve nemden az etkilenen, hacimsel güç yoğunluğu yüksek, 

elektrik motorlarının ve sürücülerinin geliştirilmesi; 

Ticari deniz taşıtlarına yönelik marin özellikte, yüksek verimli elektrik motorlarının 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler: 

3.1. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları ve sürücüleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

3.1. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları ve sürücüleri 
 
Motorun sahip olması gereken özellikler: 

 Dayanıklı 

 Toz ve nemden az etkilenen 

 Hacimsel güç yoğunluğu yüksek (kW/L) 

 Yüksek güvenilirlik seviyesine sahip 

 Kendinden hava soğutma sistemlerine sahip 

 Yüksek verime sahip 

 Bakır çubuklu rotora sahip 

 Endüstriyel motorlara göre verim aralığı yüksek  

 Duraklar arası rejenarasyon verimliliğine sahip 

 Anlık güç değişimlerine karşı dayanımlı 

 

Güç ve gerilim seviyelerine ilişkin özellikler: 

 Tramvaylarda kullanılan motorlar 80-250kW mertebesinde ve 400VAC-1000VAC gerilim 

seviyelerinde olmalı 

 Lokomotiflerde motor gücü 250kW-1500kW aralığında ve gerilimleri 700VAC, 1300VAC 

mertebesinde olmalı 

 Hızlı trenler için güçler 400kW-1500kW aralığında ve 1000VAC-1300VAC gerilim aralığında olmalı 

 

Yukardaki özelliklere ek olarak deniz taşıtları için motor güç ve gerilim seviyeleri Aşağıdaki Şekilde 

Değişmektedir: 

 Yüksek güç ve gerilim seviyesine sahip 

 Güç ve Gerilim Seviyeleri aşağıdaki aralıklarda: 
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o Deniz taşıtlarındaki motorların gerilim seviyeleri, 690V-6.6kV- aralığında 

o Genel Güç seviyesi >100 kW ve <10 MW 

o Ana Tahrik - Manevra Kabiliyetini artırmak için Büyük Boyutlu Gemiler için Motor Güç 

Seviyesi 5-10 MW 

Motor Sürücü Sistemlerin sahip olması gereken özellikler: 

 Yüksek gerilimli olmalı 

 Sıvı soğutma sistemleri ve teknolojilerine sahip olmalı 

 Heat Pipe teknolojileri –Isı Borusu teknolojisine (doğal hava soğutma-natural air cooling) Sahip 

Sistemler olmalı 

 Yeni tip (SiC,GaN vb.) yarı iletken anahtarlara sahip olmalı 

 Yenilikçi devre topolojilerine sahip olmalı 

 Yenilikçi sürüş algoritmalarına sahip olmalı 

 

Önemli Not: Deniz taşıtlarında kullanılan makinalar için Süper İletken Teknolojilerinin kullanımı da 

önemli ve yenilikçi bir yaklaşım sağlayacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Yukarıda belirlenen temel ürün/teknolojilerin yanı sıra, bu hedefin hayata geçirilmesi aşamasında özellikle 

cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın giderilmesi için Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının başlatılması 

gereken kritik yan alanlar aşağıda yer almaktadır: 

 Yüksek manyetik geçirgenlikli, yüksek manyetik doygunluklu ve düşük kayıplı, ince manyetik saclar 

 Mıknatıs teminindeki problemleri gidermek üzere nadir toprak elementleri bazlı malzemeler ve ultra 

yüksek iletkenliğe sahip bakır araştırmaları 

 Mıknatıs araştırmaları (Neodymium mıknatısı vb.) 

 Lityum iyon batarya teknolojileri 

 Yüksek sıcaklığa dayanımlı uygun sargı ve yalıtım malzemeleri 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım ve Kontrol Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Fizik Mühendisliği 

 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

173 
 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

3.1. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları ve sürücüleri 
 
Dünya Örnekleri: 
 
Siemens, AVL ve ABB gibi küresel çapta şirketlerden temin şeklinde ülkemizde ihtiyaç giderilmektedir. 
 
Türkiye Örnekleri: 
 
TURASAŞ ve GAMAK yerli firmaları, Marmaray motorlarını lisanslı olarak üretmiş durumdadır. Yerli 
tasarım mevcuttur; ancak uzmanlaşmış firmaların sayısı talep azlığından dolayı yetersizdir 
 
TÜBİTAK RUTE, raylı taşıtlar için asenkron ve senkron makinaları geliştirmektedir; motor tasarımı 
TÜBİTAK RUTE tarafından yapılmakta olup tasarlanan motorun üretimi için özel sektör ile işbirliği 
gerçekleştirilecektir. 
 
ASELSAN’ın da raylı sistemler üzerine motor özelinde Ar-Ge çalışmaları mevcuttur. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

3.1. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları ve sürücüleri 
 
Özel Sektör – Akademi ve Araştırma Merkezleri İşbirliği: 

 

Akademinin danışmanlık hizmeti dışında, Ar-Ge süreçlerinde fiilen yer aldığı işbirlikler hedeflenmelidir. Bu 

işbirliklerinde 

 KOBİ’ler  

 Teknopark Firmaları 

 Üniversiteler 

 Araştırma Merkezleri Büyük Ölçekli Firmalar 

yer almalıdır. 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(3.1) 

Türkiye’de 
(3.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

 

3.1. Denizyolu ve demiryolu araçları için verimli elektrik motorları ve sürücüleri 
 
Sektör ve ürün grubuna göre değişmek üzere raylı ve deniz taşıtları için ayrı ayrı olmak üzere: 

 Motor geliştirme için 20-30 Milyon TL’ye ihtiyaç vardır. 

 Motor sürücüleri için farklı araç (raylı taşıtlar-deniz taşıtları) ve güç/gerilim seviyelerine göre 
geliştirilecek ürünler ayrı projeler halinde 30-50 Milyon TL bütçeye ihtiyaç duymaktadır. 

*Motor sürücü türü ve güç ve gerilim seviyelerinin artışına göre maliyet doğru orantılı olarak artacaktır. 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Akademik araştırma birikimi nispeten düşük bulunmuştur; bu konuda 
ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştiren 
akademisyenlerimiz mevcuttur. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Ülkemizde bu alandaki nitelikli insan gücü geliştirilmesi hususu 
geliştirilmeye açık bir konudur. 
 
Mühendislik altyapısına sahip araştırmacıların/uzmanların sektöre 
kazandırılması ve projelerde erken aşamalardan itibaren yer alması için 
çok paydaşlı, çok disiplinli konsorsiyumların oluşturulması ve bu yönde 
insan kaynağına olan desteğin artırılması gerekmektedir. 
 
Üniversite-sanayi arasında birlikte çalışma kültürünün uzun vadeli 
işbirlikleri ile araştırmadan geliştirmeye tüm Ar-Ge safhalarında esas 
olması gerekmektedir. 

Ar-Ge altyapıları 

(merkezler, enstitüler) sayı 

ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Ar-Ge altyapısı puanı anlamlı bulunmuştur. Bu konudaki projelerin hayata 
geçirilmesi için altyapı yatırımlarına ihtiyaç vardır. Özellikle test ve 
sertifikasyon konularında ulusal bir test ve sertifikasyon merkezi 
çözümünün geliştirilmesi gerekmektedir. Yurtdışında test ve sertifikasyon 
işlemleri yapıldığından proje maliyetleri oldukça yükselmektedir. 
TSE bünyesinde test ve sertifikasyon laboratuvarı, yüksek güç seviyeleri 
için yapılan projelerin ihtiyacını karşılamamaktadır. 

Ulusal pazar potansiyeli 

yeterlidir. 

Ulusal Pazar potansiyeli burda belirtilenden daha yüksek olarak 
değerlendirilmiştir, raylı ve deniz sistemleri konusunda ülkemizde yüksek 
pazar potansiyeli mevcuttur.  
Özellikle metro ve hızlı tren çalışmaları gibi büyük ölçekli projelerin hayata 
geçirilmesi ile birlikte pazar potansiyelimiz artmıştır. 

Uluslararası pazar 

potansiyeli yeterlidir. 

Küresel Pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz taşıtlar 
konusundaki çalışmalarına sağlanacak sürdürülebilir ve sürekli destekler 
ile uluslararası pazarda pay alma şansı bulunmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Tedarik sürelerinin uzaması ve çoğu ürünün özel ürünler olması sebebiyle 
maliyetler yükselebilmektedir. Ara ürünlerde bu anlamda arz güvenliği 
istenen seviyeden düşüktür. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Cari açığın azalmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Belirlenen kritik ürünlerin yerli geliştirilmesi, doğrudan cari açığın 
azaltılmasına olumlu katkı yapacaktır. 

Yurtiçi ve yurtdışı pazar 

potansiyelinin artmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Küresel Pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz taşıtlar 
konusundaki çalışmalarına sağlanan sürdürülebilir ve sürekli destekler ile 
pazarda pay alma şansı bulunmaktadır. 
 
Dünyada bu tür büyük projeleri yürüten sayılı firma bulunmaktadır; pazara 
yeni girecek ürünler için özellikle güvenilirlik bir tercih sebebi olmaktadır. 

Savunma sektöründe ve 

sivil sektörlerde çift 

kullanım (dual use) olanağı 

sağlayacaktır. 

