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Değerli Okuyucular,

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) olarak, sektörümüze ve temsil ettiğimiz Yetkili Satıcılara 
fayda sağlamak amacıyla üçüncü çalışmamız olan “Temel Araç Bilgileri”  kitabımızı yayınladık. 
Elinizdeki kitap otomotiv sektörüne yeni başlayan veya sektörde çalışmakta olan ancak bilgilerini 
pekiştirmek isteyen tüm meslektaşlarımız için bir kılavuz kitap niteliğinde olacaktır.

Bir yıl önce İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber projelendirdiğimiz 
“Sertifikalı 2.El Satış Danışmanı Eğitimi” programı meslektaşlarımız tarafından ilgi ile karşılanmıştı. 
Bu eğitim programı çerçevesinde katılımcılara eğitimleri esnasında verilen “Temel Araç Bilgileri” 
kitabı, katılımcılardan beğeni almış ve çalışmaları esnasında fayda sağladıkları bir değere dönüşmüştür.

Bu başarılı eğitim projesine istinaden OYDER olarak bizlerde de bu faydayı tüm sektör ile paylaşma 
fikrini oluşmuş ve OYDER Yayınları-3 olarak kitap haline getirilmesi Yönetim Kurulumuzda 
benimsenmiştir. Bu kitap okuyucularına bir mühendislik bilgisi değil ancak pratik ve kolay anlaşılabilir 
basit temel araç bilgilerini sunan bir çalışma olmuştur. Yetkili Satıcılıklarımızda çalışan ve gerek 
müşterilerimiz ile direk temasta olanlar, gerekse diğer departmanlarda çalışan profesyonellerin kolayca 
anlayabileceği ve okuduklarını anlatabileceği şekilde dizayn edilen bu kitap şüphesiz bir rehber olarak 
arkadaşlarımızın masalarında yerini alacaktır.

Kitabın hazırlayan Sn. Kemal Biricik, bizlerin servislerinde çalışmakta olan sayısız teknisyeni 
yetiştiren değerli eğitim kurumu Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde uzun yıllar Öğretmenlik 
ve Yöneticilik yapmış çok değerli bir eğitmendir. Kendisine sektöre bu önemli katkıyı sağladığı için 
Şahsım, Yönetim Kurulum ve Meslektaşlarım adına çok teşekkür ederim.

Temel Araç Bilgileri kitabımızın sektörümüze faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Z. Alp Gülan
Yönetim Kurulu Başkanı
OYDER – Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
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Önsöz

Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, oluşturduğu istihdam ve gelişmesine katkı 
sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ve Türkiye ekonomisinde 20.Yüzyılda yaşanan ekonomik 
dönüşüme en yüksek katkıyı sunan sektörlerin başında gelmektedir. Otomotiv sektörü distribütörler, 
perakende satış, bakım onarım ve sigortacılık faaliyetleri başta olmak üzere çok sayıda hizmet 
sektörünün gelişmesine önemli katkılar yapmaktadır. Bu sektör yan sanayi ve ilişkili olduğu hizmet 
sektörlerini de kapsayacak şekilde ele alındığında, Türkiye ekonomisi için son derece kritik önemi 
bulunan  bir sektördür. Türkiye'nin genç ve gelir seviyesi sürekli artan nüfusunun otomotiv ürünlerine 
olan talebi hızla artmaktadır.

Otomotiv sektöründe yaşanan bu hızlı değişim ve gelişim araçlarda bulunan donanımların her geçen 
gün aratmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'de önemli bir pazar haline gelen 2.el araç satış 
ve pazarlama işini yapan elemanların teknolojileri hızla gelişen araçlar konusunda bilgi sahibi olması, 
aracı alırken veya satarken araç gövdesi, donanımları, güvenliği ve mekanik aksamı vb. gibi kısımları 
ile ilgili değerlendirmeler yapabilmeli artı ve eksi yönlerini sunabilmesi gerektiği için bu noktada 
faydalı olacağını düşündüğüm bu çalışmayı sizlere armağan ediyorum.

Ülkemizde bu işi yapanların bilgi seviyesini ve kalitesini arttıracak 2.el araç satış ve pazarlama eğitimi 
programının hayata geçmesinde başta OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp GÜLAN'a, OYDER 
Genel Sekreteri Özgür TEZER'e ve İstanbul Ticaret Üniversitesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Kemal BİRİCİK
Şişli Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü
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İÇTEN YANMALI MOTORLAR VE 
YARDIMCI SİSTEMLERİ
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1. İçten Yanmalı Motorun Tanımı ve 
Sınıflandırılması

1.1.Tanımı 
Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren sistemlere 
motor denir. 

1.2. Sınıflandırılması

1.2.1. Silindir Sayısına Göre

Genellikle otomobillerde 4-6-8 silindirli motorlar 
kullanılır. Bazı yapımcı firmalar bunun dışında 
2-3-4-5-6-8-12 silindirli motorlarda yapmışlardır.

1.2.2. Silindir Sıralanışlarına Göre

1.2.2.1. Sıra Tipi
Bu motorlarda, silindirlerin hepsi aynı düzlemde 
ve aynı eksen doğrultusunda dikey olarak 
sıralanmışlardır. 

1.2.2.5. Wankel Motorlar
Alman mühendis Felix Wankel tarafından icat 
edilen ve geliştirilen bu motorda, piston klasik 
silindirik pistona benzemez. Bombeli kenarlı bir 
üçgen şeklindedir. 

1.3. Zamanlarına Göre Motor Çeşitleri

1.3.1. Dört Zamanlı Motorlar
Emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının 
krank milinin 720 derece dönmesiyle meydana 
geldiği motorlardır. 

1.2.2.2. V Tipi Motorlar
Silindirleri iki sıra halinde ve iki eğik düzlem 
üzerinde bulunan motorlara V tipi motor denir. 
V tipi motorların açıları 60° veya 90° olarak 
yapılır. Sıra tipi ile karşılaştırıldığında silindir 
sayısı arttırılsa bile V tipi motorun boyutları fazla 
artmaz. 

1.2.2.3. Boksör Tipi Motorlar
Bu motorlar, silindirleri karşılıklı yatay bir 
düzlem üzerinde ve ararında 180°’lik açı İle 
birleşmiş motorlardır. 

1.2.2.4. W Tipi Motorlar
Yüksek silindir sayısına sahip bir motor üretmek 
amacıyla W motor tasarımı elde edilmiştir. W 
motora önden bakıldığında silindir düzeni çift 
V şeklinde görülmektedir. Sol ve sağ silindir 
sıralarındaki V’leri birleştirdiğinizde bir W 
elde edebilirsiniz.“W motor” ismi buradan 
esinlenilmiştir
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1.3.2. İki Zamanlı Motorlar
Bir çevrimin ( emme – sıkıştırma – iş – egzoz ) 
krank milinin 360 derece dönmesiyle meydana 
geldiği motorlardır. 

1.4. Çevrimlerine Göre
1. Otto çevrimi
2. Dizel çevrimi

1.5. Yaktığı Yakıtlara Göre
Otto çevrimine göre çalışan içten yanmalı 
motorlarda, yakıt olarak benzin kullanılır. Dizel 
çevrimine göre çalışan içten yanmalı motorlarda, 
yakıt olarak motorin kullanılır. Günümüzdeki 
bazı otomobillerde özel yakıt devresi sistemleri 
sayesinde yakıt olarak LPG, doğal gaz ve 
hidrojen gazı kullanılabilmektedir.

1.6. Soğutma Sistemlerine Göre

1.6.1. Su İle Soğutmalı Motorlar 
Yanma sonucunda silindirlerde oluşan ısının 
dışarı atılması için silindir blok ve kapağında 
soğutma sıvısı dolaşan motorlardır.

1.6.2. Hava İle Soğutmalı Motorlar
Bu motorlarda ise yanma odasında oluşan ısı 
silindir bloğuna yönlendirilen havanın akımı 
sayesinde atmosfere atılır

2. İçten Yanmalı Motorların Çalışma 
Esasları

Dört zamanlı motorlarda Emme, Sıkıştırma, 
İş ve Eksoz zamanları vardır. Şekilde benzinle 
çalışan buji ile ateşlemeli bir motorun zamanları 
görülmektedir.

2. İçten Yanmalı Motorların Çalışma 
Esasları

Dört zamanlı motorlarda Emme, Sıkıştırma, 
İş ve Eksoz zamanları vardır. Şekilde benzinle 
çalışan buji ile ateşlemeli bir motorun zamanları 
görülmektedir.

2.1. Emme Zamanı 
Emme zamanı başlangıcında piston ÜÖN’ (üst 
ölü nokta) da bulunur. Pistonun ÜON’ dan AÖN’ 
(alt ölü nokta) ya doğru harekete başlaması ile 
emme supabı açılır. Başlangıçta emme supabı 
açıldığında; piston ÜON’ da iken üzerindeki basınç 
normal atmosferik basınca, hacim ise yanma odası 
hacmine eşittir. Piston AÖN’ ya doğru hareket 
ettikçe; silindir hacmi büyüyeceğinden basınç 
düşmesi olacaktır. Silindir içerisindeki meydana 
gelen bu basınç düşüklüğü (vakum) nedeni ile 15/1 
oranında yakıt ile karışan hava emme manifoldu ve 
emme supabından geçerek silindirlere dolar. Emme 
supabının kapanması ile birinci zaman, yani emme 
zamanı sona ermiştir. 

2.2. Sıkıştırma Zamanı 
Emme supabının kapatılması ile silindire emilmiş 
olan karışımın dış hava ile ilgisi kesilir. Sıkıştırma 
zamanı başlangıcında piston AÖN’ dan ÜON’ 
ya doğru hareket ederken her iki supap kapalıdır. 
Piston ÜON’ ya ilerledikçe silindir hacmi 
küçüleceğinden karışım sıkıştırılmaya başlar. 
Sıkıştırılan karışımın basıncı ve ısısı sıkıştırma 
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oranına bağlı olarak artar. Sıkıştırma oranının 
büyümesi sıkıştırma sonu basıncı ve sıcaklığının 
artmasına neden olur. Sıkıştırma sona erdiği anda 
yani piston ÜÖN’ da iken sıkıştırma sonucu basıncı 
ortalama olarak (7 kg/cm2-12kg/cm2 ) sıkıştırma 
sonu sıcaklığı 300 – 500 °C  arasında değişir. Piston 
ÜÖN’ ye geldiği zaman bir buji vasıtası ile karışım 
ateşlenir. Yanan karışımın artan basıncı ile piston 
AÖN’ ya doğru itilir. 

2.3. İş Zamanı
Benzin motorlarında, karışım buji ile ateşlenmesi 
sonucu yanma başlar. Yanma nedeni ile karışımın 
basıncı ve ısısı artar. Bu basıncın değeri sıkıştırma 
oranına ve yakıt kalitesine bağlı olarak 35 kg/cm2 
dir. Artan bu basınç pistonu ÜÖN’ dan AÖN’ ya 
doğru iter. Bu zamanda yanma sonu elde edilen 
enerji krank miline (ana mil) iletildiği için elde 
edilmiş olur. Bu nedenle 3. zamanı iş veya güç 
zamanı da denir. Piston AÖN ya geldiğinde egzoz 
supabı açılır ve iş zamanı sona ermiş olur. 

2.4. Egsoz Zamanı 
İş zamanın sonunda piston hızı sıfıra iner (AÖN’ 
da olduğu anda). Artık yanmış gazların tüm 
enerjisinden yararlanmış olup geriye kalan gazların 
dışarı atılması gerekir. Piston ÜÖN’ ye gelirken 
egzoz supabı açık olduğundan işi biten egzoz 
gazlarının egzoz manifoldu yolu ile dışarıya atar. 

2.5. Benzinli Motor Ana Parçaları 

2.5.1. Krank Mili 
Pistonlar iş zamanında yakıtın yanması sonucu 
ortaya çıkan itme kuvvetini biyel kolu yardımıyla 
krank miline iletirler. Pistonların doğrusal 
hareketini dairesel harekete dönüştürürler ve arka 
tarafına bağlanan volan yardımıyla gerekli yerlere 
iletirler. Genellikle dövme ya da döküm çelikten 
yapılırlar. Yataklar içerisinde dönen kısımları özel 
olarak  sertleştirilir. 

2.5.3. Silindir Bloğu 
Motorun ana gövdesidir. Silindirler bu gövde 
üzerinde bulunur. Pistonlar silindirler içerisine 
takılırlar. Krank mili motor bloğu üzerinde 
bulunan ana yataklara bağlanır. Silindir kapağı 
motor bloğunun üst tarafını, karter ise motor 
bloğunun alt tarafını kapatır. 
Birçok motor parçası blok üzerine takılmaktadır. 
Motor blokları dökme demirden veya alüminyum 
alaşımından yapılırlar. Motorun soğumasını 
sağlamak amacıyla su ile soğutmalı motor 
bloklarında su kanalları da bulunmaktadır. 
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Su soğutmalı motorlarda iki tip gömlek vardır.

Kuru tip silindirler (gömlekler)
Soğutma suyu ile temas etmezler.
Presle çakılırlar. Çıkarıldıklarında deformasyona 
uğradıklarından tekrar kullanılmazlar.
Çapları büyültülüp tekrar kullanılabilirler.

Sulu tip silindirler(gömlekler)
Soğutma suyu ile direkt olarak temastadırlar.
Dezavantajı soğutma suyu etkisinden dolayı 
silindirler delinebilirler.

2.5.4. Silindir Kapağı 
Silindir kapakları alüminyum alaşımından 
yapılırlar. Silindir kapak cıvatalarıyla motor 
bloğuna bağlanır. Pistonlar ile birlikte 
yanma odasını oluştururlar. Supaplar ve bazı 
motorlarda kam milleri silindir kapağı üzerinde 
bulunur. Soğuması için içerisinde su kanalları 
bulunmaktadır. 
Dizel motorlarında enjektörler, benzin 
motorlarında bujiler silindir kapağı üzerinde 
bulunur. Emme ve egzoz manifoldları silindir 
kapağına bağlanır. Her silindire en az bir egzoz 
ve bir emme supabı vardır. 

2.5.5. Yanma Odası 
Yanma odasının pürüzsüz ve küçük yüzeyli 
yekpare bir hacme sahip olması gerekir. 
Ateşleme bujilerinin merkezi konumda uygun 
şekilde yanma odasına yerleştirilmesi, alevlerin 
bir engelle karşılaşmadan yayılmasını ve alev 
yollarının kısa olmasını mümkün kılar. 

2.5.6. Manifoldlar 
Emme manifoldları karbüratörden gelen benzin 
hava karışımının silindire ulaşmasını, 
Egzoz manifoldları ise yanma sonucu oluşan 
egzoz gazlarının egzoz borusuna geçmesini 
sağlar. 

2.5.7. Silindirler ve Gömlekler 
Silindirler, silindir kapağı ile birlikte yanma 
odalarını oluşturur, yanma basıncını karşılar, 
pistona yataklık yapar, yanma ısısının soğutma 
suyuna geçişini sağlar. 

Bazı motor silindirleri bloğa sonradan 
takılırlar ve soğutma suyu ile doğrudan temas 
halindedirler. Yaş gömlek denen bu gömlekler 

yerine takılırken blok içerisinde oturacağı 
flanşlar iyice temizlenmelidir. Su sızıntılarını 
önlemek için yaş gömleklerin takılması 
esnasında lastik contalar kullanılır. 

2.5.8. Yataklar 
Yataklar, içerisinde dönen mili gerekli konumda 
tutarak dönmesini sağlayan, üzerine gelen 
yükleri karşılayan, muylulardan önce ve daha 
çabuk aşınarak onların kullanım süresini uzatan, 
değiştirilebilir motor parçalarıdır. Motorlarda 
krank mili, kam mili, külbitör manivelası başta 
olmak üzere birçok kısımda yatak veya burç 
kullanılmaktadır. 

2.5.9. Piston ve Piston Kolu (Biyel) 
Piston, silindir içerisinde aşağı yukarı hareket 
ederek zamanların meydana gelmesini sağlar. 
Piston, piston pimi yardımıyla biyel koluna 
bağlanır. İş zamanında üzerine gelen basınç 
kuvvetini biyel kolu yardımıyla krank miline 
aktararak motorun dönmesini sağlar. 
Gaz kaçaklarının önlenmesi için üzerinde 
kompresyon segmanları, yağlama amacıyla da 
yağ segmanı bulunur. 

Pistonun silindir içerisinde gittiği en alt nokta 
ile en üst nokta arası piston kursu, bu iki 
nokta arasındaki hacim de kurs hacmi olarak 
tanımlanır. Toplam silindir hacmine yanma 
odası hacmi de dahildir. Günümüz motorlarında 
kullanılan pistonlar genel olarak alüminyum 
alaşımından yapılır. Biyel kollan dövme yada 
dökme çelikten yapılırlar, pim ile pistona ve 
biyel kepi yardımı ile de krank miline bağlanırlar
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2.5.10. Sekmanlar 
Sekmanların üç temel görevi vardır. Bunlar: 
1. Piston ile silindir arasında sızdırmazlık sağlar. 
Böylece silindirdeki gaz basıncının kartere 
inmesini ve silindir yüzeyini yağlayan yağın 
yanma odasına geçerek, yanmasını önler. 
2. Silindir ve piston yüzeyleri arasında yağ filmi 
oluşturarak sürtünmeyi en aza indirir. Yüzeydeki 
yağın fazlasını da kartere sıyırarak yanmasını 
önler.
3. Isınan pistonların soğumasını sağlar. Pistonlar 
segman bölgesinden silindire temas etmezler. 
Pistonun en sıcak yeri olan piston başı ve segman 
bölgesi soğumasını segmanların üzerinden yapar 

2.5.11. Supaplar 
Her motorda emme ve egzoz olmak üzere iki 
çeşit supap bulunur. Emme ve egzoz supapları 
kam mili yardımıyla açılır. Üzerinde bulunan 
yaylar tarafından da kapanması sağlanır. Bir 
silindire ait bir emme ve bir egzoz supabı 
bulunmakla birlikte yeni teknolojiye sahip 
motorlarda bir silindire ait iki emme ve iki egzoz 
supabı uygulaması oldukça yaygındır. Örneğin, 
dört silindirli on altı supaplı (valflı) motorlarda 
bir silindire ait iki emme ve iki egzoz supabı 
bulunmaktadır. 

Emme supapları emme zamanında açılarak 
silindire benzin hava karışımı alınmasını sağlar, 
egzoz supapları ise egzoz zamanında açılarak 
silindirde yanmış bulunan gazların dışarıya 
atılmasını sağlar. 

tertibatı ile motorun hareketinin aktarma 
oranlarına iletilmesini sağlar. Aynı zamanda 
üzerindeki dişli ile marş motorundan hareket 
alarak motorun ilk harekete geçmesini sağlar. 

2.5.13. Contalar 
Contalar, genellikle motorlarda ve hidrolik 
sistemlerde, bloklar arasında statik sızdırmazlık 
sağlarlar. Conta malzemeleri kullanıldıkları 
yerin çalışma şartlarına göre değişir. Conta ve 
keçeler sıvıların ve gazların motordan sızmalarını 
önlemek için kullanılır (yağ, yakıt, antifriz, yakıt 
buharı) 

3. İçten Yanmalı Motorların Yardımcı 
Sistemleri 

3.1. Karbüratörlü Yakıt Sistemi 
Motorun her devrinde ihtiyacı olan yakıt hava 
karışımını  silindirlere gönderen sistemdir. 

3.1.1. Sistemin Çalışması 
Motorun çalışması ile birlikte krank milinin 
dönmesiyle, ondan hareket alan kam mili de 
döner. Kam mili benzin otomatiğine hareket 
verir. Benzin otomatiği ise depodaki benzini 
emerek, karbüratöre benzini pompalamasını 
sağlar. Karbüratörde benzin ile havayı motorun 
o anki yol ve yük durumuna göre ayarlayarak 
manifoldlar yardımıyla açık olan emme 
supabından silindirler içerisine dolmasını sağlar. 

2.5.12. Volan 
Motorun krank miline bağlanır. İş zamanında 
krank milinden aldığı enerji ile motorun çalışma 
sürekliliğini sağlar. Üzerine bağlanan kavrama 
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3.1.2. Yakıt Sistemi Parçaları

3.1.2.1. Yakıt Deposu 

Motor için gerekli yakıtı güvenli bir şekilde 
depolamaya yarar. İçerisinde bulunan şamandıra 
yardımıyla da depodaki yakıt miktarını gösterge 
tablosuna bildirir. 

3.1.2.2. Yakıt Pompası (Benzin Otomatiği) 
Yakıt deposundaki benzini emerek karbüratöre 
basınçlı bir şekilde gitmesini sağlar. 

3.1.2.3. Karbüratör
 Motorun her türlü çalışma şartları altında, 
ihtiyacı olan benzin-hava karışımını sağlar. 

3.1.2.4. Emme Manifoldu 
Karbüratörden gelen benzin-hava karışımının 
silindirlere iletilmesini sağlar. 

3.1.2.5. Hava Filitresi 
Karbüratöre giren havayı süzerek, içerisindeki 
yabancı maddeleri temizler. 

3.2. Elektronik Kontrollu Yakıt Enjeksiyon 
Sistemleri
Bu yakıt enjeksiyon sistemi elektronik olarak 
kontrol edilmektedir.Bakım ve onarımları 
elektronik kontrol cihazlarıyla yapılmaktadır. 
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1) Yakıt basınç regülatörü :Yakıt hattında basıncı sabit tutar ve fazla yakıtı geri gönderir. 
2) Yakıt dağıtım hattı: Enjektörlerin içine yerleştirildiği yakıt borusu. Sabit basınçtaki yakıtın 
dağılımını sağlar. 
3) Yakıt deposu 
4) Yakıt filtresi 
5) Yakıt pompası, elektrik motor tahrikli pompadır. 
6) Relanti devri kontol supabı : Rölanti devrindeki hava miktarını ayarlar ECU tarafından kontol 
edilir. 
7) Gaz kelebeği konum sensörü : Gaz pedalının bağlı olduğu hava kelebeğinin konumunu gösteren 
sensördür. Bu sensörle modül ne kadar güç istediğimizi ve bunu ne kadar çabuk istediğimizi algılar. 
8) Hava debimetresi: Üzerinden hava geçen telleri aynı sıcaklıkta tutmak için gereken enerjiyi 
ölçerek modülün, geçen hava debisini ve kütlesini hesaplamasına yarayan debi ölçeridir . 
9) Enjektör: Yakıtı emme manifolduna püskürtür. Açık kalma süresi ayarlanabilen bir solenoid 
valftir. 
10) Kam mili konum sensörü: Enjektörlere sırasıyla püskürtme imkanı verir. Pistonun konumu ile 
ilgili sinyali verir. 
11) Emme havası sıcaklık sensörü : Soğuk çalışma, ısınma ve tüm motor rejimlerinde ecu ya yakıt 
miktarını hesaplamakta kullanacağı hava sıcaklık değerlerini verir. Sıcaklık yükselince rezistansın 
düşmesi prensibine göre çalışır. 
12) Soğutma suyu sıcaklık sensörü
13) Lambda sensörü : Dış hava ve eksoz gazı arasındaki oksijen farkını ölçerek ECU’ nun eksoz 
emisyonlarına göre yakıt ayarını sürekli kontrol etmesini sağlar. 
14) Motor devir sensörü: Volan üzerine yapılmış çıkıntıları sayarak motor devrini ve krank açısını 
bulur. 

3.2.1. Yapısı ve Parçaları
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15) Ateşleme bobini: Ateşleme modülü tarafından kontrol edilir. 
16) Yakıt buharı toplama tüpü: Benzin deposunda oluşan buharı emen bir karbon blok barındıran bir 
kutudur. 
17) Tüp boşalma supabı: Kontak 1 konumuna getirilince açılan bir solenoid supaptır. 
18) Hava filtresi 
19) Güç rölesi 
20) Yakıt pompa rölesi 
21) Kontak anahtarı 
22) Ateşleme modülü: Motor devri ve krank mili açısı bilgilerine göre ateşleme sırasını kontrol eden 
ECU dan avans bilgilerini alarak uygulayan modüldür. 
23) Batarya 
24) Üç yollu katalitik konvertör. 
25) Elektronik kontrol ünitesi (ECU) : Tüm sensörlerden aldığı bilgileri saklayan, işleyen ve sisteme 
emirler gönderen bilgisayardır.

3.3. Yağlama Sistemi, Sürtünme ve 
Yağlama Yağı 

3.3.1. Motor Yağının Görevleri 

3.3.1.1. Yağlama Görevi 
Piston ve silindir arasında segmanlar vasıtasıyla 
yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi en aza indirmek 
ve metal yüzeylerin aşınmalarını azaltmak, 
kompresyon kaçağının önlenmesine yardımcı 
olmak, yataklar ve muylular arasındaki boşluk 
nedeniyle meydana gelebilecek vuruntuyu yok 
ederek gürültü ve sesleri azaltmak. 

3.3.1.2. Soğutma Görevi
 Motor çalışmaya başladığı zaman motor yağı 
çok hızlı bir şekilde dolaşım halinde bulunur. 

Ortalama olarak yağ pompası yağı dakikada 
4 – 6 defa devrettirir. Devreden yağ, parçaların 
ısısını da alarak kartere döner. Karterin hava 
akımı ile temas eden dış yüzeylerinden ısıyı 
havaya iletir ve normal çalışma sıcaklığını korur. 
İş makinası motorlarında ayrıca bir motor yağ 
soğutucusuda bulunabilir. 

3.3.1.3.Temizlik görevi
 Sistemdeki küçük partikülleri ve artıkları 
söküp atar. Motor yağında bulunan temizleyici 
katkılar nedeniyle yağın rengi, değişimden sonra 
siyahlaşır. 
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3.3.2. Yağlama Sistemi Parçaları

3.3.2.1. Yağ Süzgeci 
Motor yağlama kanallarında dolaşım yapan 
yağın kartere kadar getirdiği yabancı maddelerin 
tekrar yağ pompasından geçerek yağ pompasını 
aşındırmaması ve sisteme temiz yağın 
basılmasını sağlar. Madeni telden yapılmıştır. 
Doğrudan doğruya yağ pompası üzerine takıldığı 
gibi bir ara boru ile pompa emiş kanalına da 
bağlanabilir. Sabit ve yüzen tipleri vardır. 
Çok fazla eğimli arazide çalışan dozer gibi iş 
makinalarında iki adet emiş süzgeci bulunabilir. 

3.3.2.2. Yağ Pompası 
Karterdeki motorun yağ delikleri ve yağ 
kanallarında belli bir basınç altında dolaştırarak 
sistemde yağlanması gereken yerlere gönderir, 
genellikle kam milinden hareket alır. Dişli, 
rotorlu, paletli, pistonlu tipleri mevcuttur. 

3.3.2.3. Basınç Ayar Valfi 
Uygulanan yağlama için motor yağ basıncının 
her motor devrinde istenilen değerlerde olması 
gerekir. Motor devri yükseldikçe motor yağ 
basıncının çok fazla yükselmemesi için ana yağ 
kanalının herhangi bir yerinde basınç ayar valfi 
bulunur. Basınç ayar valfi normalden yüksek 
basınç olduğu zaman yağın kısa devre yaparak 
kartere geri dönmesini sağlar. 

3.3.2.4. Yağ Filtresi 
Karbon zerrecikleri, toz ve pislikler motorun 
çalışması anında yağa karışabilirler. Bu yabancı 
maddelerin bir kısmı kartere çöker, yağ süzgeci 
ve tapa mıknatısı tarafından tutulur. Daha küçük 
zerreler ise yağlama sistemine karışmadan filtre 
tarafından süzülerek sisteme zarar vermeleri 
önlenir. Tek parçalı ve elemanları değiştirilebilir 
tip kullanılabilir. Her iki tip filtrelerin değiştirme 
periyotları üretici firmanın bakım talimatlarında 
belirtilir. 

3.3.2.5. Karter ve Karter Havalandırma 
Karter motoru muhafaza altına alır ve motor 
yağına depo görevi yapar. Yağın soğutulması 
ve dinlendirilmesini de sağlar. Motor yağının 
ısınması sonucu meydana gelen buharlaşma 
ve kompresyon kaçağı nedeniyle karterdeki 
yüksek basınç motor sızdırmazlığını tehlikeye 
sokar. Bu basıncın yok edilmesi karter ile 

emiş hattı arasında arasındaki havalandırma 
filtreleri sayesinde gerçekleşir. Havalandırma 
filtresi üzerindeki basınç ayar valfi karter 
basıncı arttığında diyafram vasıtasıyla açılarak 
emiş hattını açar ve basınç dengelenmiş olur. 
Karter havalandırmasının da diyafram arka 
yüzü atmosfere bir delik vasıtasıyla açılır. Yağ 
süzgecinin bakımı ile birlikte bu deliğinde açık 
olması sağlanmalıdır. 

3.4. Soğutma Sistemi 
Motorun çalışma sıcaklığını belirli sıcaklık 
sahasında tutar. Bu sıcaklıklar 83-120 derecedir. 
Motor sıcaklığının bu sıcalıklarda kalabilmesi 
için soğutma sistemleri kullanılır. Isınan motor 
parçaları genleşir, boyları uzar, çapları değişir bu 
yüzden motorun verimli bir şekilde çalışabimesi 
için mutlaka soğutulması gerekir. 
Motorlarda kullanılan soğutma sistemleri 
şunlardır.
1) Su ile soğutma sistemi. Motorun çalışan 
parçaları çevresinde soğutma suyu dolaştırılır.
2) Hava ile soğutma sistemi. Havayla 
soğutmalı motorlarda ise silindirler çevresinde 
kanatçıklar vardır. Buralardan hava geçirilerek 
motor dıştan soğutulur.
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3.4.1. Soğutma Sistemi Parçaları

3.5.  Ateşleme Sistemi 
Ateşleme sistemi, bataryanın ( akünün ) 12 
voltluk gerilimini 20.000–25.000 volt cıvarına 
yükselterek, silindir içinde sıkıştırılan hava yakıt 
karışımını, motorun ateşleme sırasına göre, buji 
tırnak aralığından atlatarak, karışımı tutuşturan 
sistemidir. 

3.5.1. Klasik Ateşleme Sistemi: 
1) Batarya
2) Kontak anahtarı 
3) Endiksiyon bobini
4) Distribütör ( platin, kondansatör , tevzi 
makarası ve avans ağırlıkları ) 
5) Yüksek gerilim kabloları 
6) Bujiler 

3.6. Egzoz Sistemi



21

3.6.1. Sistemin Parçaları ve Görevleri

3.6.1.1. Egzoz Manifoldu
Egzoz manifoldlarının görevi silindirdeki yanmış 
gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı 
atılmasını sağlamaktır. Egzoz manifoldları, 
yanma sonucu meydana gelen artık gazlarını 
silindirlerden çok çabuk atılabilecek şekilde 
tasarlanmış, kollara ayrılmış boru düzeneğidir.

3.6.1.2. Egzoz Boruları
Yanmış gazlar, önce manifold ve egzoz 
borusunda hacim genişlemesinden dolayı bir 
miktar genleşip soğuyarak atmosfere atılmasını 
sağlar.

3.6.1.3. Susturucular
İçten yanmalı motorlarda yanma sonucu 
meydana gelen egzoz gazlarının, gürültüsünü 
azaltmak için susturucular kullanılmaktadır. 
Susturucular gazların yavaşça boşalmasını 
temin ederken aynı zamanda onların soğumasını 
sağlarlar. Otomobil motorlarında egzoz gazları 
motordan sırasıyla egzoz manifolduna, egzoz 
borusuna, susturucuya geçerek kuyruk borusu 
yardımıyla otomobilin arkasından atmosfere 
atılır.

3.6.1.4. Katalitik Konvertörler
Katalitik konvertörler zararlı emisyonların 
atmosfere bırakılmadan önce kimyasal olarak 
temizlenmesinde kullanılmaktadır. Başlıca iki 
tipi bulunmaktadır.Üç yollu katalitik kovertör, 
modern benzinli motorlarda en yaygın olarak 
kullanılan ve zararlı emisyonları azaltan en 
etkili konvertör tipidir. CO (karbon monoksit), 
HC(hidrokarbon), NOX(azot oksit) gibi zararlı 
maddelerin % 90'nı toksik olmayan maddelere 
(su, nitrojen gibi) dönüşmektedir.

3.7.  Akü
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo 
eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu 
enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış 
devreye veren bir üreteçtir.

3.7.1. Görevi
1.Araç motoru çalışmadığı zamanlarda 
kullanılacak alıcılara akım göndermek.
(Radyo. kalorifer, sigara yakacağı, lambalar gibi 

alıcılar.)
2.Motorun ilk anda çalışabilmesi için marş 
motoruna elektrik akımı vermek.

3.7.2. Kısımları

3.8. Marş Sistemi 
3.8.1. Görevi
Motora ilk hareket verir.

3.8.2. Parçaları
1- Akü
2- Kontak anahtarı
3- Marş motoru
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3.9. Şarj Sistemi

3.9.1. Görevi 
Aküyü doldurur ve elektrikli alıcıları besler.

3.9.2. Parçaları
1. Alternatör
2. Akü
3. Şarj uyarı lambası
4. Kontak anahtarı

4. Motoru Oluşturan Parçaların Aşınması
4.1. Sebepleri
1) Yetersiz yağlama
2) Yağın değişim periyoduna uygun olarak 
değiştirilmemesi
3) Uygun yağ ve yağ filtresi kullanmama
4) Hava emiş sistemiyle tozlu hava emilmesi
5) Aşırı soğuma veya ısınma
                                                 
4.2. Arızaları
1) Kompresyon basıncının düşmesi sonucu 
yetersiz motor gücü
2) Aşırı Yağ sarfiyatı
3) Aşırı Yakıt sarfiyatı

4.3. Aşınma ve  Arızaların Yol Güvenliğine 
Etkisi
1) Motor performansının düşmesine neden 
olacağından sollamalar esnasında yeterli çekiş 
olmamasından ötürü kaza tehlikesi  doğacaktır.
2) Yakıt ve yağ sistemindeki kaçakların 
egzos manifolduna  teması sonucu çıkacak 
yangın yol güvenliğini tehlikeye düşürür.
3) Alternatördeki problem sonucu akü 
şarj edilemeyeceği için  aydınlatma sistemi 
çalışmayacak ve yol güvenliği tehlikeye  
düşecektir. Benzinli motorlarda  ise ateşleme 
kesilecek ve motor stop edecektir. 
4) Motordaki aşınma sonucu egzoz emisyon 
değerleri artacağından  çevre kirliliğine ve 
trafikte seyir halindeki sürücülere ve  yayalara 
zarar verecektir.
5) Motorun gürültülü çalışması sürücüyü 
rahatsız edeceğinden  dikkati dağıtacaktır

4.4. Sistemin Araç Muayenesi Açısından 
Değerlendirilmesi
1) Şasi numarası kontrolü
2) Yağ kaçakları
3) Yakıt kaçakları
4) Soğutma suyu kaçakları
5) Kayış uzamaları ve deformasyonu
6) Marş motorunun, motoru ilk harekete 
rahat geçirebilmesi
7) Ateşleme sisteminin fonksiyonel olup 
olmadığı
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MOTOR HAREKET İLETİM SİSTEMLERİ

1. Motor Çekiş Sistemleri 
(Aktarma Organları) 

1.1. Hareket İletim Organlarının Araçta 
Konumlandırılması
Motor gücünü aracın tekerleklerine ileten 
mekanizmaların bütünüdür. 
Genellikle aktarma organları araçta dört şekilde 
konumlandırılmıştır:

• Motoru önde arkadan çekişli (FR)
• Motoru önde önden çekişli (FF)
• Motoru ortadan arkadan çekişli (MR)
• Dört çeker (4WD) / (Kısmi veya sürekli  
 dört çeker)

FR TİP

MR TİP

FF TİP

4WD TİP (DAİMİ 4 ÇEKER)
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2. Motor Çekiş Sistemini Oluşturan Parçalar

• Kavrama
• Şanzıman
• Şaft
• Diferansiyel
• Akslar – Tekerlekler 

2.1. Kavrama 
Dönen bir milin hareketini aynı doğrultuda, 
diğer bir mile iletmek veya hareketi kesmek için 
kullanılan bir mekanizmadır.

Kavramalar, araçlarda daima motor ile vites 
kutusu arasına yerleştirilmiştir. Duruştan kalkışa 
geçmeyi veya hareket esnasında, motor ile vites 
kutusu arasındaki kuvvet akışını keserek, vites 
kutusunda vites değiştirmeyi mümkün kılar.

2.1.1. Kavramanın Genel Yapısı 
1.Volanlı disk                
2. Balata                        
3. Baskı plakası
4. Baskı yayları
5. Kavrama muhafazası
6. Kavramayı çalıştıran bağlantılar 

Kavrama sisteminde en fazla aşınacak parça 
debriyaj balatalarıdır. Zamanından önce 
aşınmasının nedenlerinden bazıları sürekli 
yarım debriyaj yapmak ve çok yüksek motor 
devirlerinde sürekli vites değiştirmektir. Bu 
durumda volanla tam bir yüzey yapışması 
sağlanamıyacağı için motor hareketi istenen 
düzeyde şanzımana iletilemez. 

Bu da aracın çekiş gücünü negatif yönde 
etkiler. Hidrolik olarak çalışan versiyonlar 
ise, sürücünün uyguladığı kuvvet, sistemde 
basıncı oluşturan ana silindir üzerinde etkili 
olur. Hidrolik sıvı basıncı buradan bir kol 
yardımı ile baskı bilyesi ve diyafram yayını 
çalıştıran yardımcı silindire geçer. Sürücü 
pedalı bıraktığında diyafram yayla birlikte 
silindirlerdeki yayları, başlangıç pozisyonuna 

döndürür. 

Hidrolik sistemle 
çalışan versiyonlar 
daha sessiz olması 
ve balata aşınmasına 
karşı otomatik 
ayarlı olması 
nedeniyle gitgide 
yaygınlaşmaktadır. 

Çalıştırma 
yöntemlerine 

göre şekilde görüldüğü gibi iki tip debriyaj 
mekanizma sistemi vardır.

Hidrolik devrede oluşacak yağ kaçakları kavrama 
sistemini olumsuz etkiler.

	   itme	  
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2.1.2. Araç Muayenesinde  Dikkat Edilecek 
Hususlar
• Aracı muayene kanalına alırken, debriyaj 
balatasının kavramasını ve debriyaj pedalının 
sıkılığını kontrol et
• Hidrolik yağ deposunun yağ seviyesinin 
gözle kontrolünü yap.
• Hidrolik yağ borularının gözle kontrolü 
(kırılma, bükülme, delik, sabitlenme ve titreşim) 
yap.
• Bağlantı rekorlarında gözle kaçak 
kontrolünü yap.
• Üst ve alt debriyaj merkezlerinin 
gözle kontrolünü (Hidrolik yağ kaçağı ve toz 
lastiklerinin) yap.

2.2. Vites Kutuları
Motorlu taşıt araçlarında hızla yol alma ve 
hızı taşıyabilme özellikleri aranmaktadır. 
Yükü taşıyabilme ve yük altında istenilen hıza 
ulaşabilme, motorun momentine, daha doğrusu 
çekiş kuvvetine bağlıdır. Araç motoru tarafından 
üretilen gücün aracı yürütebilmesi, araca hareket 
verebilmesi için döndürücü kuvvetin arttırılarak 
tekerlere kadar iletilmesi gerekir.

2.2.1. Vites Kutusundan İstenilen Görevler
• Motorla tekerlek arasındaki irtibatı 
keserek taşıt hareket etmeden motorun 
çalışmasını sağlar.
• Taşıtın ilk harekete geçebilmesi, bir 
yokuşu çıkabilmesi veya çabuk bir şekilde 
hızlanabilmesi için gerekli moment ve hız artışını 
sağlamak.
• Yol ve trafik durumuna göre taşıta uygun 
hızı vermek.
• Taşıta geri hareket sağlamak.

2.2.2. Vites Kutularının Türleri

2.2.2.1. Manuel(Düz) Şanzıman

Manüel vites kutusu, motor ile hareket aksı 
arasındaki aktarma(dönüşüm) oranını değiştirir. 
Vites kutusunda birçok dişli çark bulunur. 

Bunların birbirleriyle değişik şekillerde 
çalışmaları sonucu hız oranları elde edilir. Bu 
vites oranları, örneğin dik bir yokuşu çıkarken 
hızdan çok kuvvet (küçük viteslerde daha fazla 
kuvvet) ve düz yollarda giderken ise kuvvetten 
çok hız (büyük viteslerde daha fazla hız) şeklinde 
seçilir. Vites kutusu, vitese geçme durumuna göre 
şu şekilde gruplandırılır:
 
2.2.2.1.1.  Kayıcı Dişli Tip
Dişliler ana mil (Kamalı mil) üstüne sürülmesiyle 
çeşitli aktarma konumu elde edilir. Bu sistem 
araçlarda sadece geri hareket vitesinde kullanılır
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2.2.2.1.2. Kayıcı Maşon Tip
Bütün dişliler kavramış durumdadır. Vites 
kutusu bir kavrayıcı maşon sürülmesiyle vites 
değişimi sağlar. Vites değiştirme; bir üst vitese 
takılmasında ara debriyaj yaparak, bir alt vitese 
ara gaz vermek suretiyle gerçekleşir.

2.2.2.1.3. Senkromeçli Tip
Senkromeçli vites kutularında kamalı mil ile 
vites dişlileri arasındaki dönüşüm eşit olmasını 
senkromenç sistemi sağlar. Bu sayede vitese 
takılmasında ara debriyaja ve ara gaz verilmesine 
gerek kalmaz. Vitese takma kolaylığı ve vites 
kutusunun korunması sağlanır.

2.2.2.1.4. Kilitli Senkromençli Tip 
Kilitli senkromeçle tertibatlı vites kutusu, 
senkromenç sisteminin yanında, kayıcı maşonun  
ve dişlinin devir sayılarının eşit olmadan önce 
vitese takılmasına engel olan kilitleme parçasına 
sahiptir. Kilitleme ilk önce devir eşit olduğu 
sırada sona erer ve vitese takılır. Tam senkronize 
vites kutusunda geri hareket vitesi dışında 
bütün  vitesleri bir kilitli senkromeç sistemi ile 
donatılmıştır.  
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2.2.2.2.1. Kademeli Otomatik Şanzıman 
Otomatik vites kutusu, debriyaj olmaksızın 
motorun gücünü tekerleklere aktaran 
mekanizmadır. Debriyaj yerine kullanılan tork 
konvertörü sayesinde vites oranları otomatik 
olarak değişir. Genellikle üç önemli üniteden 
meydana gelir.
• TORK KONVERTÖRÜ
•  PLANET DİŞLİ GRUBU
• HİDROLİK KONTROL SİSTEMİ

2.2.2.2.1.1. Tork Konvertörü 
Tork konvertör otomatik  bir debriyaj gibidir. Ek 
olarak motor torkunu da artırır. Ana mekanizması 
bir impeler, bir türbin ve bir statordan meydana 
gelir. Tork konvertör otomatik şanzıman 
yağı(ATF) ile doldurulmuştur ve motor torkunun 
artırılarak aktarılması bu yağın akışı tarafından 
sağlanır. Motordan hareket alan pompa, kanatları 
arasındaki bulunan yağı merkezkaç kuvvetleri 
etkisiyle dışarıya doğru fırlatır. Yağ, yüksek hızla 
türbin çarkının içine akar. Türbin çarkının içinde 
yağın akış enerjisinin yönünün değiştirilmesiyle 
kavisli kanat kanallarının içinde mekanik bir 
hareket enerjisine dönüştürülür. Akan yağ, 
pompa çarkının dönüş yönünde düşük devir 
sayısında  yaklaşık olarak karşı gelen bir yönde, 
türbin çarkını terk eder. Stator kanatlarına çarpar 
ve dağıtıcı çarkı, pompa ve türbin çarkı gibi ters 
dönme yönünde döndürmeye çalışır. Fakat stator 
tek yönlü hareket ettiğinden yağ akışının yönünü 
değiştirerek çevreye yöneltir ve onun uygun bir 
açı altında pompa çarkına gönderir.
İki  çalışma alanı vardır.
• Dönüştürme işlevi  
• Kavrama işlevi

2.2.2.2.1.2. Planet Dişli Grubu 
Planet dişli grubu, tork konvertördeki türbinden 
tahrik gücünü alır ve yardımcı şanzıman gibi 
çalışır. Aşağıda görüldüğü gibi planet dişli grubu; 
Çevre dişli, Pinyon dişli ve Planet taşıyıcısından 
meydana gelir. Bu giriş, çıkış ve sabit dişliler 
motor torkunu iletmek ve yönünü değiştirmek 
amacıyla dizayn edilmiştirler. Frenlerin otomatik 
şanzımanda planet dişlilerin her bir parçasını 
kilitleyerek dişli oranlarını kontrol etme görevi 
vardır.
- İki çok diskli fren balatası
- Tek bantlı fren balatası
Normalde üç hızlı otomatik şanzıman kullanan 
araçlarda iki planet dişli vardır. Otomatik 
şanzımanda üç tip planet dişli yapı biçimi vardır.
• Arka Arkaya Bağlanmış Planet Dişli   
 Takımı
• Revigneaux Planet Dişli Takımı
• Simpson Planet Dişli Takımı
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2.2.2.2.1.3. Hidrolik Kontrol Ünitesi
Aracın (hız, gaz kelebeği açıklığı, motor yükü, vb.) çalışma koşullarına göre planet dişlilerinin giriş, 
çıkış ve sabit  dişlilerinin seçimini yapmak üzere dizayn edilmiştir.
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2.2.2.2.2. Kademesiz Otomatik Şanzıman 
(CVT)
Kademesiz otomatik şanzıman (CVT/
Continuously Variable Transmission), sürekli 
değişken aktarma anlamına gelmektedir. 
Çalışma ilkesi, en kısa ve en uzun oran 
arasındaki orantılama davranışı “değiştirici” adı 
verilen bir ünite yardımıyla kademesiz olarak 
ayarlanmaktadır. Böylece, her zaman uygun 
bir dişli oranı kullanıma hazır bulunmaktadır. 

Motor, ister  performans ister tüketim odaklı 
olsun, her zaman en optimal işletim aralığında 
çalışabilmektedir. Değiştirici, iki adet konik disk 
çiftinden oluşmaktadır. Konik disklerde bulunan 
kayış yarığında hareket eden bir de özel zincir 
bulunmaktadır. Bu zincir, güç aktarım unsuru 
olarak görev yapmaktadır.
Disk 1, ara mil vasıtasıyla motor tarafından 
tahrik edilir. Motor torku, zincir üzerinden önce 
Disk 2’ye oradan da aks tahrikine aktarılır.
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2.2.2.3. Araç Muayenesinde Dikkat Edilecek 
Hususlar
• Aracı muayene kanalına alırken, vites 
kutusunun çalışma kontrolünü yap (vites kolunun 
geçiş rahatlığı ve ses)
• Gözle vites kutusu yağ seviyesi ve yağ 
kaçağı kontrolünü yap.

2.2.3. Kardan Mili (Şaft)       
Kardan mili, arkadan çekişli ve dört çekişli 
araçlarda, döndürme momentini, şanzımandan 
diferansiyele aktaran, her iki ucu kardan 
mafsalına bağlı, tek parçalı karbon çeliğinden 
yapılmış içi boş bir borudur. Kardan mili 
sistemini oluşturan parçalar şunlardır:

• Kayıcı Çatal
Şanzıman ve diferansiyel arasındaki 
değişiklikleri karşılamak için sisteme eklenmiştir. 
• Kardan Mafsalı 
Kardan mafsalının amacı açısal değişimleri 
karşılamak ve şanzımandan diferansiyele 
yumuşak bir şekilde gücün aktarılmasını 
sağlamaktır.
• Segman Emniyetli Rulman 
Tip(Sökülebilir).
• Sıkı Geçmeli  Rulman Tip(Sökülemez)
• Askı Bilyası :
İki parçalı, üç mafsallı tip kardan mili titreşim ve 
gürültüyü azaltmak için kullanılır.

İSTAVROZ

KARDAN MAFSALI (Sökülebilir)
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2.2.3.1. Araç Muayenesinde Dikkat Edilecek 
Hususlar
• Kardan şaftında balans olup olmadığını 
kontrol et.
• Mafsalların gözle kontrolü (gresörlüğün 
ve yüksük segmanlarının).
• Çift parçalı ise kayıcı mafsal üzerindeki 
toz lastiğinin gözle kontrolü.

2.2.4. Diferansiyel        
Diferansiyel, vites kutusundan gelen devir 
sayılarını sabit bir aktarma oranı ile düşürür 
ve döndürme momentini artırarak tekerleklere 
sürekli bir dönme hareketi verir.  
Diferansiyel iki parçadan oluşur: 

2.2.4.2. Diferansiyel Dişliler
Diferansiyel dişli grubu, aracın dönmesi esnasında içteki arka tekerleğin, dıştaki arka tekerleğe 
nazaran farklı hızda dönmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmiştir. Dolayısı ile aracın 
tekerlekleri virajlarda kaymaz.     . 

2.2.4.1. Nihai Dişliler
Krank milinin dönüş hareketi şanzımandan 
geçtikten sonra, torkun artması için nihai dişliler 
tarafından bir miktar
düşürülür. Buna karşın aktarılan tork değeri 
yükselir ve şanzımanın hareket yönü 90 derece 
değiştirilir.
Nihai dişliler, ayna dişlisi ve mahruti (istavroz) 
dişliden meydana gelir. Önden çekişli araçlarda 
dış profilleri helisel, arkadan çekişli araçlarda ise 
dış profil hipoid konik dişliler kullanılır.
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2.2.4.3. Merkezi Diferansiyel (4WD)
Dört çeker araçlarda bulunan merkezi 
diferansiyel, şanzımandan aldığı gücü eşit olarak 
arka ve ön tekerleklere aktarır. Sonuç olarak arka 
ve ön tekerleklerin hızlarında dönüş esnasında 
ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldırır. 
Sistemdeki diferansiyel dişli grubunun iki temel 
fonksiyonu vardır;
• Düz ileri hareket durumunu,
• Viraj alma durumunu,
kontrol etmek

2.2.5. Tahrik Şaftı
Tahrik şaftı, bağımsız tip süspansiyonlu araçlarda 
diferansiyelin hareketini tekerleklere iletir
Aracın hareket halinde iken yol yüzeyi ile araç 
gövdesi arasındaki açının değişimine bağlı 
olarak, diferansiyel ile tekerlek arasındaki 
mesafe yani mafsal birleşme açısı değişir. Bu 
sebepten dolayı, sabit hızlı mafsal ile kayar hızlı 
mafsal kombinasyonu kullanılır.

2.2.5.1. Araç Muayenesinde  Dikkat Edilecek 
Hususlar 
• Yağ seviyesinin ve yağ kaçaklarının gözle 
kontrolü (keçelerin ve contaların)
• Gövde üzerinde darbe olup olmadığının 
gözle kontrolü
• Araç hareket halindeyken ses kontrolü
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2.2.6. Aks-Aks Mili
Akslar, tahrik şaftı gibi tekerlekleri taşır. Bu 
yüzden süspansiyon ve güç aktarma organlarının 
(FF, FR, 4WD, vb.) tiplerine göre farklı dizayn 
edilmişlerdir. Aks mili tekerlekleri taşır ve tahrik 
torkunu aktarır. Aks mili de süspansiyon, güç 
aktarma tiplerine göre farklı dizaynlara sahiptir. 
İki çeşit aks vardır:

2.2.6.1. Serbest Askı Düzeni 
Bir dingil üzerindeki her iki tekerlek, salıncak 
kolu ve amortisör kovanı üzerinden ayrı ayrı 
şasiye bağlanmıştır. Salıncak kolları esneme 
kuvvetini artırırlar.

• Yaylanmayan kitle küçük
• Hareket hattındaki çarpma sadece 
çarpılan tekerliği etkiler
• Masraflı tasarım
• Tekerlek konumu sürekli değişir 

2.2.6.2. Sabit (Rijit) Aks 
Her iki tekerlek rijit bir aks parçası vasıtası ile 
bağlanmıştır.Onlar birlikte yaylanırlar.
• Tekerlek konumunda değişiklik olmaz
• Basit yapı 
• Yaylanmayan kitle büyük
• Hareket hattındaki çarpma tüm aks 
 üstüne iletilir.
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2.2.7. Tekerlekler
Bir tekerlek aşağıda belirtilen kısımlardan 
meydana gelir;
• Tekerlek Poryası: Tekerleğin 
yataklanmasına hizmet eder. Flanşlı porya, 
ön dingilin, aksın kol muylusunun üstünde ve 
arka dingilin tahrik milinin üstünde yataklanır. 
Fren tablası ve tekerlek gövdesi, flanşın üzerine 
merkezlenerek takılır.
• Jant Göbeği (Tekerlek Gövdesi): 
Poryanın jantla bağlanması
• Jant: Araç lastiklerinin  üstüne takıldığı 
parça
Özellikle bozuk yol koşullarında veya yol 
seviyesinden yüksek kısımlara çıkışlarda, aracın 

ön ve arka düzenine gelen ani kuvvetler aks 
bağlantı elemanlarında ve aks geometrisinde 
deformasyona neden olabilir. Burada meydana 
gelen aşınma, kopma, eğilme ve çatlama 
bozuklukları aracın emniyetli bir şekilde trafikte 
yol almasını etkiler. Tekerleklerde boşluk var ise, 
rulmanlar bozulmuştur veya bijon saplamaları 
gevşek olabilir. Araç hızı arttıkça veya 
dönüşlerde tekerlekten ses geliyorsa, rulmanlar 
yeterince yağlanmamıştır veya rulmanlar 
hasarlanmıştır. Direksiyon bırakıldığında araç 
düzgün gitmiyorsa, rod ayarı bozuk olabilir, rotil 
boşlukları çok fazla veya diğer parçalar hasarlı 
olabilir. Lastik yalpalaması, gevşek somun-
hasarlı rulman-eğik jant’dan dolayı olabilir.
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2.2.7.1. Araç Muayenesinde  Dikkat Edilecek Hususlar
• Ön ve arka aks bağlantılarının el ve gözle kontrolü
• Ön ve arka aks geometrilerinin ve yapılarının gözle -kontrolü(çarpıklık,kırılma,çatlama)
• Salıncak sacı-amortisör veya makas-viraj demirlerinin - bağlantılarının, yapılarının el ve   
 gözle kontrolü
• Lastik boşluklarının kontrolü
• Bijon saplaması ve jantların kontrolü
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YÖN KONTROL SİSTEMİ
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1. Yön Kontrol Sisteminin  Genel Tanımı ve Fonksiyon Özellikleri

1.1. Sistemin Fonksiyonu
Direksiyon sistemi, seyir halindeki aracı rahat ve güvenilir bir şekilde yönlendirmek amacı ile dizayn 
edilmiştir. Sürücü bölümündeki direksiyon simidini çevirmekle, aracın ön tekerleklerine kumanda 
ederek aracın yönünü değiştirir. Başlıca  görevleri şunlardır:

➢ Direksiyon sistemi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesine olanak sağlar.
➢ Direksiyon sistemi bir bakıma aracın kılavuz ve yol gösterici sistemidir. 
➢ Araç dar ve virajlı yollarda sürülürken direksiyon sistemi ön tekerlekleri çabuk, kolay ve 
muntazam bir şekilde çevirebilmelidir.
➢ Direksiyonu çevirmek için uygulanacak kuvvet, olumsuz bir etken yok ise fazla olmamalıdır.
➢ Araç dönüş işlemini tamamlandıktan sonra, direksiyon simidi düz konuma, sürücü fazla efor 
sarf etmeden dönebilmelidir.
➢ Bozuk yol yüzeyinden gelen darbeler direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden 
olmamalıdır. 