Özellikle denizcilikteki tahrik sistemlerinin savunma sektöründe kullanımı 
çift kullanıma katkı sunacaktır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 
İhtiyaçları (Yerli 
sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Bu projelerin hayata geçirilmesi için altyapı yatırımlarına ihtiyaç vardır. 
Özellikle test ve sertifikasyon konularında ulusal bir test ve sertifikasyon 
merkezi çözümü geliştirilmesi gerekmektedir. Test ve sertifikasyon işlemleri 
yurtdışında yapılmakta ve proje maliyetlerini oldukça artırmaktadır. TSE 
bünyesindeki test ve sertifikasyon laboratuvarı, güç seviyeleri olarak bu 
minvaldeki projelerin ihtiyacını karşılamamaktadır. 
 

Yasal / Teknik 
Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, 
patent sistemi, vb)  

Üretim ve işletme standartlarının özellikle AB ile uyumunun gözetilmesi, Ar-
Ge ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında bu standartların 
dikkate alınması, pazarda yer bulabilmek açısından kritik bir husustur. 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 
etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu 
alımlarının etkisi, vb)  
 

Küresel Pazar potansiyeli yüksektir, ülkemizin raylı ve deniz taşıtlar 
konusundaki çalışmalara sağlanan sürdürülebilir ve sürekli destekler ile 
pazarda pay alma şansı bulunmaktadır. Dünyada bu tür büyük projeleri 
yürüten sayılı firma bulunmaktadır. Pazara yeni girecek ürünler için özellikle 
güvenilirlik bir tercih edilme sebebi olmaktadır. Bu yüzden, bu alanda kendini 
kanıtlamış şirketler ile ilk etapta rekabet etme konusunda sıkıntı yaşanabilme 
ihtimali mevcuttur. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, 
pazara giriş destekleri, 
yatırım teşvikleri, vb) 

Bu alanda yerli Ar-Ge teşvikleri artırılarak devam ettirilmelidir. Ar-Ge 
teşvikinin yanı sıra ürünleşme safhasında, belirli bir yerlileşme oranının hedef 
olarak ortaya konması ile ekosistemin yerli üretime doğru yönlendirilmesi de 
bir seçenektir. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanmaktadır; 
benzer şekilde kritik teknoloji odaklı ekipmanlarda yerli ürün kullanımı/tercih 
edilmesinin teşvik edilmesi de farklı bir çözüm yolu olabilecektir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye 
eleman, ara teknik 
eleman, vb.)  
 

Ülkemizde bu alandaki nitelikli insan gücü geliştirilmesi hususu geliştirilmeye 
açık bir konudur. 
 
Mühendislik alanındaki araştırmacıların/uzmanların sektöre kazandırılması 
ve projelerde erken aşamalardan itibaren yer alması için çok paydaşlı, çok 
disiplinli konsorsiyumlarun oluşturulması ve bu yönde insan kaynağının 
desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Akademinin danışmanlık hizmeti haricinde, Ar-Ge safhalarında bilfiil yer 

aldığı uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirlikleri hedeflenmelidir. 

 
Özellikle orta gerilime sahip makinalarda nitelikli teknisyen ve ara eleman 
ihtiyacı mevcuttur. 
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Sektörel Uygulama 4: Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Yönelik Motorlar 

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması veya varolan sistemlere entegre edilmesi 

amacıyla uzun kullanım süresine sahip, on-grid ve off-grid çalışabilecek sürekli mıknatıslı 

senkron ve asenkron yerli alternatörlerin ve %15 olan elektrik üretim veriminin %25 

seviyesine çıkaracak Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motorlarının entegre 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör 

4.2. Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motoru 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör: 
 

 1MW’a kadar 500-1000 RPM devir aralığında olmalıdır. 
 

4.2. Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motoru 
 

 %15 olan elektrik üretim verimini %25 seviyesine çıkarmalıdır 

 1MW’a kadar 500-1000 RPM devir aralığında çalışabilmelidir 

 Düşük RPM ve yüksek torka sahip olması gerekmektedir 

 CO2’li, R290’lı sistemler ile GWP potansiyelinin düşük olduğu gaz kullanımı hedeflenmelidir 
 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Özellikle, Güç Elektroniği, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik Sistemler, Sürücü Yazılımları, Donanım, 

Yenilenebilir Enerji Alanlarında çalışanların bir araya gelmesi gerekmektedir. 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör: 
 
Yenilenebilir enerji alanında çalışan firmalar mevcuttur ancak akuplasyon konusunda yeterli gelişmişlik 
bulunmamaktadır. ASELSAN’ın güç elektroniği kapsamında çalışmaları bulunmaktadır. 

4.2. Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motoru: 
 
Yenilenebilir enerji alanında çalışan firmalar mevcuttur ancak akuplasyon konusunda yeterli gelişmişlik 
bulunmamaktadır. ASELSAN’ın güç elektroniği kapsamında çalışmaları bulunmaktadır. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör: 
 
Çoklu ve disiplinlerarası çalışan teknopark firmaları, üniversiteler ve araştırma merkezleri işbirliğine 
gitmelidir. ASELSAN ve TEI’nin işbirlikleri içerisinde yer alması önem arz etmektedir. 

4.2. Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motoru: 
 
Çoklu ve disiplinlerarası çalışan teknopark firmaları, üniversiteler ve araştırma merkezleri işbirliğine 
gitmelidir. ASELSAN ve TEI’nin işbirlikleri içerisinde yer alması önem arz etmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör: 
 
8-10 Milyon TL bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolar kuruna bağlı olarak değişiklik arz edebilir. 

4.2. Organik Rankine Çevrimli (ORC) türbin motoru: 
 
8-10 Milyon TL bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolar kuruna bağlı olarak değişiklik arz edebilir. 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(6.1) 

Türkiye’de 
(6.1) 

Dünyada 
(6.2) 

Türkiye’de 
(6.2) 

THS 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 8 ☒ ☒ ☒ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Akademik araştırma birikimi yeterlidir. 

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

4.1. Sürekli mıknatıslı senkron ve asenkron alternatör: 
 
Elektrik üretiminde “yerinde üretmek kaydıyla” şeklinde bir koşul bulunmaktadır. PV’lerde görülen önemli 
bir dezavataj ısıyı alan yüzeyle diğer yüzeyler arasında fark oluşmasıdır. Baca gazının seconder atıkla 
atılması da bir engel oluşturmaktadır. Hedeflenen ürün/teknolojilerin geliştirilmesinin katma değeri büyük 
olacaktır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

Yasal / Teknik 
Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, 
patent sistemi, vb)  

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde PV’ler dışında ORC’leri içeren yasal 
ve teknik düzenleme bulunmamaktadır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları 
(Son kullanıcıyla 
etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu 
alımlarının etkisi, vb)  
 

Üretim altyapısında imalat sanayinde ciddi bir kapasite bulunmaktadır ve 
gerekli regülasyonlar/standartlar devreye girerse hızlı bir gelişme 
sağlanabilir. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, 
pazara giriş destekleri, 
yatırım teşvikleri, vb) 

ETKB YEKDEM (EPDK, EPİAŞ), STB destekleri bulunmaktadır. Atık ısı ve 
yenilenebilir ısının kullanımı açısından destekler önceliklendirilmelidir. 
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Sektörel Uygulama 5: Talaşlı İmalat Makinalarına Yönelik Spindle Motorları ve Sürücüleri 

Mikron / submikron ölçeğindeki talaşlı imalat makinaların (CNC tezgahları, CNC freze 

makineleri için) spindle motorlarının ve sürücülerinin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri: 
 

 <15kW güç seviyelerinde 

 Yüksek güç yoğunluğuna ve düşük maliyete sahip 

 Yüksek verimle ve yüksek hızlarda çalışan (60000 RPM’e kadar) 

 IEC standartlarına uygun (güç aralığına bağlı olarak kendi verim sınıfında bir üst sınıfa çıkma hedefi 
olmalıdır) 

 Endüstriyel haberleşme protokollerini destekleyen ve kullanabilen bir sürücüye sahip 

 Düşük titreşimli ve yüksek hassasiyetli 

 Düşük titreşimli (V5 titreşim sınıfı). <75 desibel. 

özelliklerine sahip olması gerekmektedir. 
 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği. Malzeme Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği  

Özellikle Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 

Yazılımları konularında çalışan uzmanların bir araya gelmesi gerekmektedir. 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS  Dünyada 
(5.1) 

Türkiye’de 
(5.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri: 
 
Dünyada Fanuc, Yaskawa (Japonya), Siemens (Almanya) gibi lider firmalar bulunmaktadır. Sürücüleri ile 
birlikte üretim yapmaktadırlar. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 
 

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri: 
 
KOBİ’ler, Üniversite, Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK ve Uluslararası paydaşların yer aldığı bir 
konsorsiyumun oluşturulması gerekmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri: 
 
Yaklaşık olarak 2-3 milyon Avro bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

  

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

 

5.1. Spindle motorları ve sürücüleri: 
 
CNC tezgahlarının önemli bir parçası olduğundan bu kapsamda atılacak adımların ve geliştirilecek 
teknolojilerin de ulusal/uluslarası pazar açısından katma değeri yüksek olacaktır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon 
İhtiyaçları (Yerli 
sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

TSE’nin ve bazı firmaların test altyapısı bulunmaktadır. Ancak kapasite 
gelişimi açısından kritik motor üretimi olan bölgelere (OSB’lere) test 
altyapısının taşınması ve test hizmetinin bu bölgelerde verilmesi 
gerekmektedir. Dışa bağımlılık olmasa da standart test yapabilecek 
laboratuvar sayısı artırılmalıdır. Hassasiyet ve titreşim hususları olduğu için 
test ve sertifikasyon ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, 
pazara giriş destekleri, 
yatırım teşvikleri, vb) 

Bu hedef özelinde Üniversite-Sanayi işbirliği özellikle desteklenmelidir. 