1.2. Sistemin Özellikleri

➢ Uygun Direksiyon Kuvveti; direksiyon düz seyir halindeyken belli ölçüde ağır, virajlarda ise 
hafif olmalıdır. Bu şekilde her zaman mükemmel bir direksiyon hakimiyeti sağlanabilir.
➢ Manevra Kabiliyeti; araç virajdan çıktığında direksiyonun, sürücü tarafından hafif çevrilmesi 
suretiyle veya direksiyon simidinin serbest bırakılmasıyla toplanması gerekir. Aynı zamanda yol 
düzeyinden tekerleklere etki eden darbelerin direksiyon simidine etki etmemesi gerekir.
➢ Emniyet; bir çarpışma anında direksiyon sisteminin yapısı sayesinde sürücüye zarar 
vermeyecek şekilde dizayn edilmesi gereklidir.

1.3. Sistemin Çalışma Prensibi
Direksiyon sistemi; bir direksiyon simidi, direksiyon dönme hareketini, direksiyon dişlisine aktaran 
direksiyon kolonu, direksiyon bağlantısına daha yüksek tork iletmek için, direksiyon dönme 
hareketini arttıran direksiyon dişlileri ve ön tekerleklere direksiyon dişlisi hareketini aktaran 
direksiyon bağlantılarından oluşur. Direksiyon sisteminin tipi, aracın dizaynına bağlı olarak değişir. 
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(Aktarma organları ve süspansiyon sistemine, aracın binek yada ticari olmasına) Günümüzde en çok 
döner bilyeli ve en son olarak servo elektrik motor destekli ve kremayer dişli tip direksiyon sistemleri 
kullanılmaktadır.

2. Temel Direksiyon Parçaları 
Bu bölümde temel yön kontrol komponentlerinin tanımının yapılmasının ardından, bu parçaların 
olası arıza ve aşınma durumları, bunun yol ve yolcu güvenliğini nasıl etkileyeceği ve son olarak 
da ilgili parçanın araç muayenesi açısından değerlendirilmesi konuları bütünlük açısından birlikte 
incelenecektir.
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2.1. Direksiyon Sistemini Oluşturan Parçalar

➢ Direksiyon Simidi
➢ Direksiyon Konsolu
➢ Direksiyon Kolonu
➢ Direksiyon Kutusu
➢ Direksiyon Rotu ve Bağlantıları
➢ Direksiyon Hidrolik Pompası 
➢ Direksiyon Servo Motoru

2.2. Sisteme Ek Önemli Parçalar

➢ Salıncak ve Rotilleri
➢ Akson ve Akson Bilyeleri
➢ Pitman Kolu
➢ Mafsal Kolu
➢ Rot Kolu
➢ Direksiyon Rotu Bağlantı Kolu
➢ Direksiyon Hidrolik Deposu

2.3. Direksiyon Simidi
Aracın sistem sayesinde yönlendirilmesini sağlayan, araç 
cinsi ve modeline göre sağa ve sola 2,5 – 3 tam tur yapan 
çember çeklinde parçadır. Basit olarak direksiyon kolonu 
üst kısmına bir freze başlığı ile monte edilir. Ayrıca araç 
üzerinde araç marka, modeli ve cinsine bağlı olarak klakson 
düzeneği, radyo teyp kumanda düğmeleri bulunabilir.

➢ Kontrolü: Tekerlekler tam düz konuma getirilir, 
motor çalıştırılıp çok hafif sağa ve sola döndürülerek 
boşluk kontrolü yapılır. Boşluk değerleri 0-50 mm arasında 
olmalıdır.

➢ Olası Arıza ve  Aşınmalar: Direksiyon boşluk 
değerleri dışında olabilir. Bunun muhtemel iki nedeni 
vardır. Bir tanesi direksiyon freze yuvası yada direksiyon 
kolonu freze kafası arasında aşınmadan dolayı boşluk 
oluşmuştur, yada direksiyon kolonu sabitlenme somunu 
gevşektir.

➢ Sonuç: Yol ve yolcu güvenliği açısından 1. 
dereceden önemli bir parçadır. Yukarıdaki hata ve aşınmalar 
sürüş esnasında telafisi olmayan tehlike oluşturur. Arıza 
ve aşınma durumunda ağır kusur ve emniyetsiz sonucu 
olmalıdır.



40

2.4. Direksiyon Konsolu
Direksiyon simidinin hemen alt bölümünde bulunan ve sinyal, far kontrol, silecek, hız kontrol, 
egzost yada retardar freni kollarının ve kontak anahtarının kolon üzerine entegre edildiği karmaşık 
bir kompenanttır. Direksiyon sisteminden bağımsız gibi görünmekle beraber, kontak anahtarının bir 
fonksiyonu olan direksiyon kilit mekanizmasını da üzerinde bulundurması bakımından önemi göz 
ardı edilemez.

➢ Kontrolü: Kontrolün doğası gereği 
konsol üzerinde bulunan fonksiyon kolları 
ve düğmeleri kontrol edilirken, kontak 
mekanizması üzerinde bulunan direksiyon 
kilit mekanizmasının çalışması mutlaka 
kontrol edilmelidir.

➢ Sonuç: Bu mekanizmanın bozuk 
olması ya da düzgün çalışmaması mutlak 
bir hayati tehlike içerir. Bu durumda 
arızalı yada düzgün çalışmayan bir 
direksiyon kilit mekanizması ağır kusur / 
emniyetsiz olarak değerlendirilmelidir.

2.5. Direksiyon Kolonu
Direksiyon kolonu, direksiyon simidinin dönme hareketini direksiyon dişlisine aktaran ana direksiyon 
mili, mafsallı mil ve ana mili gövdeye sabitleyen kolon burcundan oluşur. Ana direksiyon milinin 
üst ucu konik ve frezelidir. Direksiyon kolonu ayrıca darbe kuvvetini üzerine alan bir sönümleme 
mekanizmasını da içerir. Direksiyon kolonu, gövdeye kırılabilir tip kolon braketi vasıtasıyla 
tutturulmuştur. Dolayısıyla direksiyon kolonu kaza esnasında kolayca bükülebilir.

➢ Kontrolü: Kolon yapı itibariyle büyük bir kısmı kolon borusu içinde kalmaktadır. Ancak 
kolon borusu içine rulmanlarla yataklandığından, rulmanlardaki arızalar dönme hareketini 
engelleyeceğinden sağa sola dönüş kontrolünde ayrıca kontrol edilmelidir. Bunun dışında daha önce 
direksiyon simidinde bahsettiğimiz freze ucu da bu aşamada kontrol edilmelidir. Kolonun ikinci 
bölümüne geçerken kolonun araç içi ve araç dışını ayıran bölümünde bulunan toz keçesi de kontrol 
edilmelidir. Direksiyon kolonunun ikinci kısmını oluşturan mafsallı milin üzerinde bulunan “istavroz” 
mafsalların ya da bazı cinslerinde bulunan lastikli kaplin üzerinde bulunan rulman ve kauçuk 
kaplinlerin aşınma ve arızalarından dolayı 
dönmeye karşı direnç kuvveti oluşturarak 
sistemin verimli çalışmasını engeller. 
Sürüş durumunda tehlikelidir.

➢ Sonuç: Yukarıda ifade edilen arıza 
ve aşınmaların her birisi spesifik olarak 
kontrol edilmelidir. Toz keçesi, körük, 
lastik çatlakları, arızanın niteliğine bağlı 
olarak hafif kusur, mafsal arızaları, aşırı 
aşınmalar, rulman bozuklukları ağır 
kusur / emniyetsiz olarak 
değerlendirilmelidir.
                          



41

2.6. Direksiyon Kutusu
Farklı özelliklerde olanları varsa da temel olarak, direksiyondan gelen dairesel hareketi üzerinde 
bulundurduğu dişli grubu vasıtasıyla doğrusal harekete döndürür. Direksiyon dişli grubu içindeki 
dişliler yalnız ön tekerlekleri çevirmez. Aynı zamanda da redüksiyon dişlileri gibi çalışırlar. Çıkış 
torkunun arttırılması ile ilgili direksiyon dönme eforu azalır. Redüksiyon oranına direksiyon dişli 
oranı da diyebiliriz. Normal oran 18-20 / 1 civarındadır. Daha büyük bir oran eforu azaltır. Ancak 
viraja girildiğinde daha fazla tur gerektirir. Bu nedenle direksiyon kutusu sistemlerine hidrolik yada 
elektrik destek sistemleri ilave edilerek işlevi kolaylaştırılıp, daha emniyetli hale getirilmiştir. Küçük 
ve orta büyüklükteki binek ve ticari araçlarda kremayer dişli tip direksiyon kullanılır.  

2.6.1. Krameyer Tip (Rack-Pinyon)
Krameyer tip direksiyon kutusunda yer alan pinyon dişli, direksiyon simidi tarafından döndürülür. 
Pinyon dişli eksenine dik açı oluşturacak şekilde pinyon altına yerleştirilmiş olan kremayer dişli, 
pinyonun dönme hareketini tekerleklere sağa-sola hareket şeklinde iletir.

2.6.2. Döner Bilyalı Tip
Sonsuz dişli üzerine yerleştirilmiş bir bilya 
kutusunun ön tarafı dişli haline getirilmiştir. 
Bu dişli ile kavraşmış sektör dişli, 
direksiyon simidinin hareketini, direksiyon 
bağlantıları vasıtası ile tekerleklerine iletilir.

2.6.3. Hidrolik Direksiyon 
Hidrolik takviyeli direksiyon sistemi, 
sürücünün direksiyon simidini döndürmek 
için harcadığı enerjiyi azaltmak için, 
direksiyon dişli mekanizmasına akuple 
edilmiş hidrolik bir mekanizmadır. Sistemde 
ihtiyaç olan yağ basıncını sağlayan kanatlı 
tip bir pompa ve akış kontrol valfi, yağın 
akış yönünü kontrol eden bir kumanda valfi 
ve elde edilen hidrolik gücün uygulandığı 
bir güç pistonu bulunur. Güç pistonu 
genellikle krameyer-rot mekanizması 
üzerinde bulunan bir hidrolik silindir 
içerisinde bulunur ve birilikte çalışır.
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2.6.4. Elektrikli Direksiyon
Hidrolik mekanizmaya nazaran daha basit bir mekanizmadır. Direksiyon kolonu üzerine uygun 
şekilde akuple edilmiş ve üzerinde direksiyon kolonuna tahrik veren bir dişli olan elektrikli bir servo 
motordan ibarettir. Yukarıda sözü geçen her iki sisteminde aracın durumuna göre hıza ve motor 
devrine duyarlı olanları vardır.

➢ Kontrol: Direksiyon kutusunun 
kontrolü, aslında direksiyon simidi kontrolü 
ile başlar. Direksiyon kutusu dişli boşlukları 
ve bağlantı parçalarının boşlukları kısmen 
direksiyon simidinin kontrolü esnasında 
hissedilebilen direksiyon kutusu diye 
bilinen komponentin, hidrolik direksiyon 
sistemindeki önemli bir diğer parçası 
da hidrolik silindirdir. Hidrolik silindir 
içerisinde kremayer dişlisi lostimlerinde rot kollarının ve rot kolları ile silindir üzerini kaplayan 
toz körüklerinin oluşturduğu birleşik bir 
sistemdir.

2.7. Direksiyon Bağlantıları ve Rotu
Direksiyon bağlantıları, direksiyon dişlisinin 
hareketini ön tekerleklere aktaran rot ve 
kollardan meydana gelmiştir. Direksiyon 
simidi hareketinin, ön tekerleklerin aşağı 
yukarı hareketlenmesine rağmen daima 
kusursuz bir şekilde aktarılması çok 
önemlidir. Bu amaç için dizayn edilmiş 
çok çeşitli bağlantı ve bağlantı parçaları 
vardır. Dizaynın uygunluğu tamamen sürüş 
performansını etkiler.

2.7.1. Bağımsız Süspansiyon Sistemlerinde 
Direksiyon Bağlantıları
Bu tip direksiyon bağlantısı orta rota 
bağlanmış bir çift uzun rota sahiptir. 
(Kremayer dişli tip direksiyon sisteminde 
kremayer mili uzun rot gibi çalışır.) Uzun 
rot ile rot başı arasında rot uzunluğunun 
ayarlanmasını sağlayan bir boru 
yerleştirlmiştir.
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2.7.2. Sabit Akslı Süspansiyon Sistemlerinde Direksiyon Bağlantısı
Bu tip direksiyon bağlantısı pitman kolu, kısa rot, uzun rot ve rot başlarından meydana gelir. Uzun 
rot, rotun uzunluğunun ayarlanması için bir boru ile donatılmıştır.

➢ Kontrol: Kontrol işlemi kolay görünmekle beraber en önemli kontrollerden birisidir. Sırası ile 
rot kolları, pitman kolu, rot bağlantıları (rot başları) kontrol edilir. Öncelikle rot kolları ile direksiyon 
kolu arasında eğer varsa lastik körükler de patlama, yırtık ve çatlak kontrolü yapılır. Rot kolları (uzun 
kısa ve çolak rot) öncelikle kırık ve tehlikeli çatlaklara karşı kontrol edilir. Daha sonra bunların ön 
düzen ayarlarını önemli ölçüde etkileyecek eğilme yada burkulma kontrolü yapılır. Son olarak rot 
kollarının bağlantıları (küresel mafsallar) kontrol edilir. Küresel mafsalların kontrolü özel olarak 
bir levye kullanılmak suretiyle yapılmalıdır. Bir mesnet bulunarak mafsal eksenel ve radyal yönde 
zorlanarak boşlukları kontrol edilir, üzerindeki taç somunlar ve bunları sabitleyen kopilyaları kontrol 
edilir. Son olarak da mafsalları dış ortamdan koruyan toz lastikleri patlak yırtık ve çatlakları kontrol 
edilir. Bu lastiklerin kontrolü mafsalların dış ortamdan korunması açısından çok önemlidir.
        
➢ Sonuç: Direksiyon bağlantı parçalarının detaylı ve titiz kontrol çalışması sonucunda 
çıkabilecek küçük hataların bile hayati sonuçları olacağından verilecek kararların yoruma açık 
olmayacak ölçüde açık, net ve kesin olması gerekir. Özellikle bağlantılarda (küresel mafsal) 
bulunabilecek hatalar ve kırık, çatlak gibi önemli hasarlar ağır kusur olarak nitelendirilmelidir.
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2.8. Hidrolik Direksiyon Pompası ve Servo Motoru
Genel olarak kanatlı tip bir hacimsel pompadır. Tahrik olarak krank kasnağı “V” kayış kullanılır. 
Hidrolik rezerv tankı pompanın üzerinde yer alır. Basit, kullanışlı, sökme / takması ve onarımı kolay 
bir parçadır. Rezerv tankındaki hidrolik yağı bitmediği sürece kolay kolay arıza yapmaz.
Servo Motoru; direksiyon kolonunun dişli kutusu içinde bulunan burulma mili vasıtası ile hidrolik 
silindir içinde basınçlı yağ gönderen mekanizmadır. Bu sistemin içindeki kumanda valfi, döner valf ve 
geri dönüşüm valfi cihazın çalışma prensibine göre (Hıza yada motor devrine duyarlı olması durumu) 
piston üzerine gönderilen yağ basıncını ayarlar.

➢ Kontrol: Bu mekanizmanın en önemli kontrolü, yağ rezerv tankı hidrolik seviye kotrolüdür. 
Hidrolik direksiyon sistemindeki hidrolik yağ miktarı, sistemde bir kaçak olmadığı takdirde 
değişmez. Bunun dışında mekanizmanın üzerinde bulunan geri dönüş valflerinin kontrol edilmesi 
gerekir. Kontrol, direksiyon tam sağ / sol yapılıp, dayama noktalarına dayanmasından sonra servo 
motor pompadan gelen ve emniyet valflerinin açıldığını hissettiğimiz vızıltı sesi sayesinde yapılır. 
Daha sonra bağlantı, rulman sesi, korozyon ve kayış gerginlik kontrolü yapıldıktan sonra kontrol 
işlemi tamamdır.

➢ Sonuç: Yapılan kontrollerde yağ seviyesi düşükse, kaçak kontrolü yapılır. Sistemde hidrolik 
yağ kaçağı varsa, bu ağır kusur gerektirir. Bunun dışındaki hasar ve eksiklikler durumun ciddiyetine 
göre hafif ve ağır kusur olarak nitelendirilir. Hidrolik direksiyon sistemi genel olarak direksiyon 
sistemine yardımcı bir mekanizmadır. Ancak günümüzdeki araçlarda tüm sistemin yükü bu yardımcı 
mekanizmalara yüklenerek bir bakıma yardımcı sistem olmaktan çıkarılarak, ana donanım haline 
dönüşmeye başlamıştır. Bu durumda yapılacak kontrollerin daha detaylı ve hassa olması sonucunu 
doğurur. Bu gibi yeni teknoloji gerektiren durumlarda sistemi ayrıntılı tanımanın önemi de ortaya 
çıkmaktadır. Bu sistemin en önemli problemini hidrolik yağ kaçakları oluşturur.

Hidrolik silindir içindeki keçelerin aşınması sonucunda, silindir içinden rot kollarına doğru toz 
körüklerinin içine hidrolik kaçağı oluşur. Bu kaçak sistemdeki hidroliğin eksilmesi, hidrolik silindirin 
fonksiyonunun zayıflaması ve toz körüklerinin hidrolik sayesinde bozulup, delinip, yırtılması 
sonucunu getirir. Dolayısıyla her durumda sürüş esnasında tehlikeli sonuçları olabilecek arızalar 
oluşabilir. Tüm bunların dışında hidrolik silindirin dış kısmından ezik, vuruk olması da yağ kaçakları 
oluşmasını sağlayabilir. Direksiyon sisteminde bulunabilecek muhtemel arıza ve hasarların seyir 
halinde hayati sonuçlar getirebileceği göz önünde tutulursa, bu sistemdeki tüm arıza, kırık, çatlak ve 
eksiklikler ağır kusur sınıfında olmalıdır. Ancak rot kollarındaki küçük vuruk ve eğrilikler, korozyon 
ve paslanmalar (ön düzen sistemini etkilemeyen) toz kapakları, toz lastikleri ve toz körüklerindeki 
küçük çatlak ve deformasyonlar hafif kusur olarak nitelendirilebilir.
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2.9. Salıncak Kolları ve Rotiller
Salıncak kolları doğrudan yönlendirme sistemine dâhil olmamakla beraber direksiyon rot kollarının 
aşağı / yukarı hareketi ile eşzaman çalışmalarından dolayı aynı dış etkilerle karşılaşırlar. Salıncak 
kolları tekerlek üzerinde bulunan akson adı verilen parça ile şasiyi bağlayan en önemli parçadır. 
Bazı araçlarda tek, bazı araçlarda ise alt ve üst olmak üzere iki tanedir. Çatal ya da düz kol şeklinde 
olanları mevcuttur. Bütün bağlantı yerleri küresel mafsal bağlantıdır.

➢ Kontrolü: Mafsal kısımları levye kullanılarak boşluk kontrolü, cıvata bağlantıları; sıkılık, 
korozyon, paslanma kontrolü, küresel mafsallarda toz muhafaza lastikleri çatlak, yırtık ve kopma 
kontrolü yapılmalı.

➢ Sonuç: Bu sistemin arızası ve ve eksiklikleri tamamen hayati tehlike oluşturduğundan; kırık, 
çatlak, aşırı ezik ve burulma durumlarında, mafsallarda boşluk, cıvata gevşemeleri, aşırı korozyon 
durumlarında, toz muhafazalarının kopma ve yırtılmalarında ağır kusur olarak nitelendirilmelidir. 
Diğer durumlarda eksikliğin niteliği hayati sonuç oluşturmuyorsa hafif kusur sonucu da olabilir. 
Ancak her büyük hasarın küçük kusurlarla başladığı unutulmamalıdır. 

2.10. Rotlar ve Rot Başları 
Uzun ara rot, komuta kolu ile sağ ve sol rotlara 
bağlanmıştır. Komuta kolunun hareketini rotlara 
aktarır. Uzun ara rot avare kola da bağlıdır.

2.11. Rot Mili
Kremayer ve döner–bilyeli direksiyonun üstündeki 
ayar borusunun içine vidalanmıştır. Bu mafsallar arasındaki mesafenin ayarlanmasını sağlar.
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2.12. Rot Başı
Rot başları rotların ucuna bağlanarak deve boynunu, 
uzun ara rotu ile rotları birleştirir.

2.13. Kısa Rot 
Komuta kolunu deve boynuna bağlar. Komuta kolunun 
sağa ve sola hareketini ileri ve geriye aktaran bir 
bağlantı gibi çalışır.

2.14. Deve Boynu 
Kısa ve uzun rotların hareketini direksiyon 
mafsalına aktarır.

2.15. Direksiyon Mafsalı
Ön tekerleklere uygulanan yüke destek olur. 
Direksiyon mafsalları süspansiyon kollarının 
rotilleri veya king pimleri etrafında dönerek, ön 
tekerleklere yön verir.

2.16. Avare Kol
Avare kolunun mili gövdeye bağlanmıştır. Diğer ucu 
bir döner bağlantı ile uzun ara rota bağlanmıştır. Bu 
kol uzun ara rotun bir ucuna desteklidir ve uygun 
konumda uzun ara rotun hareketini sınırlar.

2.17. Akson ( Taşıyıcı ) ve Akson Bilyası
Akson; tekerlek grubunu üzerinde taşıyan ve 
bu sistemin şasiye bağlanmasını sağlayan çelik 
döküm bir parçadır. Son derece dayanıklı ve 
rijit bir malzemeden imal edilmiştir.Tekerlek 
grubu üzerindeki konik akson miline eksenel 
/ radyal etkili bir rulman ve toz keçeleri ile yataklanır. Taç somun ile sabitlenip somun üzerine 
emniyet kopilyası takılır. Diğer taraftan şasi ile amortisör / yay gruplarına alt ve üst taraflarından 
küresel mafsal ve çelik cıvata ile bağlanır. Aracın, araç üzerindeki yükün ve sürüş durumunda, yoldan 
kaynaklanan kuvvet ve etkileri doğrudan üzerinde taşıyacağından gerek parçanın kendisi  gerekse 
bağlantılarının son derece sağlam ve emniyetli olması gerekmektedir.

➢ Kontrol:  Parçanın üzerinde çatlak, kırık ve burulma kontrolü yapılır. Mil yatak boşluklarının 
kontrolü, tekerlek grubu askıya alınarak yapılır. Küresel mafsalların  levye yardımıyla boşluk 
kontrolü yapılır. Cıvata ve somunların; aşınma, korozyon, oksitlenme kontrolleri yapılır. Küresel 
mafsalların toz lastikleri kontrol edilir.
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➢ Sonuç: Bu parça ve dolayısıyla bağlı olduğu sistemin hayati önemi açısından, üzerinde 
oluşacak çatlak, kırık ve tolerans dışındaki boşluklar ağır kusur olarak nitelendirilmelidir. Bu parça 
malzeme olarak nitelikli olduğundan dış etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Korozyon ve oksitlenme 
dayanımı yüksektir. Ancak ön taraftan ağır hasarlı araçlarda mutlaka burulma ve rulman kontrolü 
titizlikle yapılmalıdır.

2.18. Pitman Kolu
Pitman kolu, daha çok ticari araçlarda direksiyon dişli kutusunun, ön düzenden geride bulunduğu 
sistemlerde dişli kutusundan çıkan kumanda hareketini kısa rot koluna aktaran bir parçadır. 
Direksiyon dişli kutusundaki bağlantısı freze dişlidir ve mutlaka dişli kutusu ile kol üzerinde bulunan 
ayar çentiklerine göre montaj yapılmalıdır aksi durumda direksiyon sağ / sol turları düzensiz olur, 
direksiyon simidi ortalamaz. Parçanın kısa rot tarafı, rotun ucundaki küresel mafsalın cıvatalı ucu ile 
bağlantılıdır. Cıvatalı ucun somunu; taç somundur ve bir kopilya ile sabitlenmiştir.

➢ Kontrolü: Öncelikle freze yuvası ve dişlisi arasındaki boşluk kontrolü yapılır. Burada bulunan 
boşluk direksiyon simidinden gelen kumanda hareketini istendiği anda ulaştıramaz ve hayati tehlike 
oluşturur. Daha sonra küresel mafsal ve ucundaki taç somunla, sabitleme kopilyası kontrol edilir.  Son 
olarak kolun çatlak, kırık, korozyon ve burulma kontrolleri yapılır.

➢ Sonuç: Direksiyon sistemindeki her parça gibi bu parçada son derce önemlidir. Bağlantılardaki 
boşluklar, kırık, çatlak ve tolerans dışındaki burulmalar ağır kusur sınıfında olmalıdır.
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2.19. Mafsal Kolu ( Çolak Rot )
Bu kol genelde ticari araçlarda direksiyon dişli kutusunun ön düzenden geride olduğu durumda kısa 
rottan gelen hareketi uzun rota iletmek için kullanılan bir ara parçadır. Üç bağlantı noktası vardır. 
Yapısal olarak, çatal “V” biçimindedir. Bir ucu aksona, diğer ucu kısa rot ve bir diğeri ile uzun 
rot koluna küresel mafsal ile bağlanmıştır. Sadece kısa rottan gelen hareketin yönünü “90” derece 
çevirerek uzun rot koluna iletir.

➢ Kontrol: Kontrolü aynen diğer rot kollarında olduğu gibi yapılır. Üzerinde bulunan cıvata 
/ somun bağlantıları, küresel mafsallar; çatlak, kırık ve burulma, toz lastikleri ve lastik takozlarda 
yırtık, kopma, çatlak kontrolü yapılır. Daha sonra korozyon ve oksitlenme kontrolleri yapılır.

➢ Sonuç: Direksiyon sisteminin önemli bir parçası olmasından dolayı yukarıda sözü geçen 
önemli aksaklıklarda ağır kusurlu olarak nitelendirilmedir.