Firmadan Kaynaklı 
Sebepler (Maddi 
sebepler, strateji 
değişikliği, yönetim 
değişikliği, vb) 
 

Ölçek ekonomisinden kaynaklı dejavantajlar nedeniyle yatırım kararları 
alınmamaktadır. Birikim ve teknolojik ve üretim altyapısı mevcuttur fakat 
kapasite gelişimi sağlanmalıdır. 
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Sektörel Uygulama 6: Makina İmalat Sektörüne Yönelik Fırçasız DC/AC Motorlar 

Makina imalat sektörüne yönelik muadillerinden hassas hızlı pozisyonlama yapabilen, daha 

hızlı çalışan ve daha kolay kontrol edilebilen, düşük ve yüksek güç değerlerinde yüksek 

verimli, tork kontrollerine sahip fırçasız DC/AC motorların ve sürücülerin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

6.1. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC/AC motorlar ve sürücüler 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

6.1. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC/AC motorlar ve sürücüler 

 Yüksek hızlı (20000 d/d’ye kadar) ve uygun gerilim seviyelerinde çalışmalı ve 

 7,5 kW’a kadar güç hedefinde olmalıdır. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği. Malzeme Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği  

Özellikle Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 

Yazılımları konularında çalışan uzmanların bir araya gelmesi gerekmektedir. 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

6.1. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC/AC motorlar ve sürücüler 
 

Siemens gibi firmalar uluslararası piyasada etkin olarak üretim yapmaktadır. 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(6.1) 

Türkiye’de 
(6.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☒ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

6.1. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC/AC motorlar ve sürücüler 
 

KOBİ’ler, Üniversite, Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK ve Uluslararası paydaşların yer aldığı bir 
konsorsiyumun oluşturulması gerekmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

6.1. Makina imalat sektörüne yönelik fırçasız DC/AC motorlar ve sürücüler 
 
Bu hedef kapsamında proje başına  <1-2 milyon Avro olmak üzere toplam yaklaşık 10 milyon Avro’ya 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 
 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Sürücülerde  ve mıknatısta ülkemiz dışa bağımlıdır. Genellikle uzak 
doğudan tedarik edilmektedir. 

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Cari açığın azalmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Sürücülerin yerli geliştirilmesi ile ve mıknatısların yerli tedariki ile cari 
açığın azaltılmasına oldukça katkı sağlayacaktır. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin ürünleşmesi/ticarileşmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlaması için ön plana çıkan kritik 

hususları aşağıdaki başlıklar altında belirtiniz.  

 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları (Yerli 

sertifikasyon merkezleri, yerli test 

altyapıları, vb) 

TSE’nin ve bazı firmaların test altyapısı bulunmaktadır. 
Ancak kapasite gelişimi açısından kritik motor üretimi olan 
bölgelere (OSB’lere) test altyapısının taşınması ve test 
hizmetinin bu bölgelerde verilmesi gerekmektedir. Dışa 
bağımlılık olmasa da standart test yapabilecek laboratuvar 
sayısı artırılmalıdır. Hassasiyet ve titreşim hususları olduğu 
için test ve sertifikasyon ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son kullanıcıyla 

etkileşim, rekabet koşulları, kamu 

alımlarının etkisi, vb)  

 

150W - 750W aralığında ürün yelpazesinin oluşturulması 
gerekmektedir. Firmalardan ürün portfolyosu olması 
beklenmektedir. Pazara giriş açısından büyük bir sıkıntı 
oluşturmaktadır. 

Teşvik ve Destekler (Girişimcilik 

destekleri, pazara giriş destekleri, yatırım 

teşvikleri, vb) 

Bu hedef özelinde Üniversite-Sanayi işbirliği özellikle 
desteklenmelidir. Rekabet öncesi / sonrası sanayi-sanayi 
işbirlikleri de desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte kalifiye 

eleman, ara teknik eleman, vb.)  

 

 

Firmadan Kaynaklı Sebepler (Maddi 

sebepler, strateji değişikliği, yönetim 

değişikliği, vb) 

 

Ölçek ekonomisinden kaynaklı dezjavantajlar nedeniyle 
yatırım kararları alınmamaktadır. Birikim ve teknolojik ve 
üretim altyapısı mevcuttur fakat kapasite gelişimi 
sağlanmalıdır. 
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Sektörel Uygulama 7: Tüm Dayanaklı Tüketim Ürünlerine Yönelik Elektrik Motorları 

Tüm dayanıklı tüketim ürünlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik muadillerinden 

daha verimli, maliyet etkin, küçük hacimli, sessiz, hızlı üretilebilir (Avrupa Birliği Yeşil 

Mutabakata uygun) elektrik motorlarının (BLDC ve diğer sabit mıknatıslı) sürücüleri ile 

birlikte geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

7.1. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve sürücüleri 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

7.1. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve sürücüleri 
 

 Gücü 100W - 750W güç aralığı hedeflenmelidir. Fan motorları açısından daha düşük güç aralığı 
hedeflenebilir (<37.5). 

 Yüksek güç yoğunluklu ve yüksek verimli olmalıdır 

 Sessiz çalışmalıdır, <70 desibel. 20000 d/d hedefinde olmalıdır 

 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği. Malzeme Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği  

Özellikle Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 

Yazılımları konularında çalışan uzmanların bir araya gelmesi gerekmektedir. 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(7.1) 

Türkiye’de 
(7.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ 
THS 8 ☒ ☒ 
THS 9 ☒ ☐ 
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

7.1. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve sürücüleri 
 
Sektör yetkin durumdadır. Üretim altyapısı bakımından sıkıntılar bulunmaktadır. Ölçek ekonomisi 
nedeniyle rakiplere karşı üretim maliyetleri dezavantajı bulunmaktadır, bu durum yatırım kararı alınmasını 
zorlaştırmaktadır. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

7.1. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve sürücüleri 
 

KOBİ’ler, Üniversite, Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK ve Uluslararası paydaşların yer aldığı bir 
konsorsiyumun oluşturulması gerekmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

7.1. Tüm dayanıklı tüketim ürünleri için elektrikli motorlar ve sürücüleri 
 
Bu hedef kapsamında proje başına  <1-2 milyon Avro olmak üzere toplam yaklaşık 10 milyon Avro’ya 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Uluslararası sertifikasyon bu alanda önem arz etmektedir. Firmaların 
kendi lab’ları bulunmaktadır. Yurt dışı pazar açısından uluslararası 
kurum/kuruluşlar öne çıkmaktadır. 
 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının 
etkisi, vb)  
 

Sürücü ve yazılım bileşenlerinde entegre ve gömülü sistemlerin 
birlikte çalışabilirlikleri (özellikle yenilikçi ve akıllı ürünler açısından 
düşünülürse) önem arz etmektedir. Motor ve sürücü entegre 
üretilecekse OT/IoT haberleşmesi öne çıkan bir unsurdur. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

Bu hedef özelinde Üniversite-Sanayi işbirliği özellikle 
desteklenmelidir. Rekabet öncesi / sonrası sanayi-sanayi (ana 
sanayi-yan sanayi) işbirlikleri de desteklenmelidir. 

Firmadan Kaynaklı Sebepler 
(Maddi sebepler, strateji 
değişikliği, yönetim değişikliği, 
vb) 
 

Ölçek ekonomisinden kaynaklı dezjavantajlar nedeniyle yatırım 
kararları alınmamaktadır. Birikim ve teknolojik ve üretim altyapısı 
mevcuttur fakat kapasite gelişimi sağlanmalıdır. 
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Sektörel Uygulama 8: İşgücü ve Enerji Kayıplarını Önlemek için Verimli Elektrikli Motorlar 

İş gücü ve enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla minimum IE4 seviyesine sahip daha hafif 

ve daha uzun ömürlü, yüksek verimli elektrik motorlarının geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

8.1. Minimum IE4 seviyesine sahip elektrikli motor 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

 

8.1. Minimum IE4 seviyesine sahip elektrikli motor 
 
Mevcut durumda motorlar IE2 sınıfındadır ve bu sınıfın yükseltilmesine dönük çalışmalar mevcuttur, ancak 
bu çalışmalar yavaş ilerlemektedir. IE4 seviyesi zorunlu hale geleceği için güç aralığı olarak 750W – 375kW 
hedeflenmelidir. Yeni nesil motor tasarımları gerekmektedir. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği. Malzeme Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği  
Özellikle Güç Elektroniği, Akustik, Kontrol, Termal Analiz, Titreşim Analizi, Sinyal İşleme, Sürücü 
Yazılımları konularında çalışan uzmanların bir araya gelmesi gerekmektedir. 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

8.1. Minimum IE4 seviyesine sahip elektrikli motor 
 
Türkiye’de bu ürünün geliştirilmesine için kapasite mevcuttur ancak geliştirilmeye açıktır. 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(8.1) 

Türkiye’de 
(8.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ 
THS 8 ☒ ☒ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

8.1. Minimum IE4 seviyesine sahip elektrikli motor 
 

KOBİ’ler, Üniversite, Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK ve Uluslararası paydaşların yer aldığı bir 
konsorsiyumun oluşturulması gerekmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

8.1. Minimum IE4 seviyesine sahip elektrikli motor 
 
Tasarım uygunsa motor kalıbı kullanılabilmektedir ancak güç aralıklarına göre yeni kalıp tasarımı 
gerekmektedir. 
Motor tasarımı hususunda, farklı motorlar ve güç aralıkları göz önünde bulundurulduğunda farklı alt projeler 
geliştirilebilir. 
Bu hedef kapsamında proje başına  <1 milyon Avro olmak üzere toplam yaklaşık 5 milyon Avro’ya ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
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BÖLÜM 2 – YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Ulusal pazar potansiyeli 

yeterlidir. 

Yasal zorunluluk olmadığı için talep düşüktür. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 

 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 

 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 

(Yerli sertifikasyon merkezleri, yerli 

test altyapıları, vb) 

Uluslararası sertifikasyon bu alanda önem arz etmektedir. 
Firmaların kendi laboratuvaları bulunmaktadır. Yurt dışı pazar 
açısından uluslararası kurum/kuruluşlar öne çıkmaktadır. 
 

İnsan Kaynakları (İlgili yetkinlikte 

kalifiye eleman, ara teknik eleman, 

vb.) 

Bu hedef özelinde Üniversite-Sanayi işbirliği desteklenmelidir. Ar-
Ge işbirliği sağlanmalıdır. Hayata geçirilmesi açısından / seri 
üretim yatırım teşvikleri sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

201 
 

 

Sektörel Uygulama 9: Savunma/Tekerlekli Araçlara Yönelik İçten Yanmalı Motor 

Tekerlekli araçlar için 350 - 600 bg güç üretebilecek içten yanmalı motorun geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg) 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 
Aşağıdaki özelliklere/bileşenlere sahip olmalı: 

 Kullanım alanı ve araç ile ilgili gereksinimlere uygunluk, varsa emisyon limitini sağlayabilme 

 Aracın güç aktarma organlarına (vites kutusu, debriyaj vb.) uygun bağlantı ara yüzü 

 Düşük titreşim için titreşim sönümleme elemanları ve araçla uyumlu mekanik arayüz bağlantıları 

 Askeri standartlardaki yakıtların kullanımına uygunluk ve muadil yakıtların kullanımında meydana 
gelecek güç düşüklüğüne uygun performansın izin verilen aralıkta olması (bu aralık genellikle 
müşteri tarafından teknik ister paketinde yer alır) 

 Motor kompartman hacminde motora ayrılan bölmeye sığacak boyutlara sahip olma, kolay servis 
edilebilirlik 

 Araçtaki hava emiş, egzoz, yakıt, soğutma hatları vs. bağlantılarla uyumlu alt sistem yerleşimleri 

 Araç ihtiyacına bağlı olarak izin verilen maksimum gürültü seviyesinin altında motor gürültüsü 

 Motordan beklenilen güç performansına uygunluk ve tüm devir aralığında yüksek tork kapasitesi 

 Düşük devirlerde de yüksek tork üretimi için uygun turboşarj (aşırı doldurma) ünitelerine sahip olma 
(opsiyonel olarak çift turboşarjlı) 

 Yüksek rakımlı çalışma ortamlarında deniz seviyesindeki gücü üretebilme kapasitesi 

 Tüm devir aralığında yakıt tüketiminin düşük olması ve %70-%100 yük aralığında 220 g/kwh altında 
olması (egzoz hattı takılı olmayan çıplak motor için) 

 2000bar ve üzerinde basınç sağlayabilen direk püskürtmeli yakıt sistemi ve yakıt tüketimine uygun 
enjektör 

 Aracın soğutma altyapısına uygun soğutma sistemi (su soğutmalı) 

 Düşük yağ tüketimine uygun kam/krank mekanizması ve yağ sistemi (opsiyonel olarak değişken 
debili pompa) 

 Düşük sürtünmeye uygun kam/krank mekanizması ve pompa, alternatör vs. tahrik sistemleri 
yataklama 

 Kam mekanizması otomatik (hidrolik) sente ayarı 

 İhtiyaca uygun elektrik üretimi sağlayan alternatör 

 Motorun soğuk çalıştırma şartlarına uygun marş motoru 

 Yüksek güç/hacim özelliğine uygun düşük motor hacmi 

 Düşük aşınma özelliğine sahip hareketli parça malzemeleri (silindir gömlek, segman, yatak 
malzemesi vs.) ve opsiyonel olarak silindir blok kaplama teknikleri 

 Yüksek servis bakım zaman aralığına uygun dayanımlı komponent tasarımları ve malzemeleri 
(opsiyonel olarak minimum 200bar dayanımlı silindir blok ve kafa) 

 Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmayan parçalarda metal dışı malzemeler (kompozit, plastik) 
kullanılmalı 

 Birim hacimden/ağırlıktan daha yüksek güç alınması hedeflenmeli 

 Yakıt tüketimi ve emisyon değerleri savunma alanı için önem arz etmemektedir. Sadece 
görünürlükten dolayı siyah duman atmaması gerekir. 

 Ambargolar için üretim güvenliğinin sağlanması gerekir. 
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Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Otomotiv 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat 

Mühendisliği 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 
Yukarıda beliritlen güç aralığında: 
 
Tümosan 4 ve 6 silindir olarak motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir; Ford Otosan 6 silindir sıralı 
motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir. Türk traktör 3 ve 4 silindir motor üretiminde teknolojik 
yetkinliğe sahiptir. BMC power bu güç aralıklarında motor üretiminde teknolojik olarak yetkindir. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 

Özel Sektör-Üniversiteler-Kamu Ar-Ge merkezlerinin işbirliği gerekmektedir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 
50-100 milyon TL arasında bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

THS  Dünyada 
(9.1) 

Türkiye’de 
(9.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Ulusal pazar potansiyeli 

yeterlidir. 

Savunma sanayi araçlarına SSB tarafından yoğun talep bulunmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Savunma sanayi için yapılan projelerde, blokaj ve ambargo riski sürekli 
mevcuttur. 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 
Yakıt sistemi ve enjektör teknolojisi 
Turboşarj (aşırı doldurma) üniteleri 
Çok amaçlı elektronik kontrol üniteleri 
Su, yağ vb. pompa üniteleri 
Piston tasarımı 
Alüminyum döküm kabiliyeti 
Silindir içi kaplama teknolojileri 
HIP (Hot isostatik pressing) kabiliyeti 
Yağ, su vs. eşanjör üniteleri 
Servo motor, DC motor 
 
Bu konularda yerli üretim yetkinliğinin ve kapasitesinin artırılması gerekmektedir. 

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Üretim kapasitesinde 

artış/etkin kullanım 

sağlayacaktır. 

Yurtdışından hazır alınan ürünlerin yerli üretim kabiliyeti arttıkça potansiyel 
yükselecektir. 

 

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

9.1. Savunma/Tekerlekli Araçlar için İçten Yanmalı Motor (350-600 bg): 
 
Motorların üretime başlamasıyla yurtdışı fabrikalar için tedarikçi olma potansiyeli mevcuttur. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Savunma alanındaki tekerlekli araçlara özel test sistemleri için ülke 
çapındaki altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. (komponent test 
düzenekleri vb.) Savunma tekerlekli araçlar konusunda bir 
sertifikasyon otoritesi bulunmamaktadır. Yerli sertifikasyon otoritesi 
oluşturulması gerekmektedir. Bu alandaki kara araçları için 
sertifikasyon altyapısı bulunmamaktadır. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

Destek miktarlarının ve destek oranlarının önemli ölçüde artırılması 
gerekmektedir. Konsorsiyum olarak tek bir elden destek 
sağlanmalıdır. Rekabet öncesi ar-ge işbirliği desteklenmelidir. Destek 
alan firmaların destek sonrası kazandığı teknolojik yetkinliğin ülke 
genelinde yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Ara eleman sıkıntısı (tekniker) bulunmaktadır. Mesleki eğitimin 
geliştirilmesi bakımından, Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları 
tarafından yürütülen eğitimlerden motor çalışan ara elemanlar 
faydalandırılmalıdır. 
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Sektörel Uygulama 10: Ağır Ticari Kara Taşıtlarına Yönelik İçten Yanmalı Motor 

İthalatın önüne geçilmesi amacıyla traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve 

ağır ticari kara taşıtlarına yönelik fiyat/performans açısından muadilleriyle eşdeğer veya daha 

iyi performans gösteren, 0-750 hp güce sahip, güncel emisyon seviyelerinde içten yanmalı 

motorların geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 0-750 hp 

güce sahip içten yanmalı motorlar 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 
Aşağıdaki özelliklere/bileşenlere sahip olmalı: 

 Motorun kullanım alanına göre güncel emisyon standartlarına uygunluk, bu emisyon değerlerini 
sağlayabilecek yerli emisyon kontrol sistemleri 

 Kullanım alanına uygun standartlarda uygun ömüre sahip olması 

 Yurt içi ve/veya yurt dışı pazarda yedek parça tedarikinin sağlanabiliyor olması 

 Kolay ve düşük maliyetli bakım/onarım şartlarına sahip tasarıma sahip olması 

 Tek veya çift yakıt modunda alternatif yakıtların [Biyodizel, biyogaz, LPG, doğalgaz, (CNG, LNG) 
Hidrojen vb] kullanımına uygun olması veya küçük modifikasyonlarla dönüştürülebilir olması 

 Sabit tesis çalışma şartlarına da uygun olması 

 Düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon ve yüksek motor performansını sunabilmesi için elektronik 
kontrollü yakıt enjeksiyon sistemi ve motor yönetim sistemine sahip olması veya bu şartları 
sağlayacak yüksek basınçlı yakıt püskürtme ve kontrol sistemine sahip olması 

 İthal muadilleri ile rekabet edebilecek ticari satış fiyatlarına sahip olması   

 Geliştirilme çalışmaları açısından güncel motor teknolojilerinin kullanılması ve uygulanabilmesine 
olanak sağlamalı 

 Opsiyonel ekipmanların (eskavatörler, kepçe, dozer vb. iş makinaları uygulamaları vb.) 
bağlanabileceği çıkış mili yapısına sahip olması 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Petrol Mühendisliği. 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 
 