3. Ön Düzen Açıları ( Tekerlek Düzen Ayarları )
Yön kontrol sistemlerini incelerken, bu konuyu çok yakından ilgilendiren tekerlek düzen ayarlarını 
göz ardı edemeyiz. Çünkü tekerlek düzen ayarlarının önemli bir bölümü yön kontrol sistemleri 
üzerinde bulunan parçalar tarafından bozulur ve bu parçalar üzerinde bulunan ayar mekanizmaları 
sayesinde düzeltilir / ayar edilir. Direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi ile birlikte direksiyon 
hakimiyetini, iyi bir direksiyon dengesini ve virajdan sonra direksiyonun yerine hemen geri gelmesini 
(toplamasını) sağlamalıdır. Direksiyon ve süspansiyon sistemlerinin görevlerini kusursuz yapabilmesi 
için ön tekerlek açıları doğru şekilde düzenlenmelidir. Aracın uygun bir şekilde kullanışını sağlamaya 
ek olarak; süspansiyon ve direksiyon mekanizmalarının geometrisinin uygun ayarlanması ile dinamik 
gerilmeler ve parçaların aşınması azaltılacaktır.
Tekerlek düzen ayarı aşağıdaki şekilde kategorize edilebilir :

➢ Kamber açısı
➢ Direksiyon ekseni eğimi (king-pim)
➢ Kaster açısı
➢ Toe açısı (toe-in, toe-out) –rot ayarı-
➢ Dönme yarıçapı

3.1. Kamber Açısı
Aracın ön tekerlekleri, üst tarafı içeri yada dışarı eğilmiş durumdadır (bu, araca önden bakmak 
suretiyle fark edilir). Buna kamber açısı adı verilir ve eğimin dikeyle yaptığı açının derece cinsinden 
değeridir. Eğer üst nokta dışarı doğru eğimli ise buna (+) kamber, içeri doğru eğimli ise (-) kamber 
denir. Pozitif kamberli araçlarda, direksiyon mafsalına uygulanan yük, mafsala gelen toplam yükü 
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azaltmak için dingil aksamına yakın konumlandırılır. Ek olarak, tekerlek yerinden çıkmamaları 
için bu tip dizaynda içeri doğru itilmişlerdir. Negatif kamber aracın ileri sürüş hakimiyetini 
arttırmaya yardımcı olur. Negatif kamber, aracın dönüşlerde yana yatması esnasında aracın gövde 
kamberini azaltarak viraj performansını iyileştirir. Negatif kamber önden çekişli (FF) bazı araçlarda 
bulunmaktadır.

3.2. Direksiyon Ekseni Eğimi (King-Pim Açısı)
Tekerleğin sağa ve sola döndürülmesi esnasında, tekerleğin etrafında 
döndürdüğü eksene, direksiyon ekseni adı verilir. Bu eksen, amortisör 
kulesinin üstü ile alt süspansiyon kolu rotili arasında çizilen hayali bir 
hattır. Bu eksen aracın önünden bakıldığında içeri doğru eğilmiştir ve 
buna direksiyon ekseni eğimi veya king-pim açısı adı verilir. Ayrıca, 
direksiyon ekseni ve zeminin kesiştiği nokta ile tekerlek ekseni 
ve zeminin kesiştiği nokta arasındaki “L” kaçıklığına da offset adı 
verilir. Bu küçük açıklık (Offset) direksiyon kuvvetini azaltır, sürüş 
ve frenleme şoklarını en aza indirir. Araç ağırlığının, eğim neticesinde 
ön tekerlekleri düz konuma geri getirmeye çalışan kuvvete kısmen 
dönüşmesi ile birlikte, direksiyon ekseni eğimi de direksiyon simidini 
kendi doğal konumuna getirmeye çalışır. (Direksiyonu toplar)

3.3. Kaster Açısı
Direksiyon ekseni yandan bakıldığında normal olarak dikey 
ile bir açı yapar. Dikey eksen ile direksiyon ekseni arasındaki 
bu açıya “Kaster açısı” denir. Dikeyden geriye doğru eğime 
(+) pozitif kaster, ileriye doğru eğime (-) negatif kaster denir. 
Genellikle pozitif kaster kullanılır. Çünkü pozitif kaster düz sürüş 
hakimiyetini ve dönüş sonrası tekerleğin kendi düz konumuna 
geri dönmesini iyileştirmede en etkin olanıdır. Direksiyon ekseni 
ve zeminin kesiştiği nokta ile lastiğin zemin ile temas ettiği 
nokta arası mesafeye “kaster izi” adı verilir. Büyük açılı pozitif 
kaster, kaster izini arttırdığı gibi direksiyon simidini kendi doğal 
konumuna döndüren kuvveti de arttırır, ancak aynı zamanda 
direksiyon kuvvetini de arttırır. 

3.4. Toe Açısı ( Toe-In / Toe-Out Açıları) 
Araca yukarıdan bakıldığında, tekerleklerin önü arkasına 
nazaran daha yakınsa buna “Toe-ın” denir. Tersine 
düzenlemeye “Toe-out” adı verilir. Toe açısı genellikle ön 
taraf mesafesi ile arka taraf mesafesinin farkı şeklinde ifade 
edilir. Genellikle tekerleklere istikamet dengesini arttırmak 
ve viraj alma performansını iyileştirmek için “Toe-in” verilir.
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3.5. Dönme Yarıçapı
Eğer sağ ve sol ön tekerleklerin her ikisi de 
tamamen aynı miktarda dönüyorlarsa, (bir 
başka deyişle, sağ ve sol direksiyon açıları 
aynı ise) her ikisi de aynı dönme yarıçapına 
sahip olacaklardır. Ancak tekerleklerin her biri 
farklı bir merkez etrafında döner. Yumuşak ve 
düzgün bir dönüş bu yüzden lastiklerin yanal 
kayması nedeniyle mümkün olmayacaktır. 
Bundan kaçınmak için mafsal kolları ve uzun 
rotlar dönüş esnasında tekerleklere hafifçe 
“Toe-out” açısı verecek tarzda ayarlanır. Bu 
içteki tekerleğin, dıştakine oranla daha büyük bir açı ile döndürdükleri merkezleri çakıştıracak fakat 
dönme yarıçapları farklı olacaktır. (buna Ackerman Prensibi adı verilir.) Uzun rotu dingilin arkasında 
bulunan süspansiyon sisteminde, sağ ve sol direksiyon mafsallarına aracın merkez eksenine göre çok 
az bir açı (O) kazandırılarak tekerleklere “toe-out” konumu verilebilir.

3.6. Yanal Kayma
Araç hareket halindeyken sağ ve sol tekerleklerin yanlara doğru kayması ile meydana gelen toplam 
mesafe, yanal kayma olarak isimlendirilir. Yanal kayma, düşük hızda öne doğru araç sürülürken 
bir yanal kayma test cihazı ile ölçülür. Yanal kayma genellikle bir metre öne hareket eden aracın 
“mm” cinsinden yana kayma miktarı olarak ifade edilir. Genellikle 0-3 mm arasındadır. Yanal kayma 
miktarının ölçülme amacı, araç hareket halindeyken tekerlek düzen ayarı hakkında genel bir karar 
verebilmektir. Yanal kaymanın başlıca sebebi yanlış “kamber” veya yanlış “toe-in” açısıdır. Ancak 
kaster ve direksiyon ekseni eğimini de (king-pim açısı) göz önüne almak ayrıca önemlidir.

➢ Sonuç: Günümüzde yanal kayma metodu, tekerlek düzen ayarlarının genel dizaynı yapılırken 
artık kullanılmamaktadır. Çünkü bazı araçların yol performansları normal yada iyi olmasına rağmen 
yanal kayma değerleri istenilen değerden daha büyük olabilmektedir. Bu durumda doğal olarak 
asıl istenen performans değeri olacağından bu metot göz ardı edilmektedir. Ancak yukarıda sözü 
edilen direksiyon sistemi ile doğrudan bağlantılı olan ön düzen açıları aracın konfor şartlarını yerine 
getirmesinin yanı sıra, aşırı bozuk olmaları durumunda sürüş emniyetini de tehlikeye düşürecek 
özellikler de taşırlar. Bu bakımdan kontrol edilmeleri ve “kusur” listesinde arızanın veya bozukluğun 
derecesine göre uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. 



51

4. Kontrol Et
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SÜSPANSİYON SİSTEMİ
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1. Süspansiyon Sistemi

1.1. Süspansiyon Sisteminin Tanımı 
Aracın gövdesi ile tekerlekleri arasındaki 
bağlantıyı sağlayan parçaların tümünü içerir. Ana 
Fonksiyonları :

- Yol yüzeyi ile tekerlekler arasındaki sürtünme 
kuvvetlerine bağlı olarak oluşan sürüş ve 
frenleme kuvvetlerini gövdeye aktarır.
- Sürüş esnasında yol yüzeyinin 
bozukluklarından kaynaklanan darbelerin 
gövdeye iletilmesini engeller, titreşimleri 
sönümler ve sürüş konforunu arttırır.
- Değişik sürüş şartlarına göre gövde ve 
tekerlekler arasındaki uygun bağlantı 
geometrisini düzenleyerek sürekli iyi yol tutuşu 
sağlar.

1.2. Sistemi Oluşturan Parçalar 

1.2.1. Yaylar
Yol yüzeyinden gelen darbeleri sönümleyerek 
doğrudan gövdeye iletilmesini engellerler.

1.2.1.1. Metal Yaylar 

1.2.1.1.1. Yaprak Yaylar
Bu tip yayların özellikleri:

- Bağlantı parçalarına ihtiyaç yoktur.
- Ağır yükler altında çalışabilirler.(Ticari 
araçlarda, otobüs, kamyon)
- Yüksüz çalışma koşullarında düşük 
performansa sahiptirler.
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1.2.1.1.2. Helezon Yaylar
Bu tip yayların özellikleri:

- Bağlantı parçalarına ihtiyaç vardır.
- Yaylanma performansı yüksektir.
- Salınım kontrolü için amortisörlere ihtiyaç 
vardır.

Bu tip yayların özellikleri:

- Salınım kontrolü gereklidir(amortisör).
- Esneklikleri yüksektir.
- Basit yapısı avantaj sağlar.

1.2.1.2. Metal Olmayan Yaylar

1.2.1.2.1. Lastik Takozlar
Bu tip yayların özellikleri:

- İmalatları kolaydır
- Sessiz çalışırlar
- Yağlanma gerektirmez

1.2.1.1.3. Burulma Çubuklu Yaylar
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1.2.1.2.2. Havalı Yaylar
Bu tip yayların özellikleri:

- Değişken esneklik sağlayabilirler.
- Yükseklik düzenlemesi mümkündür.
- Lüks binek araçlarında, otobüs ve kamyonlarda 
kullanılabilir.

1.2.2. Amortisörler 
Süspansiyon sistemindeki yaylar nedeniyle 
oluşan salınımı kontrol altına alarak, sürüş 
konforunu arttırırlar.
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1.2.2.1. Hidrolik Amortisörlerin Çalışma 
Prensibi 
- Bir piston, alt ucunda taban valfi olan, yağ 
doldurulmuş bir silindir içinde aşağı yukarı 
hareket eder.
- Kapama: Mil içeriye girerken, piston ile taban 
valfi arasındaki yağ sıkıştırılır. Yağ taban valfinin 
kücük deliklerinden aşağıya geçerken direnç 
oluşturarak sönümleme yapar. Bu esnada milin 
içeriye giren hacmi kadar yağ, basınç borusu 
içinden rezerve borusu içine geçer.
- Açma: Mil yukarı doğru hareket ederken, 
pistonun üst tarafındaki yağ sıkıştırılır ve 
yağ küçük deliklerden aşağı geçerken direnç 
oluşturarak sönümleme yapar. Bu esnada 
milin dışarıya çıkan hacmi kadar yağ rezerve 
borusundan basınç borusu içine geçer.
- Açma ve kapama esnasında amortisör 
tarafından oluşturulan sönümleme kuvveti 
süspansiyon yayının yaylanmasını azaltır.

1.2.2.2. Gazlı Amortisörler
- Gazlı amortisörler temelde aynı prensiple 
çalışırlar.(Piston yağ doldurulmuş tüpün içinde 
ileri geri hareket eder.) Fakat en altta küçük bir 
haznede yüksek basınçlı (25 bar) nitrojen gazı 
bulunur. Gezer bir piston bu gaz ile yağ kısmını 
birbirinden ayırır, karışmalarını önler.
- Gazlı amortisörlerde; gaz tarafından yağa 
yapılan sürekli basınç, piston valflerinin sessiz 
çalışmasını ve yağın köpüklenmesini engeller.
- Buradaki gaz haznesi, hidrolik amortisörlerdeki 
rezerve borusunun görevini üstlenmiştir. Yani 
milin yağ içerisindeki değişen hacmini telafi 
ederek amortisörün verimini arttırır. 

- Açma: Mil yukarı doğru hareket etmeye 
başladığında, piston üst kısımdaki yağı sıkıştırır 
ve yağ piston üzerindeki küçük delikten aşağı 
kısma geçmeye çalışırken, direnç oluşturarak 
sönümleme yapar. Bu arada gaz, milin dışarıya 
çıkan hacmi kadar genişleyerek azalan hacmi 
telafi eder ve yağı sabit basınçta tutar.
- Kapama: Mil aşağı doğru hareket etmeye 
başladığında, piston önündeki yağı sıkıştırır 
ve yağ piston üzerindeki küçük delikten, 
pistonun üst kısmına geçmeye çalışırken, direnç 
oluşturarak sönümleme yapar. Bu arada gaz, 
milin içeri giren hacmi kadar sıkışarak artan 
hacmi telafi eder ve yağın basınç dengesini korur.

1.2.2.3. Havalı Süspansiyon 
Gazlar özelliğini kaybetmeden sıkıştırılabilirler. 
Hava yayları da, gazların sıkıştırıldığında 
yay gibi esnemesi özelliğinden yararlanılarak 
yapılmıştır. Hava yayı tertibatı, metal bir hücre 
içerisine yerleştirilen esnek bir torbadan ibarettir. 
Bu hava dolu torba aracın ağırlığını üzerinde 
taşır. Sürüş halinde tekerlek tümseğe çarptığında 
hava daha da sıkışır ve darbeyi sönümler.

1- Süspansiyon bağlantısı         
4- Silindirik körük  
2- Hava odası       
5- Piston
3- Kelepçe       
6- Süspansiyon kolu 
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Havalı süspansiyon için 
gerekli havayı motor 
tarafından döndürülen 
kompresör üretir. Bu nedenle 
sistem diğerlerine göre biraz 
karmaşıktır. Aşağıdaki şekil 
otobüs arka dingiline ait havalı 
süspansiyon ve kısımlarını 
göstermektedir.

Bu sisteme sahip aracın 
tekerleği bir tümsekten 
geçmesi durumunda, yaylanma 
körüklerinin içerisinde 
bulunan hava titreşimi üzerine 
alır. Böylece yol darbesi sönümlenmiş olur. 
Havalı yaylar, kompresör ve kontrol mekanizması 
gibi elemanlar gerekli olduğundan sistem karışık 
ve maliyeti diğerlerine göre fazladır.

1.2.3. Denge (Viraj) Çubuğu
Dönüş esnasında, aracın yana yatması ile 
meydana gelen merkezkaç kuvvetine bağlı olarak, 
aracın savrulmasını önlemek için denge çubuğu 
kullanılır. Denge çubukları virajın iç tarafında 
kalan (aynı aks üzerinde karşı taraftaki) tekerleği 
de yere bastırmak suretiyle, emniyetli bir dönüş 
yapma imkanı sağlar. Denge çubuğu, önden ve 
arkadan kaymaları da en aza indirir. Lastiklerin 
yola tutunma yeteneklerini artırır. 

1.2.3.1. Yapısı ve Çalışması
Ön süspansiyonda denge çubuğu lastik yastıklar 
ve bağlantılar üzerinden alt salıncağın uçlarına 
tutturulmuştur. Denge çubuğunun orta kısmı, 
lastik yastıklar vasıtasıyla aracın gövdesine 

ve şasiye bağlanmıştır. Özellikle amortisör 
kule gergileri ile uyum içinde çalışır. Burulma 
kuvvetlerine karşı koyabilecek yapıda olan viraj 
denge çubukları tek parça halinde “U” şeklinde 
yapılmıştır. Eğer sağ ve sol tekerlekler eşit 
miktarda, aynı yönde ve zamanda aşağı yukarı 
hareket ederlerse denge çubuğu burulmaz.
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Normalde araç dönerken dış yay sıkışır, iç yay 
açılır. Bu yüzden, denge çubuğunun bir ucu 
yukarı doğru burulurken diğer ucu ise aşağı 
doğru burulur. Çubuk burulmaya karşı koymaya 
çalışır. Bu direnç aracın savrulmasını azaltır 
ve gövdeyi mümkün olduğunca düz tutmaya 
çalışır. Fazla kasisli yollarda tek bir lastiğin 
havada kalması gibi dezavantajları vardır. Bu da 
iyi bir süspansiyon sistemi ile giderilebilir. Arka 
süspansiyonda ise viraj çubukları yanal kontrol 
çubuğu olarak adlandırılır. Her iki ucundan 
arka aksı gövdeye bağlar. Aks ile gövde arasında 
oluşan yanal kuvvetleri üzerine almaktadır.

1.2.4. Salıncak Kolları Görevi ve Yapısal Özel-
likleri 
Salıncak kolları, süspansiyon sisteminin bir 
parçası olup ön süspansiyon sistemlerinde 
aks taşıyıcısı, direksiyon sistemi elemanları, 
denge çubuğu, yay ve amortisörlerle bir bütün 
oluşturur. Salıncaklar, tekerlekleri düzgün 
konumda tutar, çeşitli yönlerden gelen kuvvetlere 
karşı hareketlerini sınırlar ancak yukarı ve aşağı 
yöndeki hareketlere izin verir. 

Her tekerlek için, aracın boyuna olan eksenine 
dik bir üst, bir de alt salıncak bulunur. Genel 
olarak üst salıncak tek, alt salıncak ise iki koldan 
oluşmaktadır ve araç ekseni boyunca uzanan bir 
gergi çubuğu tarafından desteklenmektedir. Üst 
salıncağın bir ucu burçlar ile süspansiyon çatısına 
diğer ucu ise bir rotil vasıtasıyla aks taşıyıcısına 
tutturulmuştur.

2. Araç Süspansiyon Sisteminde 
Hareketler 
Süspansiyon sistemi, temel olarak gövde (yay-
lı kütle) ve tekerleklerin (yaysız kütle) aşağıda 
görülen salınımlarını kontrol ederek, konforlu bir 
sürüş ve yol tutuş sağlamak için değişik şekillerde 
dizayn edilirler. 



59

YAYSIZ KÜTLENİN SALINIMIYAYLI KÜTLENİN SALINIMI                                                                     

DAİRESEL SALINIM                        EKSENEL SALINIM

2.1. Süspansiyon Tipleri        

2.1.1. Sabit Akslı Süspansiyon
2.1.1.1. Paralel Yaprak Makas Tipi

2.1.1.2. Yatay Kontrol Rodlu Çekme ve İtme Tipi



60

2.1.1.3. Burulma Kirişli Çekme Kol Tipi 2.1.2.2. Double Wıshbone (Çift Salıncaklı) Tipi

2.1.1.4. Kontrol Kollu Tipi

2.1.2. Bağımsız Süspansiyon

2.1.2.1. Macpherson Tipi
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2.1.2.3. Yarı Çekme Kollu Tipi

2.2. Süspansiyon Kollarının Hareketleri
Süspansiyon kolları, hareketlerini temel üç açı 
üzerinde yapar:

➢ Uzunlamasına
➢ Yana 
➢ Yukarıya.
 
Bu açıları süspansiyonun hareketleri ve 
tekerleğin yere basış şekli belirler. Her 
otomobilin süspansiyon geometrisi, tasarım 
aşamasında belirlenir. Bu geometrinin 
temelinde süspansiyon parçalarının (rotlar, 
rotiller, salıncak kolları, amortisörler, 
arkadan itişli araçlarda diferansiyel kovanı 
gibi) birbirleriyle yaptıkları açılar yatar. Bu 
açıların bozulması durumunda, sürüş konforu 
ve güvenliği bozulur. Bu açılar dört başlıkta 
toplanır: 

➢ Kaster
➢ Kamber
➢ Toe 
➢ King – pim  

Kaster açışı, araca yandan bakıldığında 
dingilin tekerlek düşey ekseniyle yaptığı 
açıdır. Bu açının normalden farklı olması 
aracın yolda gezinmesine, düzensiz ve çabuk 
aşınmalara sebep olur. 

Kamber açısı lastiklerin dik eksende içe ya 
da dışa doğru yaptıkları açıdır. Daha farklı 
bir anlatımla aynı dingildeki lastiklerin 
tabanlarının birbirine yakın ya da uzak olması 
kamber açışı adını alır. Lastik tabanlarının 
birbirlerine yakın olması (pozitif kamber) 
lastik tabanını dış kenarlarının çabuk 
aşınmasına ve virajlarda lastiğin aracın altına 

doğru katlanmasına ve aracın kaymasına 
sebep olur. Tabanların birbirinden uzak olması 
(negatif kamber) yani üst kısımların birbirine 
yakın olmasıysa lastik tabanının iç kısmının 
aşınmasına sebep olur. 

Toe açışı paralel eksende lastiklerin ön ya da 
arka kısımlarının birbirlerine yakın olmasıdır. 
Eğer lastiklerin ön kısımları birbirine yakınsa, 
buna toe-in denir ve lastik tabanının iç 
kısmında aşınmalara sebep olur. Lastiklerin 
arka kısımlannın birbirine yakın olmasına toe-
out adı verilir ve bu durumda, lastik tabanının 
dış kısmının aşırı aşınma problemi yaşanır. 
King – pim açısıysa, ön aksın alt ve üst 
bağlantı noktalarının birbiriyle yaptığı açıdır. 
King – pim açışı aks ya da amortisör kovanı 
ve kulesinin eğrilmesiyle bozulur ve aracın 
yol tutuşu olumsuz etkilenir. Açı değişiklikleri 
arka takım için de geçerlidir; fakat burada 
tekerleklerin önler gibi sağa-sola dönmesi 
söz konusu değildir. Buna rağmen arka 
tekerleklerde güvenliği ve konforu arttırma 
açısından az da olsa dönerler. Bu hareketlerin 
sağlanabilmesi için sağlam olduğu kadar belli 
bir oynama hareketi gösteren kauçuk takozdan 
üretilmiş malzeme kullanılır. 

3. Süspansiyon Sistemlerinin Araç 
Muayenesi Açısından Kontrolleri

3.1. Yaylarda Yapılan Kontroller 
Süspansiyon sisteminde kullanılan yaylarda, 
gözle, çatlama, eğilme, yırtılma, burulma 
olup olmadığına bakılır. Bunun dışında yay 
tansiyonu ise araç üzerinde basitçe şu şekilde 
kontrol edilir.
➢ Araç yüksüz bir şekilde zemini düz bir 
yere çekilir. 
➢ Yayın zemine en yakın noktası (dingilin 
alt kısmı) ile zemin arası metre ile ölçülür. 
➢ Bu işlem bütün tekerleklere ait yaylara 
(dingillere) ayrı ayrı yapılır. 
➢ Aracın ön tekerleklerinin yayları 
ile arka tekerleklerinin yaylarından alınan 
ölçüler farklı olabilir. Ancak ön ve arka askı 
donanımına ait yaylardan alınan ölçüler kendi 
aralarında eşit olmalıdır. 
➢ Farklılık var ise mutlaka yaylar ve 
amortisörler kontrol edilmelidir. 
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3.1.1. Yay Tansiyon Cihazında Helezon Yayın 
Kontrolü 
Yay serbest durumdaki yüksekliği ölçüldükten 
sora cihaza yerleştirilir. Pres aracılığı ile yaya 
basma kuvveti uygulanır. Katalog değerlerine 
göre değişik basınçlardaki yayın yüksekliği 
ölçülür. Katalog değerleri ile karşılaştırılır. 
Yaylar uygun değerler arasında ise kullanılır, 
farklı ise değiştirme yoluna gidilir. 

3.1.2. Yay Arızaları ve Belirtileri 
Taşıtların süspansiyon sistemlerinde kullanılan 
yaylar, dışarıda ani ve şiddetli bir darbe 
nedeniyle arıza gösterebilirler. Malzeme 
yorulması nedeniyle çok uzun süre çalışmış 
yay kırılabilir. Buda çoğunlukla burulma 
çubuklu yaylar ve yaprak yaylarda görülen bir 
durumdur. Helezon yaylarda ise çoğunlukla 
yay tansiyonunun zamanla azalmasından dolayı 
süspansiyon sisteminde sertleşme ve aracın 
zeminle yüksekliğinde düşme görülür. 

Ön aks – yaylar / Stabilizator kırılmış, hasarlı, 
aşırı aşınmış bağlantı tespit edilirse, boşluk 
varsa, gevşeklik varsa bu araç trafikten men 
edilmelidir.

3.2. Amortisörlerde Yapılan Kontroller
Amortisörlerde herhangi bir onarım mevcut 
değildir. Arızalandıklarında değiştirilir. Mu-
hafazanın üst kısmındaki ince yağ tabakası 
görülebilir. Bu normal bir durumdur ve piston 
kolunun yağlanmasının iyi olduğunu göster-
ir. Bu şekildeki amortisörün durumu iyidir ve 
değiştirilmesine gerek yoktur. 

Amortisörde yağ sızıntısı oluyorsa bu yağın 
amortisörün içinden mi yoksa başka bir yerden 
mi geldiği dikkatlice tespit edilmelidir. Amor-
tisörden sızıyorsa değiştirilmelidir. Amortisörler 
değiştirilirken aynı aksa ait amortisörler bera-
ber değiştirilmesi sistemin dengesi bakımından 
tavsiye edilmektedir. 

Hasarlı ya da lastikleri düşmüş takozlar 
değiştirilmelidir. Amortisörlerin dış kısmında 
hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Ön askı ya da arka askı donanımdaki 
yaylardan alınan ölçülerin eşit olması 
durumunda ölçülen değerler araca ait katalog 
değerlerlerindeki aracın zeminle yüksekliği ile 
karşılaştırılır ve yay hakkında karar verilir. 
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3.2.1. Amortisör Arızaları 3.2.2. Amortisör Arızalarının Etkileri

3.3. Denge Çubuğunda Yapılan Kontroller 
Kontroller araç seyir halinde ve araç lift üzerinde 
olmak üzere iki şekilde yapılır. Araç seyir 
halinde iken direksiyon sağa sola çevrilir, uygun 
hızlarda keskin virajlar alınır. Aracın savrulma 
eğilimi göstermesi ya da dönüş yönünün 
tersine aracın aşırı yan yatması durumu denge 
çubuğunun kontrol edilmesini gerektirmektedir. 
Araç lift üzerinde iken denge çubuğunun fiziki 
yapısına bakılır.Eğilme, çatlama ve deformasyon 
durumlarında değişme yoluna gidilir. Bağlantı 
yerlerindeki lastik takoz ve yastıklar kontrol 
edilir. Arızalı olanlar değiştirilir. 

3.3.1. Denge Çubuğunun Arızaları ve 
Belirtileri 
Dışardan bir darbe almadığı sürece denge 
çubuğunda herhangi bir arıza olmaz. Malzeme 
yorulmasına bağlı olarak kırılma çok nadiren 
de olsa görülebilir. Lastik takozlarda yırtılma 
ve yıpranma meydana gelebilir. Zamanla 
elastikliğini kaybedebilir. Belirli aralıklarla 

lastik takozların değiştirilmesi gerekir. Şasi 
ve direksiyon sistemine bağlantı yerlerinde 
gevşeklik, bunun sonucunda dönüşlerde 
kontrolün zorlaştığı ve savrulma eğiliminin 
arttığı görülür.

3.4. Salıncak Kollarında ve Rotillerde Yapılan 
Kontroller 
Direksiyon bağlantılarında gevşeklik olup 
olmadığına bakılır. Bunu için araç lift üzerine 
alınır. Tekerlekler sağa sola, ileri geri hareket 
ettirilir. Boşluk ön görülenden fazla ise sistem 
elemanları kontrol edilir. Araç lifte iken bir levye 
yardımıyla salıncakların rotil ile bağlantılarının 
gevşek olup olmadığına bakılır. Boşluğu 
fazla olan rotiller sökülür. Rotil gövdesinden 
mengeneye bağlanır, küresel cıvatanın kılavuz 
açılmış kısmından tutarak küresel mafsallı cıvata 
değişik yönlerde doğrusal ve dairesel hareket 
ettirilir. Küresel mafsalın hareketinde zorluk, 
sıkışma, tutukluk, metal sürtünmesi görülmesi 
durumunda rotil, değiştirilir. Böyle bir durumla 
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karşılaşılmamışsa rotil greslenir ve takılır. Fiber 
yataklı rotil tiplerinde greslemeye gerek yoktur.