Ford, BMC Power, Türk Traktör, Başak Traktör, TÜMOSAN, Erkunt, Erin Motor, Yıldız Motor, Yavuz Motor, 
Kaan Motor, Anadolu Motor, Taral Makine, Yağmur Motor bu güç aralıklarında teknolojik  yetkinliğe sahiptir. 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 
0-50 BG arası için fabrika kurulum arazisi dahil 30-70 milyon sabit yatırım gerekir. 
50-250 BG için fabrika kurulum arazisi dahil 70-100 milyon sabit yatırım gerekir  
250-750 BG için fabrika kurulum arazisi dahil 100-150 milyon sabit yatırım gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(10.1) 

Türkiye’de 
(10.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Her kademede nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Aşırı doldurma ve yakıt enjeksiyon sistemlerinde sıkıntı yaşanması 
muhtemeldir. 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

210 
 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 

 İlgili alanda Tematik Meslek Liseleri kurularak ara eleman iş gücü artırılmalı 

 Üniversitelerde ilgili alanda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Ar-Ge, tasarım 
ve üretim yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarda minimum 1 dönem olmak üzere uzun dönem staj 
yapması teşvik edilmeli, gerekli yasal düzenlemeler oluşturulmalı, üniversitelerin ilgili birimleri uzun 
dönem staj konusunda teşvike dilmeli 

 İlgili alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün birlikte çalışması teşvik edilerek Know-How 
altyapısı kurulması gerekmektedir.  

 Aynı güç özelliklerine sahip ürünlerin birden fazla kamu ve özel sektör tarafından Ar-Ge ve tasarım 
çalışmalarını yürütmeleri engellenerek zaman ve maliyet kayıpları önlenmelidir. 

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

10.1. Traktörlere, iş makinelerine, endüstriyel uygulamalarda ve ağır ticari kara taşıtlarına yönelik 
0-750 hp güce sahip içten yanmalı motorlar 
 
Motorların üretime başlamasıyla yurtdışı fabrikalar için tedarikçi olma potansiyeli mevcuttur. 

 

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Marine sektöründe kullanılan içten yanmalı motorların CE 
belgelendirmesi hususunda eksiklik bulunmaktadır. TSE’nin içten 
yanmalı motor test ve sertifikasyonu konusunda eksikliklerinin 
giderilmesi gerekmektedir. TSE’nin tek elden sertifikasyon 
yapabilmesi hususunda yetkinlik sağlanmalıdır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  

İlgili alandaki ulusal ve uluslararası standartlara hızlı ulaşım kanalları 
açık değildir. İlgili içten yanmalı motor sınıfı ve güç aralığı için (öz) 
ulusal standartların hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının 
etkisi, vb)  

Yerli ürün geliştirme ve seri üretimine yönelik kamu teşvikleri daha 
verimli kullanılarak akredite kurum veya kuruşlar tarafından takibi 
yapılmalı ve geliştirilerek seri imalatları yapılan ürün için kamu alım 
garantisi verilmelidir.   

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

İlgili alandaki devlet desteklerinin sayısı ve bütçesinin artırılması 
gerekmektedir. Özel sektör firmalarına verilen Ar-Ge destek miktarı 
oranının artırılması gerekmektedir. Konsorsiyum olarak tek bir elden 
destek sağlanmalıdır. Rekabet öncesi Ar-Ge iş birliği 
desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası kazandığı 
teknolojik yetkinliğin ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalı ve 
teşvik edilmelidir. İçten yanmalı dizel motor üreticilerinin ithalatında 
sorun yaşadığı yakıt sistemi, aşırı doldurma (turbo ve süper şarj), 
elektronik kontrol üniteleri ve sensörlerin yerli üretim için Ar-Ge, 
tasarım ve seri üretim çalışmaları için teşvik verilmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Nitelikli ara eleman (teknisyen, tekniker) ve lisans, lisansüstü düzeyde 
eğitime sahip nitelikli elaman sıkıntısı bulunmaktadır. Bu açıdan 
nitelikli eğitimli eleman sıkıntısının çözülebilmesi için ilgili alanda 
Tematik Meslek Liseleri kurulmalı, Üniversitelerin meslek yüksek 
okulu, yüksek okul ve fakültelerindeki ilgili birimleri laboratuvar alt 
yapısının geliştirilmesi için destek ve teşvik verilmelidir. 
Üniversitelerde ilgili alanda ön lisans ve lisans ve lisansüstü 
düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ilgili alanda Ar-Ge, tasarım ve 
üretim yapan kamu ve özel sektör kuruş/firmaların minimum 1 dönem 
olmak üzere uzun dönem staj yapması teşvik edilmeli, gerekli yasal 
düzenlemeler oluşturulmalı, üniversitelerin ilgili birimleri uzun dönem 
staj konusunda teşvike edilmelidir. Akademisyenlerin ve lisansüstü 
öğrencilerin sanayide yarı ve/veya tam zamanlı olarak 
çalışması/görevlendirilmesi teşvik edilmelidir. Doktora kapsamında 
yapılan çalışmalara sanayi desteğinin sağlanması teşvik edilmelidir. 

Firmadan Kaynaklı Sebepler 
(Maddi sebepler, strateji 
değişikliği, yönetim değişikliği, 
vb) 

Üretilmesi planlanan ürünün Pazar payının yapılan yatırımı 
karşılamaması veya çok uzun sürede karşılayacak olması firmanın 
yatırımdan vazgeçmesine sebep olmaktadır. 
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Sektörel Uygulama 11: Ticari Denizyolu/Demiryolu Araçları için İçten Yanmalı Motor 

Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için sevk ve güç sistemlerinde yerlileşmeye 

yönelik içten yanmalı motorların geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

11.1. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten yanmalı motor 

 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

11.1. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten yanmalı motor 
 
Aşağıdaki özelliklere/bileşenlere sahip olmalı: 

 Motorun kullanım alanı ve pazar gereksinimlerine göre güncel emisyon standartlarını sağlaması 

 Emisyon gereksinimlerini karşılamak için emisyon kontrol sistemlerine (SCR ve/veya EGR vb.) 
sahip olması 

 Çift yakıt özelliğine sahip olabilir veya basit modifikasyonlar ile dönüştürülebilmelidir 

 Aşırı doldurma sistemine sahip olması  

 Servis bakım zaman aralığının fazla olması 

 Düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon ve yüksek motor performansını sunabilmesi için elektronik 
kontrollü ortak hat yakıt enjeksiyon sistemi ve yerli motor yönetim sistemine sahip olması veya bu 
şartları sağlayacak yerli yüksek basınçlı yakıt püskürtme ve kontrol sistemine sahip olması. 

 Düşük yakıt tüketimine ve kısmi yüklerde motorun çalışma verimini artırmak için ilgili sistemlere 
(silindir kapama, değişken subap zamanlaması, çevrim atlatılması vb.) sahip olması 

 Geliştirilme çalışmaları açısından güncel motor teknolojilerinin kullanılması ve uygulanabilmesine 
olanak sağlaması 

 Kestirimci ve önleyici bakım yapılabilmesi için kritik sensörlerle donatılmış motor arıza teşhis 
birimine (engine diagnostic unit’e) sahip olması 

 Kolay ve düşük maliyetli bakım/onarım şartlarına sahip tasarıma sahip olması    

 Düşük gürültüde ve düşük titreşimde çalışmalsı 

 Kısmi yük şartlarındaki özgül yakıt tüketiminin maksimum 220 g/kWh olması 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Petrol Mühendisliği 
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Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

11.1. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten yanmalı motor 
 
Üretimi TÜRASAŞ’ta yapılan 2400 bg’lik demiryolu ve deniz taşıtlarında kullanılan dizel motorlar vardır. 
Ayrıca TÜRASAŞ, 700 bg -3600 bg’lik dizel motorların bakım onarım yetkinliğine sahiptir. TÜBİTAK RUTE 
1200 bg’lik lokomotifler için dizel motor geliştirme çalışmaları yürütülmektedir (TÜRASAŞ için). 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

 

11.1. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten yanmalı motor 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

11.1. Ticari deniz taşıtları ve demiryolu uygulamaları için içten yanmalı motor 
 
200 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(11.1) 

Türkiye’de 
(11.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Marine sektöründe kullanılan içten yanmalı motorların CE 
belgelendirmesi hususunda eksiklik bulunmaktadır 
TSE’nin içten yanmalı motor test ve sertifikasyonu konusunda 
eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.  
TSE’nin tek elden sertifikasyon yapabilmesi hususunda yetkinlik 
sağlanmalıdır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  
 

İlgili alandaki ulusal ve uluslararası standartlara hızlı ulaşım kanalları 
açık değildir. 
İlgili içten yanmalı motor sınıfı ve güç aralığı için (öz) ulusal 
standartların hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının 
etkisi, vb)  

Yerli ürün geliştirme ve seri üretimine yönelik kamu teşvikleri daha 
verimli kullanılarak akredite kurum veya kuruşlar tarafından takibi 
yapılmalı ve geliştirilerek seri imalatları yapılan ürün için kamu alım 
garantisi verilmelidir.   