3.4.1. Salıncak Kollarının ve 
Rotillerin Arızaları
Taşıtta normalin dışında düzensiz lastik 
aşıntısı, aracın bir tarafa çekmesi, direksiyonun 
titremesi, yol darbelerini hissettirmesi ve 
aracın yolda gezmesi süspansiyon sisteminin, 
direksiyon sisteminin ve lastiklerin kontrol 
edilmesini gerektirir. Dış darbelerden dolayı 
salıncak kollarında eğilme, burulma, lastik 
takozlarının aşınması, yırtılması, salıncak 
kollarının bağlantılarının gevşemesi, bunun 
sonucunda ses yapması gibi arızalarla 
karşılaşılabilinir. Salıncaklardaki gevşeklik ya 
da lastik takozları durumu bir levye yardımıyla 
kontrol edilir. Gevşek bağlantıların sıkılması, 
aşınmış yıpranmış lastik takozlar değiştirilmesi 
müşteriden istenir. Rotil konik cıvatası 
içerisindeki gres eksilmiş ya da özelliğini 
kaybetmiş ise rotil greslenmesi müşteriye 
bildirilir. Rotil içerisindeki yayın esnekliği 
azalmış ise müşteriye yenisi ile değiştirmesi 
söylenir. Toz lastiği yırtık ya da özelliğini 
kaybetmiş ise müşteriye yenisi ile değiştirmesi 
söylenir. 
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1. Fren Sistemlerinin Görevi ve Temel Bilgiler
- Aracın hızında istenmeyen ivmelenmeyi 
engellemek, 
- Aracın hızını düşürmek, 
- Aracı güvenli bir şekilde durdurmak,
- Duran aracı sabitlemek,

Yasal zorunluluklar nedeni ile, taşıtlarda, 
birbirinden bağımsız üç çeşit fren sistemi olması 
öngörülmüştür. Bunlar;

- Servis (Ayak veya Işletme) Freni
- Park (Sabitleme veya El) Freni
- Daimi (Üçüncü veya Aşınmasız) Fren

Daimi fren sadece kamyon, otobüs ve 
çekici gibi ağır vasıtalarda kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla bu dökümanda servis freni ve park 
freni incelenecektir. Motorlu taşıtlar üzerinde 
oldukça farklı yapılarda ve özelliklerde frenler 
kullanılmaktadır. Bunlar:

- Hidrolik fren sistemleri
- Mekanik fren sistemleri
- Havalı fren sistemleri
- Elektrikli fren sistemleri
dir.

Taşıtlarda tekerlek freni olarak sürtünmeli frenler 
kullanılmaktadır. Genel olarak doğrudan doğruya 
tekerleğe bağlı olan bu frenler iki ana fonksiyonu 
yerine getirirler.

- Frenleme momentinin oluşturulması,
- Enerji değişiminin gerçekleşmesi (kinetik veya 
potansiyel enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesi 
ve bu ısının atılması).

1.1. Hidrolik Fren Sistemi
Hidrolik frenlerde, aracın frenleme organlarını 
çalıştırmak için hidrolik yağ basıncından 
yararlanılır. Fren sistemi Pascal’ın bir kabın içine 
konulmuş bulunan sıvının üzerine, bir kuvvet 
uygulandığında, sıvı bunu kabın çeperlerine aynı 
şiddette iletir ilkesine göre çalışır. Hidrolik fren 
sistemleri daha çok binek araçlarda kullanılır. 
Diğer sistemlere göre tepki süresi daha kısa, 
imalatı daha kolay ve sistem olarak daha 
ucuzdur.

1.2. Mekanik Frenler
Bu tür frenlemede, şoförün ayak kuvveti, 
mekanik bağlantılarla tekerleklere iletilerek araç 
durdurulur. Özellikle araçların durdukları yerde 
sabitlenmesini sağlayan el freni mekanizmaları 
ve bisiklet gibi hafif araçlarda kullanılmaktadır. 

1.3. Havalı Fren Sistemleri
Özellikle ağır ticari araçların yük taşıma 
kapasitelerinin artması ile devreye giren 
sistemdir. Sistemdeki fren kuvveti basınçlı hava 
ile elde edilmekte, çeşitli güvenlik düzenekleri 
ile sistem görevini yerine getirmektedir. Parça 
sayısının fazla olması, kontrolünün, onarımının 
zor olması ve pahalılığı dezavantajıdır.

1.4. Elektrikli Frenler
Daha çok modern otomobillerde el freni sistemi 
olarak kullanılmaktadır.

1.5. Pascal Kanunu

1.6. Bölünme Şekillerine Göre Hidrolik Fren 
Devreleri
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2. Hidrolik Fren Sistemleri ve Parçaları
Binek taşıtlarında iki tür hidrolik fren sistemi 
bulunmaktadır:
 
- Kampanalı Frenler 
- Disk Frenler

2.1. Kampanalı Fren Sistemi
 Genellikle araçların arka tekerlerinde kullanılır. 
Kampana, fren teker silindiri, iki adet pabuç, fren 
siper tablası ve balatalardan oluşur. 

2.1.1. Kampanalı Fren Tekerlek Sisteminde 
Oluşan Kuvvetler 

2.1.1.1.  Self Enerji 
Fren teker mekanizması iki pabuçtan ibarettir ve 
pabuçların üzerine balatalar yapıştırılmıştır. İki 
pabuç arasına yerleştirilen fren teker silindiri, 
pabuçları kampanaya doğru itmeye zorlar.

Kuvvet pabuçların uçlarına etkidiğinde; pabuçlar 
üzerinde meydana gelen kuvvet frenlemeyi 
sağlamaya çalışır. Teğetsel kuvvet sadece 
kampanayı yavaşlatmaya çalışmaz, aynı zamanda 
pabucu kampanaya daha da bastırmaya çalışır. 
Bu bastırmaya çalıştığı anda ortaya kendiliğinden 
çıkan enerjiye self enerji denir. 

Servo Hareketinin Oluşması
 
Self enerji ile beraber oluşan kuvvet pabucu 
kampanaya daha etkili bir şekilde iter. Pabucun 
ucundan etkiyen kuvvet ile birlikte frenlemeyi 
sağlaması bir servo hareketidir. 
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2.1.2.2. Parçaları

2.1.2.2.1. Fren Tekerlek Silindiri

Merkez silindirinde oluşturulan basıncı, fren pabuçlarına mekanik bir kuvvet olarak iletir ve 
pabuçları kampanaya doğru açarak frenlemeyi sağlar.

1- Kamalı Pim
2- Tepeli Somun
3- Fren Tamburu
4- Yay Tutucu
5- Yay
6- Pim
7- Alt Geri Getirme Yayı
8- Klip
9- Üst Geri Getirme Yayı
10- Basınç Çubuğu
11- Fren Pabucu
12- Park Fren Manivelalı Fren Pabucu
13- Ayar Vidası
14- Ayar Somunu 

15- Kauçuk Tapa
16- Civata Takviye Plakası
17- Kilit Yıkayıcı
18- El Freni Kablosu Takviye Plakası
19- Civata, Fren Silindiri
20- Kilit Yıkayıcı
21- Fren Silindiri
22- Civata Takviye Plakası ve Sızdırmazlık Kulpu
23- Dalga Yıkayıcı
24- Düz Yıkayıcı
25- Sızdırmazlık Kulpu
26- Pul
27- Takviye Plakası
28- O-Ring
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2.1.2.2.1.1. Yapısı ve Çalışması

Fren tekerlek silindirleri, cıvatalar yardımıyla 
fren siper tablasına bağlanmıştır. Dökme 
demirden bir gövde ile içinde alüminyumdan 
yapılmış bir veya iki piston vardır. Pistonların 
önünde lastik segman, hafif bir yay ve pistonların 
dışında birer itme çubuğu ile birer toz lastiği 
vardır. Tekerlek silindirinin üzerinde hava 
alma vidasının yerleştirildiği bir delik vardır. 
Diğer taraftan fren hidroliği bir boru ile teker 
silindirine ulaştırılmıştır. Merkez silindirinden 
gelen basınçlı hidrolik, giriş deliğinden iki 
piston arasına dolar. Basınçlı hidroliğin etkisi ile 
pistonlar dışa doğru açılmaya başlar. Her pistona 
bağlı bulunan itme çubukları diğer uçlarından 
fren pabuçlarına bağlıdır. Pistonun hareketini 
pabuçlara iletirler. Pabuçlar kampanaya karşı 
açılarak frenlemenin oluşmasını sağlar. 

2.1.2.2.1.2. Fren Tekerlek Silindiri Çeşitleri 

- Çift pistonlu teker silindiri 
- Tek pistonlu teker silindiri 
- Kademeli teker silindiri

2.1.2.2.2. Fren Pabuçları 
Balata, fren pabucunun üzerindeki sürtünme 
gerecidir. Pabuçlar ise tekerlek silindirinden 
aldığı hareket ile üzerinde bulunan balata-
ları kampanaya sıkıştırarak frenlemeyi sağlar. 
Pabuçlar prese edilmiş çelikten yapılırlar. Üzer-
ine fren balataları perçin yada yapıştırma metodu 
ile bağlanmıştır. Pabuçların kesitleri genellikle T 
biçimindedir. Pabuçların birer ucu tespit pimine 
dayandırılabilir veya uçları serbest bırakılabilir. 
Frenleme sona erdiğinde pabuçların eski konu-
muna geri dönmesi için geri getirme yayları 

kullanılır. Pabuçları fren siper tablasının üzerinde 
tutabilmek için küçük yaylı maşalar kullanılır. 

2.1.2.2.3. Fren Balataları
Sürtünme gereci olarak kullanılan balatalar, ısı 
değişimlerine dayanıklı, asbest-reçine esaslı olar-
ak yapılarak, ısıl işlemden geçirilir ve kuvvetle-
ndirilirler. Günümüzde en çok kullanılan balata 
tipi döküm balatadır. Asbest lifleri öğütülür ve 
kalıplara dökülerek imal edilirler. Balata mal-
zemesi ne olursa olsun yüksek bir sürtünme 
katsayısı, üzerine uygulanan frenleme kuvvetler-
ine karşı dayanıklılık ve kampana yüzeyine iyi 
oturması istenilen özelliklerdendir.
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2.1.2.2.4. Kampana 
Kampana, tekerleğin cıvatalarla bağlı olduğu 
dönen parçasıdır. Fren yapıldığında pabuç 
balatalar kampananın iç yüzeyine sürtünerek, 
tekerleklerin dönüşünü yavaşlatırlar. Ayrıca fren 
tekerlek mekanizmasını dış etkilerden korur. 
Tekerleklere cıvatalarla bağlıdır ve teker ile 
aks arasındadır. Kampana yapımında genellikle 
gri dökme demir kullanılır. Gri dökme demir 
sürtünme sırasında kuvvetlerin oluşturduğu ısıya 
en dayanıklı malzemelerden biridir. 

2.1.2.2.5. Kendi Kendine Ayar Mekanizması
Balataların aşınmalarından dolayı balata ve 
kampana arasında mesafe artışı olacaktır. 
Bunu engellemek için balata aşındıkça balatayı 
kampanaya yanaştıran bir ayar mekanizması 
yapılmıştır.    

2.1.3. Kampanalı Tekerlek Fren 
Sisteminin Çalışması 
Fren pedalına basıldığı zaman merkez 
silindirinde oluşan basınç, borular yardımı ile 
fren tekerlek silindirlerine iletilir. Tekerlek 
silindirlerinin içerisine dolan basınçlı hidrolik 
pistonları dışa doğru iter. Şekil 14’de kampanalı 
fren sisteminin çalışması görülmektedir.

Pistonlar aldıkları itme kuvvetini, itme çubukları 
vasıtası ile pabuçlara iletir. Pabuçlar kampanaya 
karşı açılarak balataları kampanaya yaslar ve 
oluşan sürtünmenin etkisi ile frenleme sağlanır. 
Fren pedalından ayağımızı çektiğimiz zaman 
pabuçlara bağlı olan geri getirme yayları vasıtası 
ile pabuçlar kampanadan uzaklaşır. Böylece yeni 
bir frenleme için fren mekanizması hazır hale 
gelir.
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Günümüzde genellikle ön tekerleklerde diskli, arka tekerleklerde ise kampanalı frenler kullanıl-
maktadır. Günümüzde dört tekerlekte diskli fren kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

2.2. Diskli Tip Fren Sistemi 
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2.2.1. Genel Yapısı ve Parçaları 
Diskli fren sistemi sabit bir kaliper ile bu kaliper 
üzerine yerleştirilen fren balata ve pabuçları ile 
fren hidrolik silindir ve pistonlarından ibarettir. 

2.2.1.1. Fren Diski
Frenleme anında balatalar arasında sürtünerek 
aracın yavaşlamasını ya da durmasını sağlar. 
Fren diski civatalar yardımıyla teker göbeğine 
bağlıdır ve beraber döner. Balataların arasında 
sıkışarak frenlemeyi sağlar. Bu yüzden her iki 
yüzeyi de iyi bir frenleme sağlamak amacıyla 
hassas işlenmiştir. Frenleme esnasında sürtünme 
kuvvetlerin etkisi ile oluşan ısıya dayanıklı mal-
zemelerden yapılır. İki çeşit fren diski kullanıl-
maktadır. Bunlar, içi dolu fren diskleri ve içten 
havalandırmalı fren diskleridir. İçten havaland-
ırmalı fren diskleri disk döndükçe içerisinde 
bulunan hava kanatçıkları pervane etkisi yarata-
rak içi dolu olan disklere oranla diskin daha hızlı 
soğumasını sağladığından günümüzde daha çok 
tercih edilmektedir. 
2.2.1.2. Kaliper 
Sürtünme elemanı olan pabuç ve balataları, fren 
hidrolik silindirleri ile birlikte taşır. Üç çeşidi 
vardır:

- Sabit kaliper (çift pistonlu) 
- Yüzer kaliper (tek pistonlu)
 - Full Contact Disk Fren (çok noktadan temaslı)

Her parçasında bir veya iki fren hidrolik pistonu 
taşır. Kaliper cıvatalarla dingil başlarına tutturul-
muştur. Balata, pabuç ve hidrolik silindirleri 
üzerinde taşımaktadır. 
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2.2.1.2.1. Sabit Kaliper 
Sabit kaliper bir çift piston ile donatılmıştır. 
Yapısı oldukça basit olmasına rağmen ısı ileti-
mi sınırlıdır. Kaliper disk ile jant arasına yer-
leştirildiğinden havanın kendisine ulaşması ve 
soğutması çok zordur. Ayrıca çok yer kaplar. 
Bu sebeplerden dolayı günümüzde yaygın olar-
ak kullanılmamaktadır. Şekil’de sabit kaliper 
görülmektedir.

2.2.1.2.2. Yüzer Kaliper 
Piston kaliperin sadece bir tarafına yerleştirilm-
iştir. Fren merkezinden gelen hidrolik basınç 
pistonu iterek balataları diskin üzerine doğru 
bastırır.
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2.2.1.2.3. Full Contact Disk Fren

2.2.1.3. Pabuç 
Pabuç, kaliper içindeki işlenmiş bir yüzeye 
dayanan metal bir destek plakasına bağlıdır. Bal-
ata bu pabuca yapıştırılmıştır. Pabuçlar kaliperi 
boydan boya geçen tespit pimleri ile yerlerinde 
tutulur. Pimlerde maşalar aracılığıyla kalipere 
tutulur. 

2.2.1.4. Balata 
Diskli frenlerde balata daha dar bir yüzeye sa-
hiptir. Bu bakımdan üzerine gelen büyük fren-
leme kuvvetlerinin miktarı fazladır. Balatalar 
genellikle asbest ve bazı organik malzemelerden 

yapılmaktadır. Diskli fren balatası daha yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır. Isı etkisi ile sertleşip 
parlak sürtünme yüzeyi oluşturmaz. Bu sayede 
fren verimi daha yüksek olur.            

2.2.1.5. Fren Hidrolik Silindiri ve Piston 
Piston kaliper içerisinde hareket etmektedir. 
Pistonun bir yüzeyine basınçlı hidrolik etki eder, 
diğer yüzeyi ise balatalara bu kuvveti iletir. 
Balatalar aşındıkça disk-balata boşluk mesafesi 
artarak daha yüksek pedal mesafesi oluşur. Bu 
yüzden, boşluk ayar mekanizmasına ihtiyaç 
duyar. Bazı tiplerde piston keçesi otomatik olarak 
bu boşluğu ayarlamaktadır. Şekil 22’de böyle bir 
sistem görülmektedir.

2.2.1.6. Düzenleme Supabı
Ön frenler diskli tip ve arka frenler kampanalı 
tip fren sistemi olan araçlarda, kampana tipi 
frenlerin daha geç fren etkisi göstermesi sebebi 
ile diskli frenlere giden hat üzerine düzenleme 
supabı yerleştirilmiştir. Böylece her iki 
frende aynı zamanda uygulanarak ön frenlere 
yığılmanın önüne geçilmiş olur. Düzenleme 
supabı sistemde 5-8 bar (yaklaşık 75-120 PSI) 
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2.2.3. Diskli Tekerlek Fren Sisteminin Çalışması

basınç oluşuncaya kadar disk kısmına fren 
sıvısının geçişini engeller. Basınç bu değere 
erişirken arkadaki kampana tipi frenin pabuç geri 
getirme yaylarının gerilimi yenilir ve pabuçlar 
üzerlerindeki balatalar aracılığı ile kampanaya 
temasa geçerler. Bu sırada düzenleme supabı 
açılarak hidrolik basıncın diskli frenlere 
uygulanmasına müsaade eder.

Fren pedalına basıldığında merkez silindirinden gelen basınçlı hidrolik kalipere geçerek silindirin 
içerisine dolar. Pistonlara itme kuvveti uygulayarak pistonları açar. Pistonlar pabuçları ve üzerlerindeki 
balataları diske doğru iterler ve diski sıkmaya çalışır. Böylece disk iki pabuç arasında sıkılarak frenleme 
sağlanır.
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2.3.2.2. Piston 
Fren hidroliğini tekerlek silindirine ileten 
elemandır. Pistonun ön tarafı bir lastik segmana 
dayandırılmıştır. Lastik segmanın görevi sızıntıyı 
önlemektir. Pistonun arka tarafına ise ikinci bir 
lastik segman daha takılmıştır. 

Merkez silindirinden dışarıya sıvının sızmasını 
engeller. Pistonun silindirden çıkmaması için bir 
dayanma plakasın konulmuş ve çelik segmanlar 
tarafından yerine tespit edilmiştir. Pistonun 
bir tarafı pedal itme çubuğuna bağlıdır. Pedal 
kuvveti bu itme çubuğu vasıtası ile pistona 
iletilir. Pistonun diğer tarafında ise piston geri 
getirme yayı bulunur.

2.3.2.3. Çek Valf (Kontrol Supabı) 
Tek yönlü çalışan bir supaptır. Çalışma sırasında 
piston, önünde bulunan fren hidroliğini çek 
valfın içinden fren hidrolik borularına ve tekerlek 
silindirlerine gönderir. 

2.3. Fren Merkez Pompası 

2.3.1. Görevleri 

- Fren devrelerinde basınç hazırlamak, 
- Fren pedalı bırakıldığında basıncı hızla 
düşürmek, 
- Sıcaklık dalgalanmalarının fren sıvısı hacminde 
neden oldukları değişiklikleri dengelemektir. 

2.3.2. Genel Yapısı ve Parçaları 
Bu sistemde pistonların her biri ayrı frenlere 
kumanda etmektedir. Merkez silindiri içerisinde 
genellikle birden fazla piston vardır. Her 
pistonun hidrolik deposu bypass deliği ve 
doldurma deliği ayrıdır.

2.3.2.1. Depo 
Merkez silindirinin üzerinde fren hidroliğinin 
doldurulması için plastik hazne vardır. Hazne 
kapağı üzerinde bulunan bir delik ile hidrolik 
sıvı üzerine atmosfer basıncının etki etmesi 
sağlanmıştır. 

Pedal bırakıldığında fren pabuçlarının 
geri getirme yayının sağladığı 
kuvvetin etkisi ile borulardaki sıvı 
çek valften geçerek tekrar merkez 
silindirine geri döner. Sıvının 
basıncı, merkez silindirindeki yayın 
geriliminin altına düştüğü zaman 
yay çek valfı yerine oturtarak 
borulardaki basınç muhafaza edilmiş 
olur. Böylece bir sonraki frenleme 
sırasında hareketin geciktirilmeden 
iletilmesine imkân sağlanır. 
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2.4.1. Yapısı 
Hidrovak, bir diyafram, piston, geri getirme yayı, fren pedalına bağlı olan itme çubuğu üzerindeki 
bir piston, valf, vakum rekoru ve dış hava kanalından oluşmaktadır. Piston kolu aynı anda merkez 
silindirinin itme çubuğu konumundadır. Diyaframın bir yüzüne devamlı vakum etkirken, diğer yüzüne 
açık hava basıncı veya çalışmadığı durumlarda vakum etkimektedir. Diyaframın merkez silindiri 
tarafına sabit basınç odası, diğer tarafına da değişken basınç odası denir. 

2.4. Hidrovak  
Emme manifoldu vakumu ile atmosferik basınç arasındaki basınç farkından yararlanılarak frenleme 
sırasında sürücünün uygulamış olduğu fren pedal kuvvetini artıran parçadır.
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3. EL FRENİ

3.1. Görevi 
El freni, duran bir aracı güvenli bir şekilde yerine tespit etmek amacıyla kullanılır. El frenine aynı anda 
park freni de denilmektedir. 

3.2. Yapısı 
3.2.1. Kampanalı Fren Sistemlerinde

El frenini çalıştırmak üzere bir levye vardır. 
Levye çubuklarla veya kablo bağlantılarıyla arka 
frenlere ulaştırılmıştır. El fren kolu çekildiği 
zaman, kablo veya çubuklar arka frenlerdeki bir 
levyeyi çeker. Levyenin üst ucu bir pabuca tespit 
edilmiştir. Tespit cıvatasının hemen altına ise 
bir dayanma laması yerleştirilmiştir ve lamanın 
bir tarafı el fren levyesine diğer tarafı ise karşı 
pabuca dayandırılmıştır. El freni levyesinin alt 
ucuna ise kablo ya da çubuk bağlanmıştır. 

El freninin çekilmesi sonucu kablo, levyenin 
alt tarafını, sola doğru çekince, levye dayanak 
lamasını pabucu kampanaya dayayıncaya 
kadar sola doğru iter. Bu noktadan itibaren 
levyenin devam eden hareketi dayanak üzerinde 
mesnetlenmesini sağlar ve levyenin üst kısmına 
cıvata ile tespit edilen pabucu sağa doğru 
kampanaya dayanıncaya kadar hareket ettirir. 
Levyenin daha da hareket etmesi iki pabuca 
birden frenleme kuvvetini verir. 

3.2.2. Transmisyon Çıkış Mili Üzerine 
Yerleştirilen El Freni

Bu el freni mekanizması transmisyonun çıkış 
mili üzerine yerleştirilmiştir. Çıkış mili el 
freni düzeninin kampanasını taşır ve döndürür. 
Kampananın içine iki adet fren pabucu 
yerleştirilmiştir. Pabuçlar fren düzeninin 
dönmeyen elemanlarını oluşturur. 

El Fren Kablosunun Pabuçlar İle Bağlantısı
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El freni levyesi veya koluna bağlı olan bir kablo 
çekildiği zaman pabuçları açmaya çalışır ve 
frenleme sağlanır. Kampana pabuçlar tarafından 
tutulunca bütün hareket hattını sabit tutar ve 
hareketin arka tekerleklere geçmesini engeller.

3.2.3. Diskli Fren Sisteminde 
Bu tip el frenlerinde, el freni mekanizması, disk 
freninin kaliperinin içerisine monte edilmiştir. 
Levyenin hareketi levye milinin dönmesine 
neden olur. Mil ise pistonu hareket ettirir ve 
balata diske baskı yaparak frenleme sağlanır. 
Balata zamanla aşınır, el freni kursu aşınma 
miktarına göre artar. Bu yüzden, otomatik bir 
ayar mekanizması mil kursunu her zaman sabit 
tutmak için, el freni mekanizması içerisine yerleş
tirilmiştir.                  

3.2.4. Elektromekanik Park Freni 

Bu tür frenlerde el fren kolu yoktur. El frenini 
uygulamak için bir park fren butonu kullanılır. 
Elektronik kontrol ünitesi tarafından gönderilen 
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Park freni butonuna basıldığında elektronik 
kontrol ünitesi tarafından kalipere bağlı olan 
dişli kutusu motoruna sinyal gönderilir ve motor 
çalışır. Motordan hareket bir kayış vasıtası ile 
dişli kutusuna aktarılır. Dişli kutusu mili ve 
dolayısıyla silindir dönerek ileriye hareket eder 
ve fren silindiri pistonunu balatalara doğru iterek 
balataları sıkıştırır. Park freni serbest bırakılmak 
istendiğinde park freni butonu çekilir ve 
gönderilen sinyal ile motor silindiri geri çeker. 

4. Fren Boru ve Rekorları

4.1. Görevi           
Merkez silindirinden itibaren teker silindirlerine 
kadar olan bağlantılar çift katlı çelik borular 
aracılığı ile sağlanmıştır. Fren hidrolik boruları, 
korozyona ve paslanmaya dayanıklı malzemeden 
yapılır. Borular yüksek hidrolik basınçlarının 
iletilmesine dayanıklıdır ve titreşimlerden 
etkilenmezler. Fren hidrolik boruları geçtikleri 
hatlar boyunca yerlerine emniyetli bir 
şekilde tespit edilmelidir. Bunun için maşalar 
kullanılmalıdır. Fren boru hatlarının bazı 
yerlerinde elastikiyetin sağlanması gerekebilir. 
Ön teker fren silindirlerine basınçlı hidroliği 
taşıyacak olan borular bir noktadan sonra 
elastikiyete sahip olmalıdır. Çünkü direksiyon 
sistemi ön tekerlekleri sağa-sola döndürmek 
suretiyle araca yön verir. Bunun için teker 
silindirlerine basınçlı hidroliği ulaştıran çelik 
boruya bir de elastiki yapıdaki bir diğer boru 
bağlanır. Arka askı donanımı aşağı-yukarı 
salınım yaparken fren borusunun salınımlardan 
etkilenmemesi gerekir. Bunun için arka fren 

sinyal ile çalışan bir motor tarafından fren 
disklerindeki bir mekanizma çalıştırılarak 
balatalar kilitlenir. 

Fren balatalarının sıkılması bir mil tahriki ile 
gerçekleştirilir. Mil eğik plakalı bir dişli kutusu 
ile tahrik edilir. Dişli kutusu bir motor tarafından 
tahrik edilir. Dişli kutusu ve motor, fren 
kaliperine bağlanmıştır. 
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5.1.1. Çalışmasısilindirine giden çelik boruya elastiki bir boru 
eklenmiştir. Fren kuvvetinin bütün teker 
silindirlerine ait fren mekanizmasına eşit olarak 
iletilmesi için boru ve bağlantılarında herhangi 
bir daralmanın ya da akışa engel olabilecek 
direncin bulunmaması gerekir. 