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

İlgili alandaki devlet desteklerinin sayısı ve bütçesinin artırılması 
gerekmektedir. 
Özel sektör firmalarına verilen Ar-Ge destek miktarı oranının 
artırılması gerekmektedir. 
Konsorsiyum olarak tek bir elden destek sağlanmalıdır. 
Rekabet öncesi Ar-Ge iş birliği desteklenmelidir. 
Destek alan firmaların destek sonrası kazandığı teknolojik yetkinliğin 
ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.  
İçten yanmalı dizel motor üreticilerinin ithalatında sorun yaşadığı yakıt 
sistemi, aşırı doldurma (turbo ve süper şarj), elektronik kontrol 
üniteleri ve sensörlerin yerli üretim için Ar-Ge, tasarım ve seri üretim 
çalışmaları için teşvik verilmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Nitelikli ara eleman (teknisyen, tekniker) ve lisans, lisansüstü düzeyde 
eğitime sahip nitelikli elaman sıkıntısı bulunmaktadır.  
Bu açıdan nitelikli eğitimli eleman sıkıntısının çözülebilmesi için ilgili 
alanda Tematik Meslek Liseleri kurulmalı, Üniversitelerin meslek 
yüksek okulu, yüksek okul ve fakültelerindeki ilgili birimleri laboratuvar 
alt yapısının geliştirilmesi için destek ve teşvik verilmelidir.  
Üniversitelerde ilgili alanda ön lisans ve lisans ve lisansüstü 
düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ilgili alanda Ar-Ge, tasarım ve 
üretim yapan kamu ve özel sektör kuruş/firmaların minimum 1 dönem 
olmak üzere uzun dönem staj yapması teşvik edilmeli, gerekli yasal 
düzenlemeler oluşturulmalı, üniversitelerin ilgili birimleri uzun dönem 
staj konusunda teşvike edilmelidir. 
Akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin sanayide yarı ve/veya 
tam zamanlı olarak çalışması/görevlendirilmesi teşvik edilmelidir. 
Doktora kapsamında yapılan çalışmalara sanayi desteğinin 
sağlanması teşvik edilmelidir. 

Firmadan Kaynaklı Sebepler 
(Maddi sebepler, strateji 
değişikliği, yönetim değişikliği, 
vb) 
 

Üretilmesi planlanan ürünün Pazar payının yapılan yatırımı 
karşılamaması veya çok uzun sürede karşılayacak olması firmanın 
yatırımdan vazgeçmesine sebep olmaktadır. 
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Sektörel Uygulama 12: İHA’lar için İçten Yanmalı Havacılık Motoru 

İnsansız hava araçları için 0-300 bg güç üretebilecek içten yanmalı havacılık motorunun 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru 
 
Aşağıdaki özelliklere/bileşenlere sahip olmalı: 

 Kullanım alanı ve platform ile ilgili emniyet/güvenilirlik gereksinimlerine uygunluk, gerekli ise ilgili 
havacılık sertifikasyonu 

 Platformun pervane yerleşimine uygun bağlantı arayüzü 

 Düşük titreşim için titreşim sönümleme elemanları ve platformla uyumlu mekanik arayüz bağlantıları 

 Askeri standartlardaki yakıtların kullanımına uygunluk ve muadil yakıtların kullanımında meydana 
gelecek güç düşüklüğüne uygun performansın izin verilen aralıkta olması (bu aralık genellikle 
müşteri tarafından teknik ister paketinde yer alır.) 

 Motor kompartıman hacminde motora ayrılan bölmeye sığacak boyutlara sahip olma, kolay servis 
edilebilirlik 

 Platformdaki hava emiş, egzoz, yakıt, soğutma hatları vs. bağlantılarla uyumlu alt sistem 
yerleşimleri 

 Platform ihtiyacına bağlı olarak izin verilen maksimum gürültü seviyesinin altında motor gürültüsü 
(opsiyonel) 

 Motordan beklenilen güç performansına uygunluk 

 Platform ihtiyacına uygun olarak belirlenecek kritik irtifa çalışma koşullarında deniz seviyesindeki 
gücü üretebilme kapasitesine sahip olması 

 Yüksek irtifa çalışma koşullarında yüksek tork üretimi için uygun turboşarj (aşırı doldurma) 
ünitelerine sahip olması (opsiyonel olarak seri çift turboşarjlı olması) 

 Yüksek verimli turboşarj (aşırı doldurma) sistemi (opsiyonel olarak değişken geometrili türbine 
sahip olması) 

 Dizel motorlar için, tüm devir aralığında yakıt tüketiminin düşük olması ve %70-%100 yük aralığında 
220 g/kwh altında olması (egzoz hattı takılı olmayan çıplak motor için) 

 Benzinli motorlar için, tüm devir aralığında yakıt tüketiminin düşük olması ve %70-%100 yük 
aralığında 280 g/kwh altında olması (egzoz hattı takılı olmayan çıplak motor için) 

 Benzinli motorlar için yerli elektrik kontrol ünitesi 

 Yakıt besleme (ateşleme dahil) komponentlerinin tümleşik olması 

 Benzinli motorlarda opsiyonel olarak direkt püskürtmeli sistemler kullanılabilir 

 Dizelde 1800bar ve üzerinde basınç sağlayabilen direk püskürtmeli yakıt sistemi ve yakıt tüketimine 
uygun enjektör 

 Platformun soğutma altyapısına uygun soğutma sistemi (tercihen su soğutmalı olması) 

 Opsiyonel olarak motor sıvılarının uygun sıcaklıkta tutulmasını sağlayacak sistemlerin bulunması 

 Düşük sürtünmeye uygun kam/krank mekanizması ve pompa, alternatör vs. tahrik sistemleri 
yataklama 

 İhtiyaca uygun elektrik üretimi sağlayan alternatör 

 Motorun soğuk çalıştırma şartlarına uygun marş motoru 
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 Lisans hakları ülkemize ait olan aracın uygulamalarını destekleyen altyapıya sahip elektronik 
kontrol yazılım ve donanım paketi 

 Yüksek güç/ağırlık özelliğine uygun düşük motor ağırlığı 

 Düşük motor ağırlığını destekleyen hafif malzemelerin kullanımı (opsiyonel olarak titanyum, 
alüminyum vs. alaşımlı komponentler) 

 Düşük aşınma özelliğine sahip hareketli parça malzemeleri (silindir gömlek, segman, yatak 
malzemesi vs.) ve silindir blok kaplama teknikleri 

 Yüksek servis bakım zaman aralığına uygun dayanımlı komponent tasarımları ve malzemeleri 
(dizel motorlarda opsiyonel olarak minimum 200bar dayanımlı silindir blok ve kafa) 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru 
Tusaş Motor Sanayi (TEI), bu güç aralığında 4 silindir motor üretiminde teknolojik yetkinliğe sahiptir, 
halihazırda bu güç aralığı için yapılan çalışmalar mevcuttur. Erin motorda bu konuda yetkinlik 
bulunmaktadır.  

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru: 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

 

 

 

THS  Dny 
(12.1) 

TR 
(12.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☒ 
THS 8 ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ 
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Bütçe Öngörüleri 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru: 
 
100 milyon TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Ulusal pazar potansiyeli 

yeterlidir. 

Savunma sanayi araçlarına SSB tarafından yoğun talep bulunmaktadır. 

Yabancı hammadde/ara 

ürün tedariği kolaydır. 

Savunma sanayi için yapılan projelerde, blokaj ve ambargo riski sürekli 
mevcuttur. 
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Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru: 
 
Yakıt sistemi ve havacılığa uygun komponentler 
Turboşarj (aşırı doldurma) üniteleri 
Govarnör (elektromekanik/hidrolik pervane kontrolcüsü) 
Çok amaçlı elektronik kontrol üniteleri 
Düşük ağırlıklı su, yağ vb. pompa üniteleri 
Piston tasarımı, titanyum biyel 
Alüminyum döküm kabiliyeti (genel olarak) 
Silindir içi kaplama teknolojileri 
HIP (hot isostatik pressing) kabiliyeti 
DMF (çift kütleli volan) 
Yağ, su vs. eşanjör üniteleri 
Servo motor, DC motor 
Havacılık standartlarına uygun düşük ağırlıklı alternatör 
Düşük ağırlıklı yüksek dayanımlı malzeme teknolojileri 
 
Bu konularda yerli yetkinliğin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

 

Ülkemizdeki Etki Potansiyeli ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Üretim kapasitesinde 

artış/etkin kullanım 

sağlayacaktır. 

Yurtdışından hazır alınan ürünlerin yerli üretim kabiliyeti arttıkça potansiyel 
yükselecektir. 

 

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

12.1. İHA’lar için İçten yanmalı havacılık motoru: 
 
Motorların üretimene başlanmasıyla yurtdışı fabrikalar için tedarikçi olma potansiyeli mevcuttur. 
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BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Havacılığa özel test sistemleri için ülke çapındaki altyapının 
geliştirilmesi gerekmektedir. (İrtifa test düzeneği, cryogenic 
komponent test düzeneklerileri vb.) SHGM havacılık sertifikasyonunu 
üstlenmektedir. SHGM’nin dünya çapındaki etkisinin artırılması 
uluslararası piyasada ülkemizin söz hakkını arttıracaktır. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  
 

Havacılık standartları yeterlidir. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

Destek miktarlarının ve destek oranının önemli ölçüde artırılması 
gerekmektedir. Destek oranı %100 olmalıdır. Konsorsiyum olarak tek 
bir elden destek sağlanmalıdır. Rekabet öncesi ar-ge işbirliği 
desteklenmelidir. Destek alan firmaların destek sonrası kazandığı 
teknolojik yetkinliğin ülke genelinde yaygınlaştırılması 
desteklenmelidir. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Ara eleman sıkıntısı (tekniker) bulunmaktadır. Mesleki eğitimin 
geliştirilmesi için Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları tarafından 
yürütülen eğitiminden motor çalışan ara elemanlar 
faydalandırılmalıdır. 
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Sektörel Uygulama 13: Döner Kanatlı Hava Araçları/Platformlar için Turboşaft Motorlar 

*Döner kanatlı hava araçları için 3000-3500 beygir gücü (shp) aralıklarında turboşaft 

motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların geliştirilmesi 

* Döner kanatlı platformların ihtiyaçlarına istinaden 1400-1600 beygir gücü (shp) sınıfında bir 

turboşaft motorun geliştirilmesi ve sertifikasyon gereksinimlerini tamamlayıp platforma 

entegre edilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

13.1. 3000-3500 beygir gücü (shp) aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapılar 

13.2. 1400-1600 beygir gücü (shp) sınıfında turboşaft motor 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

13.1. 3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapılar 
 
Kritik bileşenler: 

 Soğutma Teknolojileri 

 Malzeme ve proses teknolojileri 

13.2. 1400-1600 shp sınıfında turboşaft motor: 
 
Kritik bileşenler: 

 Soğutma Teknolojileri 

 Malzeme ve proses teknolojileri 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Aero, Termal, Mekanik, Performans ve Sistem Mühendisliği, Elektromekanik, Motor Kontrol Yazılım ve 

Donanımı, Malzeme ve Proses Mühendisliği, Test ve Enstrümantasyon, Sertifikasyon vb. alanlar 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(5.1) 

Türkiye’de 
(5.1) 

Dünyada 
(5.2) 

Türkiye’de 
(5.2) 

THS 1 ☐ ☒ ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ 
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

13.1. 3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapılar: 
 
3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motoru geliştirilmesine yönelik Türkiye’de temel bilimsel 
çalışmalara başlanmıştır. 

13.2. 1400-1600 shp sınıfında turboşaft motor: 
 
TS1400 motorunun prototip üretimi tamamlanmıştır.  

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

13.1. 3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapılar: 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

 
Projeyi sevk ve idare etmek üzere ilgili kamu kurumları motor ana yüklenicisi olmalıdır. Alt sistemler için 
(ADK, SMKS, motor aksesuarları vb.) alt yükleniciler rol almalıdır. Malzeme ve prosesleri enstitüler, 
üniversiteler ve KOBİ’ler çalışmalıdır. İşbirliğine uluslararası teknik destek sağlanabilir. 

13.2. 1400-1600 shp sınıfında turboşaft motor: 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

Projeyi sevk ve idare etmek üzere ilgili kamu kurumları motor ana yüklenicisi olmalıdır. Alt sistemler için 
(ADK, SMKS, motor aksesuarları vb.) alt yükleniciler rol almalıdır. Malzeme ve prosesleri enstitüler, 
üniversiteler ve KOBİ’ler çalışmalıdır. İşbirliğine uluslararası teknik destek sağlanabilir. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

13.1. 3000-3500 shp güç aralıklarında turboşaft motorlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapılar: 
 
Soğutma teknolojileri ile ilgili akademik çalışmalar, sanayi uygulamaları ile güçlendirilmiş AR-GE faaliyetleri 
yürütülmelidir 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Yerli sivil motor sertifikasyon altyapısına ve komponent test riglerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Üniversite, enstitü vb. vasıtasıyla bilimsel çalışmaların desteklenmesi 
gerekmektedir. 
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Sektörel Uygulama 14: İnsanlı/İnsansız Hava Araçları için Turbofan Motorlar 

İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için 10-20 KN ve/veya 40-50 KN ve/veya 90 -160 KN itki 

aralıklarında turbofan motorların ve bunlara hizmet edecek teknoloji ve alt yapıların 

geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 

14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 

14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 

 Sıvı yakıtlarda yanma verimliliği %96 ve üzeri olmalıdır. Gazlarda daha yüksek yanma verimliliği 
hedeflenmelidir. 

 Kompresör verimi %85 üzerinde olarak hedeflenmelidir. (State of the art %88-%89) 

 İnfrared izinin ve egzos sesinin(dB) az olması gerekmektedir 

 Yüksek devir rulmanlarının üretilebilmesi önem arz etmektedir 

14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 

 Kompresör stall margin kritik öneme sahip parçadır 

 Yorulma dayanımı yüksek olmalıdır 

 Soğutma teknolojileri kritik öneme haizdir 

 Düşük (az) kademelerde kompresör verimi %86 ve üstü olarak hedeflenmelidir. Kademelerdeki 
yükleme oranı önem arz etmektedir 

 Motorda kullanılan sızdırmazlık parçaları kritik öneme sahiptir 

 Motor kontrol üniteleri önem arz etmektedir 

 3 boyutlu kanat tasarımı önem arz etmektedir 

 Harici sistemleri çalıştıracak dişli kutusu kritik parçalandadır 

 Fan grubu için dişli kutusu önemli parçalandadır 

 Dövme taknolojileri motorları uygun şartlarda yapabilmek için gerekmektedir. (Titnyum ve 
inconel(nikel alaşım)) 

14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 

 Kompresör stall margin kritik öneme sahip parçadır 

 Yorulma dayanımı yüksek olmalıdır 

 Soğutma teknolojileri kritik öneme haizdir 

 Düşük (az) kademelerde kompresör verimi %86 ve üstü olarak hedeflenmelidir. Kademelerdeki 
yükleme oranı önem arz etmektedir 

 Motorda kullanılan sızdırmazlık parçaları kritik öneme sahiptir 

 Motor kontrol üniteleri önem arz etmektedir 

 3 boyutlu kanat tasarımı önem arz etmektedir 

 Harici sistemleri çalıştıracak dişli kutusu kritik parçalandadır 

 Fan grubu için dişli kutusu önemli parçalandadır 

 Dövme taknolojileri motorları uygun şartlarda yapabilmek için gerekmektedir. (Titnyum ve 
inconel(nikel alaşım)) 

 Askeri uygulamalarda düşük termal görünümlü olmalıdır 
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 Askeri uygulamalar için art yakıcı sistemler geliştirilmelidir 

 Askeri uygulamalar için ayarlanabilir çıkış nozzleları önem arz etmektedir 

 Askeri uygulamalar için uçaklarda bypass oranı 5ten küçük olmalıdır 

 MMU için kullanılması durumunda “motor intake” önem arz etmektedir. Özellikle ses üstü uçuşla 
için “motor intake” çalışmaları yürütülmelidir. Intake tasarımının yerli olarak yapılması ve  ülkemize 
kazandırılması önem arz etmektedir. 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Malzeme Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yanma, Yakıt, Tasarım, Makine, Motor, Kimya, Fizik, 

Akışkanlar Mekaniği, Isı transferi alanlarda disiplinler arası çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 
14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 
14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 
 
Yukarıda belirtilen motorlar dünyada çeşitli ülkelerde üretilmekte ve ticari olarak da kullanılmaktadır. 4 
KN’luk MS400 kendini kanıtlamış ve dünya çapında kullanılan bir motordur. Ülkemizde araştırma 
seviyesinde çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde daha çok turbojet çalışmalar mevcuttur. 

 

 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 
14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 
14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 
 
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları veya Kamu Kuruluşları ana yüklenici, KOBİ’ler alt yüklenici ve 
üniversiteler akademik danışmanlık vermek üzere bir araya gelerek işbirliği yapmalıdır. Çok paydaşlı 

Teknolojik Hazırlık 
Seviyeleri  

Dünyada 
(14.1) 

Türkiye’de 
(14.1) 

Dünyada 
(14.2) 

Türkiye’de 
(14.2) 

Dünyada 
(14.3) 

Türkiye’de 
(14.3) 

THS 1 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 2 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 3 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
THS 9 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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platformlar oluşturulmalıdır veya paydaşlar bir araya gelerek enstitü şeklinde birlikte çalışmalıdır. Bu 
işbirliğine uluslararası teknik destek sağlanabilir. 

13.2. 1400-1600 shp sınıfında turboşaft motor: 

Özel Sektör, Üniversiteler ve Kamu Ar-Ge Merkezlerinin iş birliği gerekir 

Projeyi sevk ve idare etmek üzere ilgili kamu kurumları motor ana yüklenicisi olmalıdır. Alt sistemler için 
(ADK, SMKS, motor aksesuarları vb.) alt yükleniciler rol almalıdır. Malzeme ve prosesleri enstitüler, 
üniversiteler ve KOBİ’ler çalışmalıdır. İşbirliğine uluslararası teknik destek sağlanabilir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 
 
100 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 
 
2 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. İlk 5 yılda alt yapı yatırımları sebebiyle daha yüksek 
maliyetler ortaya çıkacaktır. Daha sonra maliyetler düşecektir.  

14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 
 
2 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. İlk 5 yılda alt yapı yatırımları sebebiyle daha yüksek 
maliyetler ortaya çıkacaktır. Daha sonra maliyetler düşecektir. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Üniversitelerde araştırma altyapıları mevcut değildir. Üniversitelerdeki 
araştırma altyapıları geliştirilerek akademik bilgi birikimi artırılmalıdır. 

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

İlgili alanlarda çalışan kişi sayısı sınırlıdır ve artırılması gerekmektedir. 
Örneğin TEI’de kurulu olan yanma odası test merkezinde yer alan raman 
ölçüm merkezi çok limitli kapasitede kullanılmaktadır. 
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Ar-Ge altyapıları 

(merkezler, enstitüler) sayı 

ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Kale Ar-Ge ve TEI’de test merkezleri olmakla birlikte geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Ülkemizde atomizasyon çalışabilecek altyapı sadece TÜBİTAK SAGE’de 
bulunmaktadır. Üniversitelerde bulunmamaktadır. 
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ölçümleri yapılabilecek altyapılara 
ihtiyaç duyulmaktadır.  Çalışmaların ilerlemesi için ivedilikle altyapı ve test 
merkezlerinin kurulması gerekmektedir. Kanat tasarımı ve diğer testler için 
0.6 Mach ve üstü hızlarda çalışacak rüzgar tüneli ihtiyacı bulunmaktadır. 3 
boyutlu blade yapısı geliştirmek üzere optimizasyon yazılımları 
geliştirilmelidir. Geometri için kod geliştirilmesi gerekmektedir. 