5. Limitör veya Kompansatör

Frenleme anında aracın arka tarafından ön 
tarafına doğru bir yük transferi gerçekleşir 
ve aracın ağırlık merkezi öne doğru kayar. 
Dolayısıyla ön tekerleklere gelen yük, arka 
tekerleklere gelen yükten fazla olur. Bu da ön 
tekerleğin frenleme ihtiyacının fazla olduğunu 
gösterir. Eğer herhangi bir düzenleme yapılmaz 
ise ön ve arka tekerleklere aynı fren basıncı 
gönderildiğinde, arka tekerlekler kilitlenir ve 
araç kaymaya başlar. Araç kaymaya başladığın 
da arka taraf savrulma eğilimi gösterir. Bunu 
önlemek için arka taraflara giden hidroliğin 
azaltılması gerekir. Bu işlevi yerine getirmek için 
klasik tip dağılımlı fren sistemlerinde limitör, 
çapraz dağılımlı fren sistemlerinde kompansatör 
kullanılır.

5.1. Basınç Oranlayıcı Valf 
Özellikle önden çekişli araçlarda, ön taraf arka 
tarafa oranla daha ağırdır ve frenleme anında 
araç ağırlık merkezi öne doğru hareket eder. 
Bu hareketin sonucu olarak ön tarafın ağırlığı 
artarken arka tarafı ağırlığının azalmasına neden 
olacak ve ön tarafın frenleme gücü artarken arka 
tarafın frenleme gücü azalacaktır. Ön ve arka 
lastiklerin aynı frenleme gücüne sahip olduğunu 
düşünülürse arka lastikler yükün azlığı nedeniyle 
erken frenleme yapacaktır. Bu nedenle arka 
lastikler kayar. Kayma sonucu lastiklerin yola 
tutunması zayıflar ve araç düz bir istikamette 
hareket etmez. 

Bu riski ortadan kaldırmak ve arka lastiklerin ön 
lastiklerden önce devreye girmemesi için arka 
tekerleklere giden sistem üzerine bir oranlayıcı 
valf yerleştirilmiştir. 

İki yüzeyi farklı olan bir pistondan 
yararlanılmıştır. Normal çalışma esnasında 
piston, A ve B bölmelerine bakan yüzlerinin 
yüzey farkı nedeniyle piston C valfini kapatıncaya 
kadar sola hareket eder. Eğer A odasındaki 
basınç yükselirse piston sağa itilir ve C valfi açılır. 
B odasındaki basınç artarak yüzey farkından 
dolayı piston sola hareket eder ve C valfi kapanır. 
Bu işlem basınç belirli bir seviyede tutulana 
kadar tekrar eder ve basınç düşürülmüş haliyle 
tekerleklere uygulanır. 

5.2. Yüke Göre Basınç Oranlıyıcı Valf
Genellikle kamyonet, kamyon gibi araçlarda 
kullanılır. Arka tekerlekler üzerinde oluşan yük 
değişimlerine göre arka tekerleklere uygulanan 
hidrolik basıncı otomatik olarak ayarlar. Araç 
yüksüz durumda iken arka tekerleklere gelen yük 
azdır ve arka tekerlekler kolayca kilitlenebilir. Bu 
nedenle arka tekerleklere uygulanan fren basıncı 
düşürülmelidir. Ancak, araç yüklendiği zaman 
arka tekerleklere gelen yük artacağı için daha 
büyük bir frenlemeye ihtiyaç duyulacaktır. Bu 
nedenle arka frenlere uygulanan basınç düşürme 
işleminin en aza indirgenmesi gerekir.
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hortumlar değiştirilmelidir. BÜYÜK MASRAF 
gerektiren bu durumdan etkilenmemek için fren 
hidroliği olarak ne konulduğuna ÇOK DİKKAT 
etmelisiniz. Ayrıca fren hidroliği boyayı 
bozduğundan, aracınızın üzerine dökülmemesine 
dikkat ediniz.

Islak veya kaygan zeminde sürücü aniden 
frene bastığı zaman aracın kayması çok 
kolaydır. Frenlerin aniden devreye sokulması 
tekerleklerin kilitlenerek kaymasına neden 
olur. Araç hareketine devam etmekle kalmaz, 
istikamet dengesi ve direksiyon hakimiyeti de 
kaybolur. Böyle bir durumda aracın frenlerini 
devamlı değil, ara ara pompalayarak aracın 
dengesini koruyabilir direksiyon hâkimiyetini 
kaybetmeyebilirsiniz.  Ancak bu durumda da 
durma mesafeniz çok artacaktır. 

Yük, arka dingil ile gövde arasına yerleştirilmiş 
olan bir algılama yayı tarafından hissedilir. Yük 
arttığında bu yay eğilerek basınç oranlayıcı valfin 
pistonunu hareket ettirir. Yükün miktarına bağlı 
olarak pistonda o oranda hareket eder. Pistonun 
hareket etmesine bağlı olarak geçiş yolu kesiti 
arttırılarak basıncın düşmesi engellenmiş olur. 

6. Fren Hidroliği
Fren hidroliği, hidrolik fren sistemlerinde 
kullanılan özel bir sıvıdır. Çalışma şartlarında 
oluşacak geniş ısı aralıklarına dayanıklıdır. 
Aşırı fren ısınmalarında ise kaynamayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Değişik sistemlerde 
değişik hidrolikler kullanılır ve bunlar 
kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bir çok 
otomobil "DOT3" ve "DOT4" fren hidroliği 
kullanmaktadır. Bazı yeni araçlar ise silikonlu 
hidrolikler kullanmaktadır. Bunlar kesinlikle 
birbiriyle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Çünkü 
fren sistemlerinin kauçuk kısımları sadece 
alışkın oldukları tip sıvıyla çalışabilmektedirler. 
Başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biriside 
fren hidroliğinin karıştığı için bozulmasıdır. 
Bu bozulma sonucunda bütün piston keçe ve 
lastikleri, sistemdeki bütün lastik contalar ve 

7. Tekerleklerin Kilitlenmesini Önleyici 
Sistem (Abs)
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merkezine gönderilir ve kumanda rezervuarını 
doldurur. Pompa motor tahrikli ve plancır tip bir 
pompadır.

7.3. Çalışması 

7.3.1. Normal Frenleme Esnasında (ABS 
çalışmıyor) 
Normal frenleme esnasında elektronik 
kontrol ünitesi selenoid bobinlerine bir sinyal 
göndermez. Böylece üç konumlu valf, bir 
geri getirme yayı tarafından aşağıya itilir ve 
portlardan biri kapanırken diğeri açık kalır. 
Fren pedalına basıldığı zaman, fren merkezinin 
gönderdiği basınçlı hidrolik üç konumlu selenoid 
valfın üzerinden fren silindirine geçer. Hidroliğin 
pompa tarafına geçmesi çek valf tarafından 
önlenir. Fren pedalı bırakıldığı zaman tekerlek 
silindirinden gelen hidrolik, fren ana merkezine 
çek valf üzerinden geçerek geri döner. 

7.3.2. Frenler Kilitlendiğinde 
Acil frenleme sırasında dört tekerlekten herhangi 
biri kilitlenmek üzereyken ECU’a gönderilen 
sinyaller ile tekerlek kilitlenmekten alıkoyulur ve 
daha sonra frenlemenin devam etmesi sağlanır. 

7.3.3. Basınç Düşürme Anı 
Bir tekerlek kilitlenmek üzereyken, ECU 
selenoid bobinine akım göndererek güçlü 
bir manyetik kuvvet elde edilir. Valf açılarak 
hidrolik, fren merkez silindirine döner ve 
rezervuar tanka dolar. Aynı zamanda pompa 
motoru ECU’a gelen bir sinyalle çalışmaya 
başlar ve fren hidroliğini rezervuardan fren 
merkezine geri gönderir. Sonuç olarak tekerlek 
silindiri içindeki hidrolik basınç düşerek 
tekerleklerin kilitlenmesi engellenmiş olur. 

7.3.4. Basınç Tutma Anı 
Tekerlek hız sensöründen gelen sinyal ile 
tekerleğin kayma yapmadığı tespit edildiğinde 
ECU tarafından üç konumlu valfa gönderilen 
akım şiddeti düşürülür. Bu durumda selenoid valf 
de oluşan manyetik kuvvet azalır. Üç konumlu 
valfın geri getirme yayının etkisi ile valf 
tarafından portlar kapatılır. Bunun sonucu olarak 
tekerlek silindirindeki basınç korunur. 

7.3.5. Basınç Yükseltme Konumu 
Fren silindiri içindeki basıncın daha büyük 

7.1. Hidrolik Modülatör 
Elektronik kontrol ünitesinden alınan sinyal ile 
tekerleklerin kilitlenmesi durumunda frenlere 
giden hidrolik basıncı sınırlar veya tamamen 
keser. Sinyal alınmadığı zaman fren sisteminin 
normal çalışmasına müsaade eder. Giriş ve 
çıkış kanal sayısına göre hidrolik modülatörler 
aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 

7.1.1. İki Kanallı
Bu tür modülatörler ağır vasıtalarda veya 
kamyonet gibi araçlarda kullanılmaktadır. Sadece 
arka iki tekerleğe kumanda edilir.

7.1.2. Üç Kanallı
Bu tür uygulamalarda ön sağ ve sol tekerleklere 
ayrı ayrı, arka iki tekerleğe beraber kumanda 
edilir.

 7.1.3. Dört Kanallı
Bu sistemde her tekerleğe ayrı ayrı kumanda 
edilir. 
Beraber çalıştığı parçalara göre modülatörler 
aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

7.1.4. Standart
Hidrolik modülatör ile fren merkezi ayrı 
parçalardan oluşur. Maliyetleri düşüktür. 

7.1.5. Entegre
Merkez pompası ile hidrolik modülatör 
birleşiktir. Daha küçük ve kullanışlı olmalarına 
rağmen maliyetleri yüksek ve bakımı zordur. 

7.1.6. Yapısı ve Çalışması 
Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)’nun kontrolü 
ile çalışan hidrolik modülatör tekerleklere iletilen 
hidroliğin yönlendirdiği selenoid valflar, motor, 
hidrolik pompa, basınç düşürme ünitesi ve 
hidrolik akümülatörden oluşur. 

7.2. Basınç Düşürme Ünitesi
Fren silindirinden geri dönen fren hidroliği için 
rezervuar (depo) ve rezervuardaki hidroliğin 
fren ana merkezine gönderilmesini sağlayan 
bir pompadan ibarettir. Elektronik kontrol 
ünitesinden gelen sinyallere göre basınç 
düşürme, tutma veya yükseltme konumlarından 
birini seçer. Rezervuar ve pompa ise basıncın 
düşürülmesi ile fren hidroliği fren silindirinden 
geri döner ve pompa tarafından fren ana 
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motor bölmesine yerleştirilir. Aracın yavaşlama 
oranı değiştiği zaman kanallı plaka yavaşlama 
oranına uygun olarak aracın boylamsal yönü 
boyunca sallanır. Kanallı plaka üzerindeki kanallar 
LED’lerden fototransistora gelen ışığı keserek 
fototransistoru açar ve kapatırlar. Bu transistorların 
açıp kapanmasıyla yavaşlama oranı dört ayrı 
seviyeye bölünür ve bu ECU’ya sinyal olarak 
gönderilir. 

7.4.3. Elektronik Kontrol Ünitesi 
ECU, frenleme sırasında tekerleklerin dönme 
hızındaki değişikliklerden, tekerlek ve yol 
yüzeyi arasındaki kayma şartlarına karar verir ve 
tekerleklerin hızını en uygun bir durumda kontrol 
edecek şekilde, disk fren silindirlerine en uygun 
hidrolik basıncı göndermek için ABS kumanda 
grubunu kontrol eder. ECU aynı zamanda, başlangıç 
kontrol fonksiyonu, diagnostik kontrolü, hız sensörü 
kontrol fonksiyonu ve arıza saklama fonksiyonunu 
içerir.

frenleme kuvveti elde etmek amacı ile 
yükseltilmesi gerektiğinde ECU üç konumlu 
valfa akım göndermez. Manyetik kuvvet ortadan 
kalkarak portlar açılır ve fren ana merkezinden 
gelen hidrolik portlardan geçerek tekerlek 
silindirlerine gider. Hidrolik basıncın yükseltilme 
oranı basınç yükseltme ve tutma konumlarının 
tekrarlanmasıyla kontrol edilir.

7.4. Sensörler 

7.4.1. Tekerlek Hız Sensörü 
Bağlı olduğu tekerlek poryasının hızını ölçerek 
ECU’ya sinyal gönderir.

7.4.1.1. Yapısı ve Çalışması

Ön ve arka tekerlek hız sensörleri bir daimi mıknatıs 
bobin ve çekirdekten meydana gelirler. Ön tekerlek 
hız sensörleri direksiyon mafsalına, arka tekerlek hız 
sensörleri aks taşıyıcısına sabitlenmiştir. Dişli rotorlar 
ön tahrik şaftlarına ve arka tekerlek poryasına 
bağlanmışlardır ve tek bir eleman gibi dönerler. Her 
rotorun dış çevresinde tırnaklar bulunur. Bu yüzden 
rotor dönerken rotorun dönme hızıyla orantılı bir 
frekansa sahip bir voltaj üretilir. Bu voltaj ECU’yu 
tekerlek hızından haberdar eder.

7.4.2. Yavaşlama Sensörü 
Dört tekerlekten tahrikli araçlarda frenleme sırasında 
aracın yavaşlama oranını algılar ve bu sinyalleri 
ECU’ya gönderir. ECU bu sinyalleri kullanarak 
hassasiyetle yol yüzey koşullarına karar verir ve 
gerekli kontrol ölçümlerini yapar. 

7.4.2.1. Yapısı ve Çalışması 
Yavaşlama sensörü, iki çift LED (ışık yayan 
diyot) ve foto transistor ile bir kanallı plaka ve bir 
sinyal dönüşüm devresinden meydana gelmiştir. 
Binek araçlarda bagaj kısmına diğer araçlarda ise 
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JANTLAR VE LASTİKLER
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1. Jantlar
Jantlar, lastiği üzerinde sabit olarak taşıyan ve poryaya / kampanaya 
bağlanmasını  sağlayan dönel parçadır.

1.1.5. Alüminyum Alaşımlı Jantlar
Jant, CNC tezgahlarda yada elektrozyon yöntemi ile işlenmiş kalıplarda 
yüksek basınçta ve genellikle santrafüj metodu ile alüminyum 
alaşımlarından dökülerek komple olarak üretilir. Gelişen modern kalıp 
ve bilgisayar teknolojisi sayesinde çok geniş bir çeşitlilikte tasarım ve 
imal imkanı mevcuttur.

1.1.5.1. Avantajları  
Az ağırlık, iyi ısı dağıtımı, kolay temizlenebilirlik, estetik görünüm, kaynak bölgesi bulunmaması, 
salgı-yalpa değerlerinin çok küçük olması

1.1.5.2. Dezavantajları 
Darbeye karşı mukavemeti çelik jantlara göre 
düşüktür. Pahalıdır.

2. Lastikler

2.1. Görevleri 
➢ Genellikle içinde taşıdığı hava ile 
yere sürtünerek motorlu yada motorsuz 
(hava ve kara) aracının ilk hareketini başlatır, 
hızlandırır ve durmasını sağlar. 
➢ Aracın yol ile temasını sağlayan bir 
hava yastığıdır. Yükünü taşır. 
➢ Lastik, fren, yan klavuzlama ve ayrıca mutlak bir yaylanma etkisini gerçekleştirmelidir.
➢ Yolu iyi tutmaları, düz gidişte virajda ve ayrıca frenleme esnasında sürücünün aracı kontrol 
etmesine yardımcı olmaları gerekir. 

2.2. Lastik Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Malzemeler 
Naylon tekstil kordon, Kauçukla karıştırılmış yağ, Doğal kauçuk sütü, Doğal kauçuk, Stiren-butadien 
kauçuk, Bal mumu, Butil kauçuk, Polibutadien kauçuk, Kükürt, Karbon karası ve Çelik Kordon.
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2.4. Lastiğin Yapısı 

2.6.4. İç Lastiksiz (Tubeless) Lastikler
Basınçlı hava yüksek sızdırmazlık etkinliğine sahip özel formüllü kalın lastikten yapılmış iç kaplama 
tarafından lastik içinde tutulur. Tubeless lastikte iç lastik olmadığı için hava supabı direkt olarak jant 
çemberine tutturulmuştur.

Sırt 

Yanak 

Ku aklar 

Gövde 

ç Astar 

Damaklar 

Flipper 

Cıpper 
Aneks 

Ceyfer 
Omuz Altı 

Omuz 
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2.7. Lastik İşaretlemesi 

2.7.1. Eski İşaretleme 

2.8. Dot Lastik İşaretlemesi
Lastiğin, ABD Ulaştırma Bakanlığı standardını geçtiğini yada karşıladığını belirtir.
1990’da 1999’a kadar  geçerli olan dot numarası 11 haneli.

NJ     37   R7AW        43 9
Üretilen Fab  Ebat   Tip   Hafta / Yıl

2000’den itibaren geçerli olacak dot numarası
2000 yılından itibaren DOT numaralarında dört haneli bir  sisteme geçilecektir. Son iki hane içinde 
bulunulan rakamlar üretim yılını, ilk iki hanede yer alan rakamlar ise üretim haftasını gösterecektir.

Örnek : 0100   =        01. Hafta  2000          XA      : Üretici firma fabrika kodu
              1601   =        16. Hafta 2001           UU     : Lastik ölçü kodu
              0303  =         03. Hafta 2003          B762  : Üretici firmaya göre değişen semboller
2200  : Üretim tarihi (22. hafta, 2000 yılı)                  

Lastik             Kesit oranı     En        Lastik    Jant çapı
Genişliği          Yükseklik /   yüksek   yapı
                          genişlik          hız       tarzı

Lastik                     Kesit           Lastik         Jant            Yük                     Hız 
Genişliği                 oranı          yapı              çapı          endeksi             endeksi
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2.9. Hız Endeksi
Hız sembolü, bir lastiğin yük indeksi ile belirtilen azami yükte yapabileceği maksimum hızı 
ifade eden bir kodlamadır. Hız sembolleri tablosunda ise harflerin belirttiği maksimum hızlar 
verilmiştir. Hız kategorisi ise ölçü tanımlaması içinde gösterilen, lastiğin 240 km / saat üstü hızlarda 
kullanılabileceğini ifade eden kodlamadır.

185 / 60 R 14 82 V 255 / 40 ZR 17 (94)

2.13. Lastik Ömrüne Etki Eden Faktörler 
➢ Hava
➢ Yük
➢ Hız
➢ Çevre Isısı
➢ Yol Şartları
➢ Lastik Bakımı 
➢ Tamir, Jant, Balans, Mekanik Düzen, Söküp / Takma
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2.14. Lastik Aşıntıları 

2.14.1. Toe
➢ Toe in (Pozitif (+))

•  Bir araca önden bakıldığında
  lastiklerin, ön yüzlerinin  birbirlerine yakın olmasına toe-in denir.
•  Lastiklerde dıştan içe doğru pürüzlü aşınma görülür. 

➢ Toe out (Negatif (-)

• Bir araca önden bakıldığında
  lastiklerin, arka yüzlerinin birbirine
  yakın olmasına toe-out denir.
•  Lastiklerde içten dışa doğru
  pürüzlü aşınma görülür. 

YOL KO ULLAR 
             Düz Asfalt 
 
           Virajlı Asfal t 
 
                     Beton 
 
   Arnavut Kaldırımı  
   
          Bozuk Asfalt  
 
Bozuk Virajlı Asfalt  
 
            Toprak Yol 
 
                    Çakıl 
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2.14.2. Kamber            
➢ Pozitif Kamber (+)   

•  Bir araca önden bakıldığında
  lastiklerin dış omuzları
  üzerine basmaları durumuna
  denir. 
•  Lastiklerin dış omuzları aşınır.

➢ Negatif Kamber (-)

•  Bir araca önden bakıldığında
  lastiklerin iç omuzların üzerine
  basmaları durumuna denir.
•  Lastiklerin iç omuzları aşınır.

2.14.3. Kaster     
Bir araca yandan bakıldığında aksın üstünün ya da mafsal piminin, geriye yatıklığı, pozitif kaster 
değerini verir. Negatif kaster ise, tepe noktanın öne yatık olmasıdır.
• Kaster ayarsızlığı, lastiğin sırtının S şeklinde aşınmasına neden olur.
• Kaster ayarının; lastiğin aşınmasına etkisi olabileceği gibi esas olarak aracın sürüş 
özelliklerini de değiştirir.                                                                                 

2.14.4. Tabanda Tek Bir Bölgede Düzensiz Aşınma
Panik fren sonucu, tekerleğin bloke olması ve 
frenlemenin tek bir bölgede gerçekleşmesi veya 
depolama-park esnasında lastiğin ısı, yağ, solvent…
gibi maddelerle uzun süreli fiziki teması neticesinde, 
temas eden bölgedeki kauçuk karışımının özelliğini 
yitirmesi. 
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2.14.5. Tabanda Bir kaç Bölgede Düzensiz Aşınma
Rulmanlarda boşluk var. Arka aksa takılı olan bu lastiklerin çalıştığı yerde amortisörler, süspansiyon 
sisteminde aşırı yıpranma var. (A-B). Zincir izi (C). Standart bir lastiğin yarış amaçlı (Rally) 
kullanılması (D). 

2.14.6. Taban Merkezinde Düzensiz 
Aşınma (Çevresel )
Lastik; yapılan işe uygun şişirme basıncının 
çok üzerinde bir değerdeki basınçta uzun 
süre kullanılırsa, taban orta bölgesi erken 
aşınır. Lastiğin yere temas eden alanında yük 
ve basınç eşit dağılmaz. Taban orta bölgesi 

omuzlara oranla daha fazla yük taşıyarak, diğer bölgelere göre 
daha fazla zorlanır ve erken / hızlı aşınır. Daima yapılan iş ve 
çalışılan güzergaha göre lastik şişirme basınçları ayarlanmalıdır. 

2.14.7. Tabanda İki Omuzda Düzensiz Aşınma (Çevresel)
Lastik; yapılan işe uygun şişirme basıncının çok altında bir değerdeki 
basınçta uzun süre kullanılırsa, iki omuz erken aşınır. Lastiğin yere 
temas eden alanında yük ve basınç eşit dağılmaz. Omuzlar, taban orta 
bölgesine oranla daha fazla yük taşıyarak diğer bölgelere göre daha 
fazla zorlanır ve  erken / hızlı aşınır. Daima yapılan iş ve çalışılan 
güzergaha göre lastik şişirme basınçları ayarlanmalıdır.

2.14.8. Omuz Yanak Bölgesinde Şişme
Lastiğin yapısını oluşturan temel elemanlardan biri de karkas’tır. 
Otomobil lastiklerinde kullanılan karkas tekstildir (Naylon, Polyesyer, 
Rayon....). Herbir kord ipliğinin uluslararası standartlarla belirlenmiş 
esneme, gerilme, kopma... mukavemeti vardır. Kullanım esnasında bu 
değerlerin çok üzerinde darbe alınırsa tam darbenin alındığı noktada 
kord(lar) kopabilir. İç basınç her bir noktada eşittir ve bu basınca direnç 

kordların koptuğu bölgede azalır. Bu nedenle, darbeli bölgeyi sadece kauçuk karışımı tutar ve direnç 
az olduğundan bu bölge dışa doğru esneme yapar (şişer). 

A B C D 
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2.16. Örnek Lastik İşaretlemesi

3. Aşınma ve Arızaların Yol Güvenliğine Etkileri 
• Esneme Kabiliyeti
• Güç Aktarımı
• Direksiyon Hakimiyeti
• Yola Tutunma Kabiliyeti
• Yük Taşıma Kabiliyeti
azalır veya tamamen biter. Bu özellikler lastiğin tüm ömrü boyunca sabit kalmalıdır. 

3.1. Jantlarda Kontrol edilecek Önemli Hususlar
• Araçta farklı ebad ve yapıda jantlar bulunmamalıdır.  
• Üreticisi tarafından öngörülen yada muadil lastiklere uygun jant seçilmiş olmalıdır. 
• Flanş bölgesinde hasar bulunmamalıdır. Lastik çepeçevre tam olarak janta oturmalı ve hava 
kaçağı olmamalıdır. (İç lastiksiz Jantlar)
• Bijon delikleri ve havalandırma delikleri bölgesinde çatlak bulunmamalıdır.
• Kaynak yerlerinde hata yada hasar vb. Bulunmamalıdır (Jantın dağılmasına yada hava 
kaçağına neden olabilecek). 
• Özellikle ağır vasıtalardaki jantlarda aracın çukura düştükten sonra yada tümsekten hızla 
geçtikten sonra oluşabilecek deformasyonlar bulunmamalıdır. (Ovallik yada kısmi çökük bölgeler)
• Aşırı paslanma ve çürük bölgeler mevcut olmamalıdır.
• Sübap janta tam olarak oturmuş olmalı ve hava kaçağı olmamalıdır.
• Jantın kendi balanssızlığı yapılmış olmalı; lastik ile birlikte balans ayarı yapılırken bileşke 
balans doğurmamalıdır.
• Jant üzerinde şüphe yaratacak gayri muntazam tamirat vb. işlemler bulunmamalıdır.

Üretici Firma Adı ve  
Lastik Taban  
Desen Kodu 

Avrupa Ekonomik  
Komisyonu Lastik 
Onay No.su 

Nominal 
Kesit Geni li i 

Kesit Oranı 
(Basıklık) 

Jant Çapı 

Yük ndeksi 

Hız Sembolü 

Lasti in 
Üretildi i Ülke  

Lastik Yapısı 
Detayları 

Üretici Firmaya Göre De i en 
Sembol Grubu  

Lasti in Üretim Tarihi  

Kuzey Amerika  
Ula tırma Bakanlı ı 
Uygunluk Sembolü 

TWI Lastik A ınma 
Göstergesi 

Takviyeli Karkas  
(Bazı Lastiklerde)  

Lastik Ölçüsü,  
Yük ndeksi ve 
Hız Sembolü 

M&s (Mud and  
Snow) Kar-Çamur 
Lasti i areti 

ç Lastiksiz 
(Tubeless) 

Üniform Lastik Kalite 
Derecesi areti (Kuzey 
Amerika çin) 

Radyal Yapı 
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3.2. Lastiklerde Kontrol edilecek Önemli Hususlar 
• Farklı ebad ve tipte lastikler bulunmamalıdır. 
• Hız sembolü aracın max. hızına uygun olmaldır.
• Max. yük müsaade edilir sınırlar içinde olmalıdır.
• Hava basıncı müsaade edilen max. hava basıncı altında olmalıdır. (Üretici tavsiye basıncında 
olmalıdır)
• Özellikle yanak ve damak kısmında hasarlanmalar bulunmamalıdır. Sırt bölümünde müsaade 
edilir normal aşınmalar ve küçük deformasyonlar haricinde  yarık, yırtık, sert cisim hasarı ve balonlar 
bulunmamalıdır. 
• Damak kısmında hava kaçağına neden olabilecek bir hasar olmamalıdır. Damak tellerinde dışardan 
gözle görünen herhangi bir deformasyon, tel kopması yada tel ucu vs. bulunmamalıdır.
• Diş derinliği 1,6 mm altında olmamalıdır.
• Üretim tarihlerine göre yazlık lastiklerde 6 yıl, kışlık lastiklerde ise 4-5 yıldan daha eski olmamalıdır. 
(Diş derinliğide dikkate alınarak)
• Kaplanmış lastiklerse sırt kısmındaki kaplanmış bölümde herhangi bir kalkma, ondülinlenme vb. 
anormal bir durum bulunmamalıdır.
• Statik ve dinamik balans ayarı yapılmış olmalıdır.