Mevcut mevzuat teknolojik 

ilerleme için yeterlidir. 

Üniversitelerin yapısı ve mevcut mevzuat Ar-Ge faaliyeti yürütmek için 
gereken malzemelerin satın alınmasını oldukça zorlaştırmaktadır.  

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlikle İlgili Genel Görüşler 

 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 
14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 
14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 
 
Motor konusunda Ar-Ge eşleştirme ve işbirliği portalı kurulmalıdır. Şirketlerin ihtiyaçlarını listelediği ve 
akademisyen veya üniversite ile bu ihtiyaçların eşleştiği bir yapı oluşturulmalıdır. 
 
Ar-Ge altyapıları güçlendirilmeli, akademinin altyapı oluşturması desteklenmelidir. Akademinin proje ve 
araştırma ihtiyaçlarının tedariki kolaylaştırılmalıdır.  
 
Sanayi ve akademisyenlerin buluştuğu ve çalışmalarının karşılıklı olarak aktarıldığı yıllık organizasyonlar 
düzenlenmelidir. 
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BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    

233 
 

 

Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

 

14.1. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (10-20 KN) 
14.2. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (40-50 KN) 
14.3. İnsanlı ve/veya insansız hava araçları için turbofan motorları (90-160 KN) 
 
Turbofan motor teknolojileri uzun menzilli ürünler (füze,vd.) yapmak için kritik öneme haizidir. Bu ürünleri 
yurtdışından tedari etmek özellikle savunma sanayi özelinde oldukça güçtür. Savunma sanayi için turbofan 
motor geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. 10-20 KN turbofan motor geliştirilmesi savunma sanayiye büyük 
katkı sağlayacaktır. 

 

 

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Kale Ar-Ge firmasında ve TEI’de test merkezleri olmakla birlikte bu 
merkezlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde atomizasyon 
çalışılmasını sağlayacak altyapı sadece TÜBİTAK SAGE’de 
bulunmaktadır. Üniversitelerimizde bu altyapılar bulunmamaktadır. 
Test merkezlerinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. 
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ölçümleri yapılabilecek altyapılara 
ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Çalışmaların ilerlemesi için ivedilikle altyapı ve test merkezlerinin 
kurulması gerekmektedir. 
 
Kanat tasarım ve diğer testler için 0.6 Mach ve üstü hızlarda çalışacak 
rüzgar tüneli ihtiyacı bulunmaktadır. 

Diğer Büyük bilgisayar gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. ULAKBİM’de 20.000 
çekirdek bulunmaktadır. Bir ay sonra 30.000 çekirdeğe çıkarılacaktır 
ancak bu kapasitedeki bilgisayarların sayısının artırılması 
gerekmektedir. Hesaplamalar için CPU alt yapısının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Üniversitelerde bilgisayar gücü sağlayacak CPU 
altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Sektörel Uygulama 15: Savunma/Hibrit Tahrik Sistemi 

Seçilecek tipteki bir taktik tekerlekli araç üzerinde teker başına 3,5-5,5 ton yükü taşıyabilecek 

hibrit tahrik sisteminin geliştirilmesi 

 

Kritik Ürün/Teknolojiler:   

15.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 

 

BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

Yenilikçi Yönler, Performans Kriterleri ve Teknik Metrikleri: 

15.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 

 Konvansiyonel modüler olmalı ve 4x4,5x5,6x6 da kullanılabilmeli 

 Tekerlek başına 5 ton ağırlığa sahip araçlar 40 ton ağırlığında olmalı 

 Tekerlek başına 6 ton ağırlığa sahip araçlar 60 ton ağırlığında olmalı 

 Aşağıdaki kritik alt sistemler yerli olarak geliştirilmelidir 
o Güç elektroniği(kartlar ve yazılımlar dahil) 
o Araç yönetim sistemi 
o Elektronik diferansiyel sistemi 
o Elektrik tahrik motoru 
o Elektrik motoruyla tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan transmisyon 

 Batarya hücresinin yerli olarak geliştirilmesi 

 

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde Biraraya Gelmesi Gereken Disiplinler 

Elektrik ve Elektronik mühendisliği, Makine ve Otomotiv Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

 

 

Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THS  Dünyada 
(2.1) 

Türkiye’de 
(2.1) 

THS 1 ☐ ☐ 
THS 2 ☐ ☐ 
THS 3 ☐ ☒ 
THS 4 ☐ ☒ 
THS 5 ☐ ☒ 
THS 6 ☐ ☐ 
THS 7 ☒ ☐ 
THS 8 ☒ ☐ 
THS 9 ☐ ☐ 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 

Yayınlanamaz.    
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THS ile ilgili Somut Örnekler ve Aktörler 

 

15.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 
 
Dünyadan Örnekler: Kinetiq ve Almanya Genesis aracı 
 
Türkiyeden Örnekler: Türkiye’de bu yetkinlik bulunmamaktadır ancak Otokar’ın başlangıç seviyelerinde 
çalışmaları mevcuttur. 
 

 

 

 

Hedefe Ulaşmak için Kurulması Gereken Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri/Modelleri 

15.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 
 
Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşları veya Kamu Kuruluşları ana yüklenici, KOBİ’ler alt yüklenici ve 
üniversiteler akademik danışmanlık vermek üzere bir araya gelerek işbirliği yapmalıdır. Çok paydaşlı 
platformlar oluşturulmalıdır veya paydaşlar bir araya gelerek enstitü şeklinde birlikte çalışmalıdır. Bu 
işbirliğine uluslararası teknik destek sağlanabilir. 

 

Bütçe Öngörüleri 

 

15.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 
 
THS 7 seviyesinde teknoloji geliştirilmesi için 7-8 milyon Avro bütçeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 2 - YAPILABİLİRLİK 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik Değerlendirmesi 

 

Kriterler Bazında Yapılabilirlik Şeması 

 

 

 

Ülkemizdeki Yapılabilirlik ile ilgili Kriterler Bazında Değerlendirmeler 

 

 Seçiminiz hakkında ve mümkünse kritik ürünler bazında görüşlerinizi 

aktarınız. 

Akademik araştırma 

birikimi yeterlidir. 

Bu alanda akademik araştırma birikimi yeterli değildir.  

Nitelikli insan kaynağı 

yeterlidir. 

Bu alanda nitelikli insan kaynağı ihtiyacı bulunmaktadır.  

Üretim altyapısı (Makine 

Teçhizat, …) yeterlidir. 

Batarya dışında altyapı ihtiyacı bulunmamaktadır. 



Hizmete Özel 

Motor TYH Çalışma Grubu, Danışma Grubu, Odak Grubu ve BTYPK 

Üyelerine Özel Taslak Rapordur. Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz ve 
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Ar-Ge altyapıları 

(merkezler, enstitüler) sayı 

ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Ar-Ge altyapıları yeterlidir (TÜBİTAK MAM) 

Özel sektör (5746 no.lu 

Kanun kapsamında onay 

verilmiş) Ar-Ge merkezleri 

sayı ve kapasite açısından 

yeterlidir. 

Firmaların altyapıları yeterlidir (ASELSAN)  

Mevcut mevzuat teknolojik 

ilerleme için yeterlidir. 

Sivil araçlar konusunda mevzuatta eksiklikler bulunmaktadır.  

 

 

BÖLÜM 3 - ETKİ POTANSİYELİ 
 

Etki Potansiyeli Değerlendirmeleri 
 

Kriterler Bazında Etki Potansiyeli Şeması 
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Etki Potansiyeli ile İlgili Genel değerlendirmeler 

 

16.1. Savunma/Hibrit tahrik sistemi 
 
Askeri araç geliştirilmesi için uygulanan teknolojilerin sivil araçlarda kullanılması için ayrıca bir Ar-Ge 
faaliyetinin planlanması gerekmektedir. 
 

 

 

BÖLÜM 4 - AR-GE VE YENİLİĞİ İVMELENDİRECEK HUSUSLAR 

 

Hedefin Ürünleşme/Ticarileşmesi ve Ülkemize Ekonomik Katkı sağlaması için Ön Plana Çıkan Kritik 

Hususlar 

 

Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları 
(Yerli sertifikasyon merkezleri, 
yerli test altyapıları, vb) 

Test altyapısı mevcuttur. 

Yasal / Teknik Düzenlemeler 
(Standartlar, mevzuatlar, patent 
sistemi, vb)  
 

Sivil araçlar hususunda mevzuatta eksiklikler bulunmaktadır. 

Pazara Giriş Sıkıntıları (Son 
kullanıcıyla etkileşim, rekabet 
koşulları, kamu alımlarının 
etkisi, vb)  

Ulusal ve uluslararası Pazar potansiyeli mevcuttur. 

Teşvik ve Destekler 
(Girişimcilik destekleri, pazara 
giriş destekleri, yatırım 
teşvikleri, vb) 

Ar-Ge destekleri sağlanmalıdır. 
 

İnsan Kaynakları (İlgili 
yetkinlikte kalifiye eleman, ara 
teknik eleman, vb.)  

Akademik düzeyde yeterli insan kaynağı bulunmamaktadır. 

 

 