4. Kış Lastiği Yapisi Ve Özellikleri
Kış lastikleri, son yıllarda özellikle yoğun kar yağışları nedeniyle Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. 
Türkiye'de henüz belirli bir kesim tarafından kullanılan kış lastiği bugün Avrupa'da yoğun bir talep görüyor. 
Avrupa'daki genel alışkanlığın aksine, Türkiye'de sürücüler kış lastiği kullanma ihtiyacını sadece kar yağdığı 
gün hissediyor..

Kış lastiği ile ilgili RMA(Rubber Manufacturers Association) ve ASTM şartlarını sağlayan lastikler üst 
taraftaki sembolü kullanabilirler. "Bu sembolleri taşıyan lastikler kış lastiğidir" diyebiliriz
Karla kaplı zeminlere en uygun lastikler kış lastikleridir. Kış lastikleri kaygan zeminde standart lastiklere 
oranla yüzde 40-50 oranında daha iyi yol tutuş ve frenaj sağlarlar. Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C’ın 
altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması azalır. Kış lastiklerinin özel profillerinin yanısıra, 
üretildikleri silica esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 °C’ın altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, 
kar ve buzda tutunmayı artırır. Kış lastiğinin kauçuk karışımı yuvarlanmaya başladığında standart lastikten 
daha çabuk ısınır, ayrıca havanın soğumasına rağmen yapısı büzüşmediği için daha gergin durur. Bu sayede 
desen aralıkları küçülmez, lastiğin tutunma kabiliyeti artar. Kış lastiğinin taban desenindeki kılcal çizikler 
de tutunmayı artırır. Yeni nesil kış lastiklerinde kullanılan silisyum minerali düşük sıcaklıklarda lastik 
kauçuğunun yumuşaklığını artırarak normal sıcaklık şartlarındakine benzer tutunma sağlıyor. 

4.1. Kış Lastiklerinin Avantajları
• Kış lastiği sadece karda değil, yağmur, çamur ve hatta buz gibi tüm kaygan zeminlerde standart 
lastiğe göre avantaj sağlar. 
• Kış lastikleri kaygan zeminde standart lastiklere oranla yüzde 40-50 oranında daha iyi yol tutuş ve 
frenaj sağlarlar.
• Kış lastikleri, bölgesine göre soğukların başladığı ekim-kasım ayları ile sona erdiği mart-nisan ayları 
arasında kullanılıyor.
• Kuru ve ıslak zeminlerde ise performanslarında herhangi bir azalma olmaksızın güvenle 
kullanılırlar.
• Islak zeminlerde aquaplaning (suda kızaklama) riskini en aza indirir.

4.2. Kış Lastiklerinin Yaz Aylarında Kullanılmasının Sakıncaları
• Sert karışımının özelliğinden dolayı diğer lastiklere oranla daha çabuk aşınır.
• Gürültü seviyesi artar.
• Yazın kullanıldığında daha çabuk aşınır ve bir sonraki kış döneminde performans düşüklüğü olur.
• Yakıt sarfiyatını artırır.
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1908...  Otomobilde dinamonun kullanılmaya başlanması ile birlikte elektrikli ampuller 
de kullanılmaya başlandı. Bu ampullerin en kötü yanı aniden ve sıkça bozuluyor olmasıydı. 
Farda ışığı yola direkt olarak yansıtan parabolic aynalar kullanılıyordu. Işığın dağılımı o kadar 
kötüydü ki, geceleyin karşılaşan iki otomobilden biri durmak zorunda kalıyordu.
1917...  Özel kaplamalı metal reflektör ve yeni ampul soketlerinin kullanılmaya 
başlanması. Bu reflektörlerde daha gelişmiş odaklama ayarları yapılabiliyordu.
1919...  Kısa ve uzun far için ayrı reflektörler kullanılmaya başlandı. Bu düzenleme ile 
birlikte ışığın dağılımı sorunu da kısmen çözülmüş oldu.
1925... Kısa ve uzun far ışığının aynı reflektörde üretilmesi için yapılan çalışmalar sonuç 
vermeye başladı. Böylece maliyet daha da azaltılabilecekti. 
1931... Sis farı kullanılmaya başlandı.
1945... Asimetrik ışık deseni geliştirilerek kısa farlarda kullanılmaya başlandı.
1958... Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) yayınladığı tüzükler ile 
üye ülkeler tarafından uyulması gereken otomobil aydınlatmasının tüm standartlarını belirledi.
1962... Otomobil aydınlatmasında kullanılan ilk halojen ampul olan H1 üretildi.
1967... H3 ampul üretildi.
1971... H4 ampul üretildi. Bu ampulde kullanılan iki ayrı tel ile aynı reflektörde kısa ve uzun 
far ışığı elde edilebiliyordu.
1983... Elipsoidal far üretildi.
1988... Free form far üretildi.
1992... Xenon far ilk defa BMW 7 serisinde uygulandı.
1992... H7 ampul üretildi.
1993... Şeffaf ön camlı free form far üretildi.
1997... Mavimsi ışık veren ampuller ve Xenon gazı içeren yüksek performanslı halojen 
ampuller üretildi. 
1999... H8, H9, H11 ampulleri üretildi.
2000... Bi-Xenon far ilk defa Saab 9.5 serisinde uygulandı.
2001... Centralized Lighting (Merkezi Aydınlatma) sistemlerinin ilk denemeleri. Bu sistemde 
otomobil içinde merkezi olarak bulunan Xenon ampulünün ışığı fiberoptik kablolarla farlara 
dağıtılmaktaydı.
2002... Dönen farların (Bend Lighting) geliştirilmesi ile far ışıkları direksiyon pozisyonu ve 
yolun durumuna göre + / - 15º açı ile yön değiştirebiliyordu.
2003... Dönen farlar (Bend Lighting) Avrupa ülkelerinde kullanılmak üzere onay aldı.
2003... Static ve Dynamic Bend Lighting teknolojisi birlikte ilk defa Opel Signum'da 
kullanıldı.

1.Tarihçe
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Işık Rengi 
Işık rengi, renk sıcaklığı ile gayet güzel tarif edilmektedir. 
Burada üç ana grup bulunmaktadır: 

• Sıcak beyaz < 3300 K
• Doğal beyaz 3300 – 5000 K 
• Gün ışığı beyazı > 5000 K

3. Aydınlatma Sistemleri

Görmek ve görülmek için yolu aydınlatmak 
ve aracın konumunu belirtmek gerekir. Son 
20 yıldan beri, aydınlatma tekniğindeki 
gelişme araçların stiline bağlı olmuştur. 
Araçların aerodinamik özelliğinin artması, far 
yüksekliğinin azalmasına ve far camlarının 
eğiminin küçülmesine yardımcı olmuştur. 
Aydınlatma sistemini iki ana grupta 
inceleyebiliriz;

3.1. Dış Aydınlatma 
Dış aydınlatmanın görevi, ters yönden gelen 
sürücülerin gözünü kamaştırmadan sürücünün 
yolu görmesini sağlamaktır.



99

3.2. Sinyalizasyon 
Görevi, yoldaki diğer sürücülere aracının konumunu belirtmeye imkan sağlamaktır. 

Avrupa ve Amerika normlarına göre dönüş lambaları için görülebilirlik açıları aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir.

Yasal mevzuat, kamusal karayolunda seyreden bütün motorlu araçlar için çalışan bir dış aydınlatma 
ve sinyalizyon sistemini zorunlu kılar. Özet olarak, farlar iyi ayarlanmalı ve lambalarla donatılan 
aydınlatma sistemi çalışır durumda olmalıdır.

 
 

                                                                

      Sinyal lambası 

      Fren / park lambası 

              Geri vites 

Sis lambası 

Sinyal lambası  

  Kısa far 

                   Uzun far 

Park lambası 
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3.3. Aydınlatma Sisteminin Yapısı
Yolu görmek için, aracın önünü aydınlatmak 
üzere farlar kullanılır. Görülmek için, aracın 
konumunu belirtmek üzere ön ve arka 
sinyalizasyon lambaları kullanılır. Optik blok 3 
kısımdan meydana gelmiştir:

1-Reflektör
2-Far Camı
3-Lamba

3.3.1. Reflektör 
Lambadan çıkan ışığın güçlü bir şekilde 
yansımasını sağlar. Birçok reflektör tipi vardır. 
Reflektörün şekli, yansıyan
ışınların yayılımında etkili olur.

3.3.1.1. Parabolik Reflektör 
Bu parabolik reflektör, aydınlatma ve 
sinyalizasyon uygulamalarında kullanılır. 
Parabolün odak noktasına yerleştirilen bir ışık 
kaynağı eğrinin üzerine yansır ve paralel ışınlar 
gönderir.

3.3.1.2. Küresel Reflektör 
Bu reflektör sinyalizasyon uygulamaları için 
kullanılır. Işık kaynağı tarafından yayılan her 
ışın reflektör tarafından yansıtılır ve merkeze 
doğru yönlendirilir. Bu işlem aynanın tamamında 
gerçekleşir.

3.3.1.3. Eliptik Reflektör 
Eliptik reflektör, küçük bir reflektör yüksekliği 
ile çok fazla ışık toplama avantajına sahip olan 
özel bir geometrik şekle sahiptir. Bu reflektörler 
ışığı ikinci bir odak noktasına yönlendirirler. 
Işık hüzmesi bir mercek tarafından yeniden 
doğrultulur.

3.3.1.4. Karmaşık Yüzeyli Reflektör 
Reflektörün yüzeyi çok sayıda küçük yüzden 
(faset) meydana gelmiştir. Bu küçük yüzler ışığı 
ilgili bölgeye yöneltirler. Bu teknoloji, reflektör 
yüzeyinin %100 oranında kullanılmasını sağlar. 
Reflektör,  yüzeyinin her bir kısmının ışığı belli 
bir yere yönlendirmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

3.3.2. Far Camı 
Her bir far camı belli bir lamba tipi için 
geliştirilmiştir. Far camının sağladığı yararlar 
şunlardır;

- Işık hüzmesini genişletmek ve bunu 
homojen (yeknesak) hale getirmek,
- Işığı, ince çizikler tarafından sağlanan 
yönlere doğru toplamak.

İnce çizikler ışınların paralel şekilde 
yönlenmesini sağlarlar. İnce çiziklerin şekil 
ve yerleri bilgisayar tarafından hesaplanır ve 
ışık hüzmesinin homojen ve en verimli şekilde 
dağılımına imkan sağlarlar. Günümüzde, ışığın 

dağılımı reflektör tarafından 
gerçekleştirilir. Bu nedenle, 
son yıllarda düz  yüzeyli far 
camları kullanılmaktadır.

3.3.3. Lamba 
Lamba aşağıda belirtilen kısımlardan meydana 
gelmektedir;

- Ampul
- Filaman
- Duy
- Kontak

  

  

Filaman 

Duy 

Kontak 

Ampul 
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P 21 W 
Güç 1 2V / 21W 

 
 

 

Soket B a15s 

I ık miktarı 460 lm 

 
PY 21 W 
Güç 1 2V / 21W 

 
  

Soket B a15s 

I ık miktarı 280 lm 

 

3.3.3.1. Lamba Türleri 
3.3.3.1.1. Standart Akkor Flamanlı Lambalar 
Bu lambalar, bir asal gaz ile doldurulmuş bir ampulden meydana gelmiştir ve bir iletken filamanı 
içerirler. Bu lamba tipi sinyalizasyon için kullanılır. Dış aydınlatma için yeteri kadar güçlü 
değildirler. Uygulamaya göre bir çok model mevcuttur.
Sinyal / Stop / Park Lambaları v.b.  

P 21 / 5W 

Güç 12V / 21W-5W 

 
 

 

Soket Bay15d 

I ık miktarı 440-35 lm 

 

W 5 W 

Güç 12V / 5W 

 
 

 
Soket W2�1���5d  

I ık miktarı 50 lm 
 

W 
5 W  

Güç 12V / 5W 

 
 

 

Soket W2�1���5d  

I ık miktarı 30 lm 
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3.3.3.1.2. Halojen Lambalar 
Bunlar, halojen (iyot, klor veya brom) ailesine ait bir gaz ile doldurulmuş akkor filamanlı 
lambalardır. Bu gaz daha yüksek filaman sıcaklıklarına çıkmaya olanak sağlar. Bu yüzden filaman 
daha fazla parlar. Dolayısıyla ışık daha canlı olur. Bu lamba tipi farlarda kullanılır.

P 21 / 5W 

Güç 12V / 21W-5W 

 
 

 

Soket Bay15d 

I ık miktarı 440-35 lm 

 

W 5 W 

Güç 12V / 5W 

 
 

 
Soket W2�1���5d  

I ık miktarı 50 lm 
 

W 
5 W  

Güç 12V / 5W 

 
 

 

Soket W2�1���5d  

I ık miktarı 30 lm 

 

H1 
Güç 12V/55W 

  

 

Soket P14.5s 

I ık 
miktarı 1550 lm 

H�  
Güç 12V/55W 

 

 

 

Soket P�22s 

I ık miktarı 1450 lm 

H�  

Güç 
12V/ 
�0W�
55W 

  

 

Soket P4�� 

I ık miktarı 
1�50�  
1000 
lm 

H�  

Güç 12V/55W 

  

 

Soket P�2�� 

I ık miktarı 1550 lm 
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H1 
Güç 12V/55W 

  

 

Soket P14.5s 

I ık 
miktarı 1550 lm 

H�  
Güç 12V/55W 

 

 

 

Soket P�22s 

I ık miktarı 1450 lm 

H�  

Güç 
12V/ 
�0W�
55W 

  

 

Soket P4�� 

I ık miktarı 
1�50�  
1000 
lm 

H�  

Güç 12V/55W 

  

 

Soket P�2�� 

I ık miktarı 1550 lm 

 

HB 3 (9005) 
Güç 1 2V/65W 

  

Soket P 20d 

I ık miktarı 1900 lm 

 
HB 4 (9006) 

Güç 1 2V/55W 

  

 

 

3.3.3.1.3. Lad Lambalar (Xenon) 
Çok yeni olan bu lamba aşağıdaki özelliklere sahiptir;

- Azaltılmış bir enerji tüketimi,
- Gün ışığına yakın bir renk,
- Uzatılmış yaşam süresi,

 Bununla birlikte çalışması için 20 000 volt değerinde bir tutuşma gerilimine ihtiyacı vardır. Çünkü 
filamanı yoktur. İki elektrot arasındaki yüksek gerilim bir elektrik arkı oluşturur. Bu enerji madeni 
tuzları buharlaştırır ve bir ışık yaratır. Bu lamba tipine uygun farlarda kullanılır.
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3.3.3.1.3. Lad Lambalar (Xenon) 
Çok yeni olan bu lamba aşağıdaki özelliklere sahiptir;

- Azaltılmış bir enerji tüketimi,
- Gün ışığına yakın bir renk,
- Uzatılmış yaşam süresi,

 Bununla birlikte çalışması için 20 000 volt değerinde bir tutuşma gerilimine ihtiyacı vardır. Çünkü 
filamanı yoktur. İki elektrot arasındaki yüksek gerilim bir elektrik arkı oluşturur. Bu enerji madeni 
tuzları buharlaştırır ve bir ışık yaratır. Bu lamba tipine uygun farlarda kullanılır.

D2S 
Güç 8 5V/35W 

  

 

Soket P 32d2 

I ık miktarı 3200 lm 

 
D2R 

Güç 8 5V/35W 

 

 

 

D2S 
Güç 8 5V/35W 

  

 

Soket P 32d2 

I ık miktarı 3200 lm 
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D2R 

Güç 8 5V/35W 

 

 

 
3.3.3.1.4. Elektrikle Işıldayan Diyotlar (LED) 
Bu diyotlar genellikle elektronik devrelerde kullanılır ve ışık yayma özelliğine sahiptirler. 
Genellikle LED olarak adlandırılan bu diyotlar çok az enerji tüketirler. Ayrıca ısınmama ve az 
yer kaplama avantajları vardır. Kabin içinde ve sinyalizasyon için çok kullanılan bu lambalar, dış 
aydınlatmada gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.

4. Aydınlatma Sisteminin  Çalışması 
Teknolojinin gelişmesi, sürücünün konforunu 
artırmak amacıyla aydınlatma ve sinyalizasyon 
sahasındaki yeni işlevselliklerin geliştirilmesine 
olanak sağlamıştır. Dış aydınlatma ve 
sinyalizasyon değişik beyinler ve aksiyonerler 
tarafından yönetilirler. Bu sistem, otomatik  
modların kullanımına olanak sağlar.

4.1. Direksiyon Altındaki Anahtarlama 
Modülü 
Aşağıdaki işlevleri çalıştırmak için sürücünün 
taleplerini alır.

- Dış aydınlatma,
- Sinyalizasyon,
- Otomatik modun devreye alınması veya 
devreden çıkarılması.

Araca uygun olarak, mültipleksli veya kablolu 
olabilir.

4.2. BSI 
Bu kutu mültipleksli bir beyindir. Sürücü talepleri 

ve otomatik modlara göre, araç bilgilerini 
merkezileştirir ve değerlendirir.
Aracın sinyalizasyon sistemini yönlendirir. 

- Fren lambaları,
- Geri vites lambaları,
- Park lambaları,
- Arka sis lambaları,
- Ön / arka sinyal lambaları.

4.3. BSM
Bu beyin, mültipleksli bir şebeke vasıtasıyla 
BSI* modülüne bağlanmıştır. Bu son modülün 
emirlerine tabidir. Dış aydınlatmayı çalıştırır ve 
onu korur.
- Uzun farlar,
- Kısa farlar,
- Ön sis lambaları.

4.4. Otomatik Mod 
Mültipleksleme sisteminin kullanımı ile birlikte, 
sürücünün konfor ve güvenliği için aydınlatmanın 
devreye alınmasına yönelik değişik modlar kabul 
edilmiştir (aracın kullanıldığı ülkeye göre).
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4.5. Elle Çalışan Ayar Komütatörü 
Diğer sürücülerin gözlerinin kamaşmasını 
önlemek amacıyla, sürücünün kısa farların 
eğimini düzeltmesine imkan sağlar. 

4.6. Geri Vites Kontaktörü 
Geri vites bilgisinin BSI modülüne 
gönderilmesini sağlar.Bu bilgi alındığı anda, BSI 
geri vites lambalarını yakar. Otomatik bir vites 
kutusu ile donatılan araçlarda, işte bu çok işlevli 
kontaktör söz konusu bilgiyi BSI* modülüne 
gönderir.

4.7. Tehlike Sinyali Butonu 
Bu buton, sürücünün isteği üzerine dörtlü flaşör 
lambalarını devreye alır veya devreden çıkarır.

4.8. Farlar

4.8.1. Halojen Far 
 Günümüzde üretilen otomobillerin çok büyük 
bir çoğunluğunda halojen farlar kullanılmaktadır. 
Kısa ya da uzun far üretiminde sıklıkla tercih 
edilmesinin en önemli nedeni maliyetinin daha 
ucuz olması ve kolay uygulanabilir olmasıdır. 
Otomobil üreticileri maliyet, dizayn ve benzeri 
nedenlerle farklı far türleri kullanabilmektedirler. 
Bir otomobil farının yüzeyi, içinde kullanılacak 
ampule göre dizayn edilir. Örneğin H4 ampulle 
kısa ve uzun far tek reflektörde kullanılabilir. H7 
ya da H1 ampullerle kısa ve uzun far ayrı ayrı 
reflektörde kullanılabilir. Bundan dolayı farklı 
tiplerde halojen ampul çeşitleri üretilmektedir.

4.8.2. Halojen Ampul
Ampulün içine halojen, iodin, bromine ve diğer 
gaz karışımları doldurulmuştur. Ampulün içinde 
bulunan tungsten flaman, üzerinden akım geçmesi 
sonucunda ısınarak ışık verir. Bu esnada flamanın 
ısısı 3000 ºC, ampulün metal soketinin ısısı 
500 ºC civarına kadar yükselmektedir. Halojen 
ampulün içinde oluşan bu kimyasal aktarımlar 

4.8.3.2. Far Seviye Motoru
Farın yükseklik seviyesinin ayarlanması için farın 
arkasına monte edilmiş küçük elektromotorlar 
kullanılır ve sürücü tarafında bulunan switch 
ile kontrol edilir. Motorun piminin ileri-geri 
hareketi ile far içindeki reflektör aşağı-yukarı 
yönlendirilmektedir. Ayrıca arkasında bulunan 
bir vidayı tornavida ile sağa sola oynatarak daha 
hassas ayarlamalar yapılması mümkündür.

Normalden %5 fazla voltaj uygulandığında 
verdiği ışık %15 artar 
Harcadığı güç %8 artar. Ömrü yarı yarıya düşer 

Normalden %5 az voltaj uygulandığında verdiği 
ışık %15azalır 
Harcadığı güç %8 azalır. Ömrü iki kat artar

4.8.3. Far Seviye Ayarlama Mekanizması 

4.8.3.1. Far Seviye Switchi
Farın yükseklik seviyesi sürücü tarafında 
bulunan bir switch ile kontrol edilir. Her aracın 
far yükseklik seviyesinin farklı yüklerde 
hangi kademede olacağı kullanım kılavuzunda 
belirtilmiştir.        

kullanıma ve üretime bağlı olarak ampulün 
ömrünü önemli ölçüde etkilemektedir.
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4.8.3.3. Xenon Far
Genellikle sadece kısa farda Xenon far kullanılır. 
Kullanılan kısa far projektörü Xenon ampulün 
optiğine göre tasarlanmıştır. Işık dağılımının 
istenen yönde düzgün ve keskin olması için 
mercekli elipsoidal projektörler kullanılır. Az olsa 
da reflektör tabanlı Xenon far kullanan üreticiler 
de bulunmaktadır. Hem maliyet hem de Xenon 
ampulun uzun ısınma süresi nedeni ile uzun farda 
klasik halojen uzun far reflektörü ve halojen 
ampul kullanılmaktadır.

4.8.3.4. Bi-Xenon Far 
Bi-Xenon farda hem kısa hem de uzun 
far ışığı Xenon  projektöründe üretilir. 
Bi-Xenon sistemi kısa far açıkken 
çalışır, kısa far kapalıyken sellektör için 
ayrı bir halojen reflektörü ve ampulü 
kullanılmaktadır. Projektörün içindeki bir 
solenoide bağlanmış olan siperin yukarı-
aşağı hareketi ile kısa-uzun far geçişi 
sağlanır.

4.8.3.5. Xenon Ampul
Ampulün içine özel bazı metalik gazlar 
doldurulmuştur. İçinde bulunan iki elektrotun 
arasında sıçrayan ark ile ışık elde edilir.  
Çalışması için özel bir ballasta ihtiyaç duyar. 
İlk çalışma gerilimi yaklaşık 23000 volttur. 
Gerçek performansına ulaşabilmesi için 10 
sn. kadar ısınması gerekmektedir. Isındıktan 
sonra 85V gerilimle çalışır. Ampulün soketi 
Xenon projektörü için üretilmiştir, bu yüzden 
otomobilinizin standart halojen far soketine takıp 
kullanamazsınız.

4.8.3.6. Ballast  
Xenon farın elektriksel gücünü sağlar. Far 
çalıştırıldığı zaman gelen elektriği 23000 volta 
kadar yükselterek Xenon ampule verir. Xenon 
ampul birkaç saniye sonra normal çalışmasına 
başladığında gerilimi 85 volta düşürür. -40°C ile 
+105°C arası ortam ısısına dayanıklıdır.

Bi-Xenon projektör BMW E46 Bi-Xenon projektörü (Bosch)

 
3. jenerasyon  4 . jenerasyon  
Hella H ella 

 
Philips LVQ-212 

 



108

4.8.3.7. Otomatik Far Seviye Ayarlama 
Mekanizması
Xenon far bulunan otomobillerde otomatik seviye 
ayarlama mekanizması bulunması 1998 yılında 
zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede karşıdan 
gelen trafiğin yayılan ışıktan rahatsız olması 
engellenmiştir.

4.8.3.8. Far Seviye Sensörü
Otomobilin ön ve arkasında bulunan sensörler 
aracın eğimini algılar ve değişimleri kontrol 
ünitesine aktarırlar. Kontrol ünitesi topladığı bu 
bilgilerin doğrultusunda far seviye motorunu 
yönetir. 

4.8.3.10. Far Yıkama Mekanizması 
Xenon farda ışığın çıktığı mercek alanı küçüktür. 
Bu alan kirlendiğinde ışığı engellemekte ve 
dağılımını bozmaktadır. Bu nedenle Xenon far 
bulunan otomobillerde far yıkama mekanizması 
bulunması 1996 yılında zorunlu hale getirilmiştir.
Plastik camlı (polikarbon) farların yaygınlaşması 
ile birlikte geleneksel silecekli far yıkama 
mekanizmaları yerini basınçlı su püskürten 
sileceksiz far yıkama mekanizmalarına 
bırakmıştır. Ön cam yıkayıcısını çalıştırdığınızda 
pompa cam yıkama deposundaki suyu çekip 
yüksek bir basınçla sağ ve sol tampona gömülü 
fıskiyelere gönderir.

4.8.3.9. Far Seviye Motoru
Farın yükseklik seviyesinin ayarlanması 
için farın arkasına monte edilmiş küçük 
elektromotorlar kullanılır ve kontrol ünitesi 
tarafından yönetilir. Motorun piminin ileri-geri 
hareketi ile far içindeki projektör aşağı-yukarı 
yönlendirilmektedir. Ayrıca arkasında bulunan 
bir vidayı tornavida ile sağa sola oynatarak daha 
hassas ayarlamalar yapılması mümkündür.

4.8.3.9.1. Nasıl Çalışır ? 
Sabit far seviye mekanizması ile   Otomatik far seviye mekanizması ile   

 Hızlanma  

Kar ıdan gelen trafi i rahatsız eden ı ık Sabit seviyede, kar ıdan g elen t rafi i 
rahatsız etmeyen ı ık 

Sabit far seviye mekanizması ile   Otomatik far seviye mekanizması ile  

 
Y

ava lama  A
zalan aydınlatma ve görü  mesafesi Sabit seviyede, yeterli aydınlatma ve 

görü  mesafesi 
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Halojen far

Çalışma şekli : Ampuldeki telin ısınması ile
   ışık verir.
Işık miktarı : ~ 1500lm
Renk sıcaklığı : ~ 3200K - sarımsı ışık
Dayanıklılık : ~ 600 saat
Güç tüketimi : 12V/55W
Kullanım alanı : Kısa, uzun, sis
Maliyet : Düşük (standart)

5. Aydınlatma Sisteminin Kontrolleri

5.1. Far Ayar Cihazı 
Far ayarı, far ayar cihazları yardımı ile daha kolay yapılır. Gelişen teknoloji doğrultusunda çok 
çeşitli far ayar cihazları geliştirilmiştir. Aşağıda ki resimde bu cihazın bir örneği gösterilmiştir.

Xenon far

Ampuldeki elektrotlar arasında sıçrayan 
arklarla ışık verir.
~ 3200lm
~ 4100K - beyaz ışık
~ 3000 saat
85V/35W
Kısa, uzun (sadece bi-xenonda)
Yüksek (opsiyonel)
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ARAÇLARDAKİ
ELEKTRONİK  SİSTEMLERİ
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1. Konfor Elektroniği

1.1. Merkezi Kilit Sistemi
Konfor sisteminin kumandası, bir merkezi 
kontrol ünitesi ve iki ya da dört adet kapı 
kontrol ünitesi üzerinden gerçekleşir. Konfor 
özellikli merkezi kilitleme ile, tüm kapılar ve 
bagaj kapağı kilitlenir. Pencereler ve açılır tavan 
kapanır, hırsızlık koruma sistemi devreye girer 
ve kabin iç aydınlatmaları belli bir süre sonra 
kapanır. Ayrıca bir kaza anında kapı kilitleri 
otomatikman açılır.
Merkezi kilit sistemi arıza diagnozu sistem 
üzerinden yapılır ve ilgili arıza kayıtlarına göre 
tamir edilir. Araç muayenesi esnasında ilgili 
sisteme sahip olan araçların kontrolü müşteri 
memnuniyeti gereğince fonksiyon kontrolü 
şeklinde tecrübe ile  yapılır. Sistem üzerinde 
çalışmayan bir fonksiyon  var ise durum 
müşteriye bildirilir. 

1.2. Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilitleme
Telsiz uzaktan kumandalar alışılmış kızıl 
ötesi uzaktan kumandalara göre, daha geniş 
menzilden kumanda edilmesi ve daha düşük 
üretim maliyetine sahip olmaları sebebiyle 
üstündürler. Telsiz uzaktan kumandaların 
menzili duruma göre 10 m ‘ye kadar  
çıkabilmektedir. Telsiz uzaktan kumanda ile 
konforlu kilitleme güvenlik sebebiyle mümkün 
değildir. Sistem üzerinde çalışmayan bir 
fonksiyon arıza diyagnozu ve tecrübe ile tesbit 
edilir. Araç muayenesi esnasında bu sistem 
açma kapama şeklinde tecrübe edilip olası bir 
arıza durumu müşteriye bildirilebilir.

1.3. Hafıza Sistemi
Hafıza sistemi, bu fonksiyona sahip olan 
araçlarda koltuk, dikiz aynaları ve direksiyon 

derinlik, yükseklik ayarlarının sürücü haricinde 
iki kişinin daha özel ayarlarının hafızada 
saklanmasını ve istenildiği durumda, önceden 
ayarlanmış pozisyonlara otomatik olarak 
getirilmesini sağlamaktır. Sistemde olası bir 
sorun arıza diagnozu ile tesbit edilir. Araç 
muayenesi esnasında söz konusu sistemin 
tecrübe edilmesine gerek yoktur.

1.4. Elektrik Kumandalı Camlar
Elektrikli cam otomatiklerinin kullanımı 
kapılardaki cam kumanda alanları üzerinden 
gerçekleşir. Sürücü tarafındaki cam otomatikleri 
kumanda alanında, diğer tüm üç kapının 
cam kumandalarıda bulunmaktadır. Ayrıca 
yine sürücü tarafındaki kumanda panosunda 
arka kapı cam kilitleme şalteride çocuk 
yolcu güvenliği sebebiyle yer almaktadır. 
Sistemde olası bir arıza ilgili cam otomatiğinin 
çalışmaması şeklinde tesbit edilir. Araç 
muayenesi esnasında ilgili sistemler araç içi 
kumandaların kontrolü esnasında tecrübe 
ile kontrol edilir. Olası bir arıza durumunda 
müşteriye bilgi verilir.

1.5. Sıkışma Korumalı Elektrikli Camlar
Sıkışma koruması sıkışma tehlikesini bir hall 
sensörü ile algılar. Bu sensör kapı kontrol 
ünitesine ait platinin üstünde motor ekseni 
yüksekliğindedir. Üstüne bir bilezik mıknatıs 
yapıştırılmıştır. Cam yukarı çıkış esnasında 
bir engele rastlar ise, hall sensörü değiştirilmiş 
bir motor devir sayısı belirler. Bu durumdan 
kapı kontrol ünitesi bir yaralanma tehlikesinin 
oluştuğunu algılar. Camın hareket yönü tersine 
çevrilir. Sistemin arıza diyagnozu bir tecrübe ile 
anlaşılır.
Araç muayenesi esnasında sistem araçta mevcut  
ise müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla 
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sürenin yeterli olduğu durumlarda kontrol 
edilebilir.

1.6. Gecikmeli Sönen Kabin Aydınlatmaları
Araçların ön, arka bölümlerinde aydınlatma ve 
okuma lambaları bulunmaktadır. Akü koruması 
için üç kapama kademesi kullanılmaktadır.
• Anahtar kontak kilidinden çekilmiş ya 
da bir kapı açılmış ve tekrar kapanmış ise 30 sn 
sonra kapama gerçekleşir.
• Kontak kapanmış ve bir ya da birden 
fazla kapı açık ise  10 dk. sonra kapama 
gerçekleşir.
• Manuel açılmış lambalar kontak 
kapatıldıktan bir saat sonra kapatılır.
Bunların dışında merkezi kontrol ünitesi hava 
yastığı kontrol ünitesinden bir ‘çarpışma 
algılandı’ sinyali alırsa iç aydınlatmaları 10 
dk.boyunca açar. Sistemin arıza diyagnozu  bir 
tecrübe ile test edilir. Araç muayenesi esnasında 
araç iç aydınlatma  sistemi manuel olarak  
tecrübe edilir. Yanmama ve / veya yeterli 
aydınlatmama sorunu hafif veya ağır kusur 
olarak değerlendirilir.

1.7. Elektrikli Yan Aynalar
Elektrikli ayna kumandaları ön tarafta sürücü ve 
yolcu kumandaları olarak  konumlandırılmıştır. 
Sürücü tarafında her iki ayna kumandasıda yer 
almaktadır. Konum şalterleri ile ayna sağa, sola, 
yukarı, aşağı şekilde herket ettirilerek istenilen 
konuma ayarlanır. Sistemde olası bir arıza göz  
ile tesbit edilir. Aynalarda olası bir problem; camı 
kırık, ayar yapılamıyor vb. durumlar hafif kusur 
olarak değerlendirilir.

1.8. Alarm
Hırsızlık uyarı sistemi aşağıdaki fonksiyonları 
denetler ;
Motor Kaputu
Kapılar
Bagaj Kapağı
Kontak
Araç İç denetimi
Dış Darbe etkisi
Çalıştırma, devreye alma  ve  iptal etme işlemi 
uzaktan kumanda veya sürücü kapısı üzerinden  
anahtar ile yapılır.

Alarm sistemi üzerindeki olası bir arıza  sistemin 
arıza diyagnozu ile tesbit edilir. Araç muayenesi 
esnasında sistemdeki olası bir arıza kusur olarak 
değerlendirilmez.

1.9. Eletrikli ve Isıtmalı Koltuklar
Elektrikli koltuk ayar tertibatı hafıza 
fonksiyonunu da içermektedir. Bu hafıza 
yardımıyla farklı sürücülerin tercih ettikleri 
koltuk pozisyonları programlanabilmektedir. 
Elektrikli koltuklarda koltuk minderi, sırtlığı, bel 
ayarı ve koltuk kafalıkları tam olarak istenilen 
şekilde ayarlanabilmektedir.

Elektrikli koltuk ısıtıcısı ise soğuk hava 
şartlarında ilave konfor sağlar. Isıtıcı çok hızlı 
bir şekilde devreye girer ve ayarlanan kademede 
devreden çıkar. Koltuk ısıtma sisteminin özellikle 
deri koltuk döşemeli koltuklarla kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

1.10. İklimlendirme Sistemleri 
Otomobilin içinin ısıtılması ve soğutulması 
bir konfor seçeneği olsada sürüş güvenliği 
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açısından son derece önemlidir. Klima tertibatı 
aracın kendi ısıtma ve havalandırma sistemini 
tamamlayıcı niteliktedir. Manuel ve otomatik 
kumandalı olmak üzere iki ayrı tip ile araçlar 
üzerinde sunulmaktadır. Tam otomatik klima 
sistemlerinin manuel olanlardan farkı istenilen 
sıcaklık seviyesinin ayarlanabilmesi, bir dijital 
kumanda paneline sahip olması, ön, arka, sağ, 
sol tarafta oturan yolcular için ayrı ayrı sıcaklık 
seviyelerinin tercih edilebilmesidir.

Araç içindeki havanın en iyi biçimde dağıtılması 
için farklı boyutlarda üfleyiciler bulunmaktadır. 
Ayak bölgesi için biraz yüksek sıcaklıklarda, 
üst vücut içinse daha soğuk hava tavsiye 
edilmektedir.

Klima sistemlerinde son yıllarda soğutucu gaz 
olarak çevre için zararsız olan R134 A gazı 
kullanılmaktadır.

Araç Muayenesi esnasında en azından 
araçlarda havalandırma sisteminin yeterli 
çalışıp çalışmadığı, kademelerinin ve üfleme 
pozisyonlarının doğru olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Olası aksaklıklar hafif kusur olarak 
değerlendirilecektir.

1.11. Ergonomi
Aracın boyutları, sahip olduğu genel yapıya, 
tahrik tipine, donanım kapsamına, arzu edilen iç 
mekan şekline, bagaj hacmine ve aynı zamanda 
sürüş konforu ile kullanım emniyetine bağlıdır.
Oturuş pozisyonu, belirli standartlara göre 
hazırlanmış şablonlar vasıtasıyla belirlenir. DIN 
33408 koltuk yerlerinin ve yolcu alanlarının en 
iyi şekilde belirlenmesi ile ilgilenir. Ergonomi, 

boyutla ilgili değerlerin, (ki bunlar insan 
bedeninin ortalama ölçüleri ile bağlantılıdır) 
şekle dönüşmesidir. Buradaki ana hedef tüm 
kumandalara zahmetsizce ulaşabilmek ve tüm 
göstergelerin açıkça görülebilmesidir.

2. Güvenlik Elektroniği

2.1. Pasif Güvenlik Sistemleri

2.1.1. Güvenliği Arttırılmış Yolcu Kabini
İç güvenlik araç karoserinin temel görevlerinden 
birisini tanımlamaktadır. Çarpışma durumunda 
konstrüktif olarak belirlenmiş deformasyon 
davranışı ve mümkün olduğunca sağlam yolcu 
kabini, yolcuların yaşama alanını güvenlik altına 
almalıdır. Karoseri ayrıca belli bölgelerde farklı 
malzeme yapıları ve konstrüksiyon çeşitleri 
ile sağlamlaştırılmıştır. Sağlam uzunlamasına 
taşıyıcılar üzerinde tanımlanan kuvvet akışı, 
yolcu kabininin sağlam kalmasında önemli rol 
oynamaktadır.

Araç muayenesi esnasında özellikle şase, 
karoseri birleşim bölgelerindeki hasarlar ve 
paslanma bölgeleri çok dikkatli incelenmelidir.
Güvenliği etkileyecek derecede mevcut şase ve 
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kabin yıpranmaları hafif veya ağır kusur olarak 
nitelendirilmelidir.

2.1.2. Kapı Kolları 
Çarpışma sonrası hızlı kurtarmanın 
sağlanabilmesi için, deforme olmuş karosere 
rağmen kurtarıcılar tarafından açılabilmelidir. 
Çekmeli kollar el ile tamamıyle kavranabilme 
avantajına sahiptir. Tutma kapağı uygun şekilde 
tasarlanmış olan kapaklı kollar da tam güç 
uygulanarak açılabilir.

Kapı kilitlerinin pasif kaza güvenliği için anlamı 
büyüktür ve bu nedenle ECE-R11 yasasında 
tanımlanmıştır. Tam kilitli ve yarım kilitli 
pozisyon imkanı bulunmalıdır. Kapı kilidi 12 
KNewton’a kadar çekme gücüne dayanıklı 
olmalıdır. Araç muayenesi esnasında özellikle 
kapıların kendi kendine açılmadığı kontrol 
edilmeli varsa bir eksiklik hafif kusur olarak 
değerlendirilmelidir.

2.1.3. Hava Yastıkları
En etkili pasif güvenlik önlemlerinden bir tanesi 
de, önden çarpmalar sırasında kafa ve göğüs 
yaralanmalarını önleyen sürücü ve yolcu hava 
yastıklarıdır. Yandan çarpmalar için de yan hava 
yastıkları standart donanıma girmeye  başlamış, 
hatta yeni modellerde kafa için hava yastıkları 
da bulunmaktadır. Çarpışma sırasında bir darbe 
sensörü gaz jeneratörünü piroteknik olarak açar, 
yani bir fünye elektronik olarak ateşlenir ve hava 
yastığını 50 milisaniyeden kısa bir sürede azot 
gazı ile doldurur. Azot gazının etksi ile hava 
yastığı iki kademeli olarak kazanın şiddetine 
göre açılır.

Hava yastığı ve emniyet kemerinin tek başına ve 
birlikte kullanılmaları durumundaki yaralanma 
riskleri, hava yastığı % 18, emniyet kemeri % 42, 
ikisinin birlikte kullanılmaları durumunda ise, % 
46 kadar azalmaktadır. 

Hava yastığının uzun süre nefes almayı 
engellememesi için çevresinde tahliye kanalları 
vardır. Bu kanallar sayesinde gaz hızla boşalarak 
hava yastığı iner. Hava yastığında kullanılan 
gaz sağlık için tehlikeli değildir. Ancak şişme 
esnasında hafif yaralanmalar ve yanıklar 
oluşabilir. Hava yastıklarının yeterince yararlı 
olabilmesi için emniyet kemerleri mutlaka 
takılı olmalıdır. Aksi halde henüz hava yastığı 
şişmeden sürücü kafasını direksiyona çarpar. 
Hava yastığı naylon kumaştan yapılmıştır. 
Sürücü Hava yastığı açıldığında hacmi 60 lt`ye 
ulaşır. Yastığın arka kısmında iki adet hava 
tahliye deliği vardır. Yolcu yastığı da naylon 
malzemeden yapılmıştır. Tamamen şiştiğinde 
yaklaşık hacmi 160 lt`dir. Boşaltma deliği yoktur, 
gaz gözenekli naylon kumaşın kendisinden çıkar. 
Sürücü hava yastığının hemen boşalması istenir. 
Çünkü sürücü direksiyondan dolayı boğulabilir. 
Olası bir hava yastığı arızası durumunda gösterge 
tablosunda arıza ikazı yanar. Araç muayenesi 
esnasında hava yastığı olan araçlarda arıza ikaz 
ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir. 
Herhangi bir arıza uyarısı var ise hafif kusur 
olarak değerlendirilmelidir.

2.1.4. Koltuk İşgal Sezicileri
Bazı yasal mevzuautlar sebebiyle ön yolcu 
koltuğu üzerinde 12 kg ve üstü ağırlık bulunması 
koltuğun yolculu olduğunu bildirmektedir.
Bu sebeple yolcu koltuğu işgal sezicileri 
kullanılmaktadır. Sezicilerin çalışma prensibi; 
yüzeyin yerel ağırlık merkezleri ile birlikte 
yerleşimi altında bir görüntü oluşturur. Yüzeyler 
ve ağırlık merkezlerinin mesafeleri oturan 
yolcunun yetişkin bir kişi mi yoksa çocuk mu 
olduğu hakkında bilgi verir.

Koltuk işgal sezicileri emniyet kemeri ile birlikte 
görev yaparak ilgili bölgedeki bir çarpışma 
esnasında ilgili bölge hava yastıklarının açılıp 
açılmamasını sağlarlar. Herhangi bir arıza 
durumunda gösterge tablosunda hava yastığı 
arıza uyarısı yanar ve sürücü bilgilendirilir. Araç 
muayenesi esnasında buna dikkat edilmeli ve 
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uyarı var ise hafif kusur olarak müşteriye bilgi 
verilmelidir.

2.1.5. Hava Yastığı Sezicileri
Direksiyon ve sağ ön göğüs üzerindeki hava 
yastıkları, önden kuvvetli bir çarpma hasıl 
olduğunda ve çarpma  60° lik bir açı içinde 
etki gördüklerinde çözülürler. Aracın maruz 
kaldığı darbe araç dik ekseni ile 30 derece açı 
yapıyor ise sensör tarafından algılanır. Daha 
büyük açılarda gelen darbeler algılanmaz. 
Ayrıca, darbe sensörler yatay eksende gelen 
darbeleri algılayacak şekilde yapılandırılmıştır. 
Bu özellikler hem yan darbe sensörleri ve 
hem de ön darbe sensörü için geçerlidir. Ön 
darbe sensörünün ürettiği sinyaller kontrol 
ünitesi tarafından ön hava yastıkları ve emniyet 
kemerlerini tetiklemek amacıyla kullanılır.
Sistem sadece kontak açık iken çalışır. Bu 
nedenle kontak kapalı durumda iken hava 
yastıkları ve emniyet kemerleri sadece çarpışma 
sonucunda oluşabilecek kısa devre arızası 
nedeni ile çalışabilirler. Araç tipine göre sayıları 
değişmekle beraber genelde iki çeşit darbe 
sensörü vardır. Bütün sensörler aynı prensiple 
çalışırlar. Aracın maruz kaldığı her türlü darbeyi 
algılarlar ve kontrol ünitesine bildirirler. 
Sensörlerin ürettiği darbe sinyalleri çarpma 
şiddetine göre değişir. Çarpma şiddeti büyüdükçe 
daha yüksek genlikli voltaj sinyali üretirler. 
Herhangi bir arıza durumunda hava yastığı uyarı 
ikazı yanar. Araç muayenesinde bu durum hafif 
kusur olarak değerlendirilir.

2.1.6. Hava Yastığı Tetikleme Üniteleri
Kullanım yerine göre şekilleri değişmekle 
birlikte çalışma tarzları aynıdır. Bir metal 
muhafaza içinde tablet halinde azot gazı üreten 
madde bulunmaktadır. Kontrol ünitesi tarafından 
elektrik akımı ile tetikleme yapıldığında 
oluşan reaksiyonla hızlı bir azot gazı üretilir. 
Azot gazı metal filtreden geçerken soğutulur. 
Hava yastığı, dolan gazın oluşturduğu basınç 
sonucu hava yastığı kılıfını yırtarak hızla 
şişer. Hava yastıklarının önüne hiçbir şey 
konmamalı, özellikle yan hava yastıkları bulunan 
koltukların üzerine hava yastığını kapatacak 
şekilde kılıf takılmamalıdır. Olası bir arıza 
durumunda gösterge tablosu üzerinde hava 
yastığı arıza uyarısı belirir. Araç muayenesi 
esnasında uyarı ikazı olup olmadığı kontrol 

edilmeli, ikaz yanıyor ise hafif kusur olarak 
değerlendirilmelidir.

2.1.7. Akü Emniyet Terminali (SBK)
Tüm araç şebekesi  besleme gerilimi kaza 
sırasında oluşan kısa devrelere karşı özel yüksek 
akım sigortalarıyla korunmaktadır. Marş motoru 
veya alternatöre giden hat çalıştırma işlemleri 
sırasında kısa süreli olarak çok yüksek bir akım 
aktığı ve sürekli gerilim olduğu için klasik 
sigorta sistemleri ile korunamaz. Marş motoru ve 
alternatör hattına koruma sağlamak için bu hat 
kritik bölgelerde dalgalı borular ve özel örgülü 
hortumlar ile kaplanmıştır. SBK’nın arkasındaki 

fikir ağır bir kaza anında marş motoru ve 
alternatöre giden hattın güvenli bir şekilde 
ayrılmasıdır. Kaza anında ayırma işlemi MRS2 
kontrol ünitesi ile yapılır.

2.1.8. Takla Roll Bar
Roll Bar sistemi üstü açık Cabrio araçlarda 
ek bir güvenlik fonksiyonudur. Bir takla atma 
durumunda ya da takla atma tehlikesi bulunulan 
durumlarda, sistem devreye girer, pozitif 
kilitleme uygular ve bununla birlikte yolcular 
için yeterli bir hayatta kalma mekanının elde 
edilmesini sağlar.
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2.1.9.Emniyet Kemer Sistemleri
Yapılan deneyler göstermiştirki; 7 km/h’ den 
daha az hızda yapılan kazalarda yolcu kolları ve 
ayakları ile vücut hareketlerini kontrol edebilir. 
Daha yüksek hızlarda ise yolcunun başının 
veya vücudunun taşıtın ön tarafına çarpma riski 
artar. 60 km/h ile giden taşıtın yapmış olduğu 
kazanın etkisi 14 metre yüksekten düşmeye eş 
değerdir. Kemer yolcuların öne doğru hareketini 
mümkün olduğunca erken yakalamalı ve 
gergin olmalıdır. Kemer boşluğu hediye edilen 
mesafedir ve yumuşak bir kemer sargı otomatiği 
ve yolcunun kıyafeti ile meydana gelir. Film 
şeridi efekti çarpma sırasındaki eksterm çekme 
yükü  altında oluşur. Kemer daha çok gerilir ve 
kilitli olan sargı otomatiği, yolcunun vücudunun 
hareket alanını arttırma yönünde zorlar. Araç 
muayenesi esnasında emniyet kemerlerinin 
göz ile hasar kontrolleri, el ile tecrübe edilerek 
de makaralarının çalışma kontrolü, toplama 
kontrolü, gerginlikleri mutlaka kontrol 
edilmelidir. Olası kusurlar hafif veya ağır kusur 
olarak müşteriye bildirilmelidir.

2.1.10. Emniyet Kemerinde Kuvvet Sınırlama
Klasik bir emniyet kemerinde sadece sıkışma 
özelliği vardır. Buna karşın gelişmiş emniyet 
kemerlerinde çarpma esnasında kemer 
boşluğunu alan aktif gergi sistemi ile birlikte, 
kuvvet sınırlama sistemi de bulunmaktadır. 
Kuvvet sınırlama sistemi tamamen mekanik 
çalışır. Gerek kaza nedeni ile vücudun öne 
hareketi ve gerekse kuvvet sınırlama sisteminin 
emniyet kemerini sıkması sonucunda vücudun 
dayanamayacağı kuvvetler oluşabilir. Bu 
durumda kuvvet sınırlama sistemi emniyet 
kemerini kademeli olarak kuvvet istenilen 
seviyeye düşünceye kadar gevşetir. Böylelikle 
özellikle göğüs kafesinde oluşabilecek 
yaralanmalar azaltılmış olur.

2.1.11.  Koltuğa Entegre Kemer Sistemleri
Bir çarpışma anında B direği bulunmayan 
Cabrio araçlarda tüm kuvvetler taban grubuna 
iletilir. Direk olarak üst kemer çıkışındaki bir 
kemer bandı gergisi, çarpışma anında ek olarak 

yolcuların öne doğru hareketini sınırlar. Tüm 
yerleşim serbest kemer bandı uzunlıklarını 
minimum seviyeye indirir. Bu sebeple B direği 
bulunmayan araçalarda SGS kemer sistemi en 
güvenli ve konforlu kemer ankrajını sağlar.

2.1.12. Katlanabilir Direksiyon Mili
Çapraz duvar önden bir çarpmada, direksiyon, 
kolonuna zarar vermeden 150 mm. kadar içeri 
gömülebilir. Şayet daha şiddetli bir çarpmayla 
karşı karşıya kalınırsa, bu durumda direksiyon 
kolonu üç katı iç içe geçer ve derinlemesine 
olarak yolcu kabinine intikal etmez.

2.1.13. Katlanabilir Pedal Sistemi
Araç yapısının güçlü deformasyonlara uğradığı 
ağır nitelikli önden gerçekleşmiş kazalarda fren 
pedalı bükülebilir bir destek ile ayak bölgesinden 
dışarı çıkar. Bu işlev, ön cephenin deformasyonu 
sayesinde belirlenir ve fren pedalının çalıştırılma 
pozisyonundan bağımsızdır. Önden bir 
çarpmada, ayak kaldırma tertibatı merkezi boru 
doğrultusunda itilir. Bu aşamada bükülebilir 
desteğin sevk edilmesine ve dolayısıyla da bunun 
akabinde fren pedalının çubuğunun bükülmesine 
de sebep olur. Pedal temas levhası azami 
170 mm’ye kadar itilebilir. Pedal çubuğunun 
bükülmesinden ve bundan kaynaklanan şekil 
değişimi işlemi sayesinde fren pedalının açısal 
hareketi sönümlendirilir. Bu vesile ile fren 
pedalının yüklenmesi önemli ölçüde azaltılmış 
olur.

2.1.14. Koltuklar 
İyi bir otomobil koltuğu rahatlığın yanında 
elektrik ve mekanik özelliklerin yanısıra 
ortopedi, ayarlama ve emniyet gibi unsurlara 
da sahiptir. Kaplama malzemeleri çok değişik 
tiplerde ve kalitelerde mevcuttur. Büyük 
miktarlarda üretilen otomobiller için normal 
olarak sentetik kumaşlar kullanılır. Yün gibi 
doğal elyaflı kumaşlar daha kalitelidir. Daha  
fazla lüks ve çekici görünüş için deri döşenmiş 
koltuklar da bulunmaktadır. Yüksek kaliteli 
derilerin, sadece yüzü değil tamamı boyanır ve 
organik maddelerle tabaklanır.
Entegre koltukta üç noktalı emniyet kemeri 
sistemi doğrudan koltuğun içine takılıdır. Buna 
kemer göbeklik ayarı, boşluk ayarı ve emniyet 
kemeri gergisi de dahildir. Entegre koltuk 
elektrik ayarlıdır.
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Arka koltuklar, ön koltuklarla hemen hemen 
aynı özelliklere sahiptir ancak bunlar, kısmen 
daha fazla değişkenlik gösterir. Daha fazla bagaj 
takmak üzere parçalı olarak katlanır (koltuk 
arkalıkları ve minderleri, orta kol dayanağı ve 
kısmi kaydırma imkanı). Herhangi bir şekilde 
önden çarpışma durumunda bagajların öne 
fırlamasını engellemek amacıyla ilave koruma 
sağlanmalıdır.
Koltuğun ana parçaları iskelet, minder ve 
döşemedir. İyi bir koltuk üst vücuda ve omuzlara 
tam destek sağlamalıdır. Böylece bel dik durur. 
Koltuklarda,güvenlik bakımından da üç noktalı 
emniyet kemeri yer almalıdır. Kemer kilidi 
koltuğa sabitlenmiş olmalıdır. Bel destekli ve 
veya sportif koltuklar tavsiye edilmektedir.

2.1.15. Koltuk Kafalıkları 
Koltuk Kafalıklarının  en önemli görevi, arkadan 
ve önden çarpmalarda arkaya doğru savrulan 
kafayı desteklemektir. Boynun korunması 
açısından bu fonksiyon çok önemlidir. Farklı 
boyutlardaki yolcuların en iyi korunmalarını 
sağlayabilmek için, kafalıkların boyu ve açısı 
ayarlanabilmektedir. Kafalıklar, fiberglas 
takviyeli polypproplen`den imal edilmekte 
ve enerji emici köpükle kaplanmaktadır. 
Hasar riskini daha da azaltmak amacıyla, 
aktif boyunluklar kullanılmaya başlanmıştır 
(Opel,Volvo) arkadan çarpmalarda görev yapan 
bir koruma sistemini (WHIPS - whiplash 
protection system) Mayıs 1999'dan itibaren 
uygulamaya almıştır. Arkadan çarpmalarda 
sistemin koltuğu gövdenin geriye doğru 
hareketini izlemektedir. 

Böylelikle, gövdenin üst kısmı ile kafa birlikte 
ve paralel olarak hafifçe ve dengeli bir biçimde 

geriye doğru gideceğinden, gövdedeki gerilmeler 
azaltılmaktadır. Koltuğun arkası daha sonra 
geriye / aşağıya doğru alçaltılarak, geriye 
fırlamaya ve tehlikeli kırbaçlama hareketinin 
riskine karşı gelmektedir .

2.1.16. Iso-Fıx Çocuk Koltuğu Sabitleme 
Sistemi
Otomobillerde çocukların güvenle seyahat  
edebilmesi için, özel çocuk koltukları 
tasarlanmıştır. Yetişkin vücuduna oranla çok 
zayıf olan çocuk vücudunun korunabilmesi 
için bu şarttır. Kesin olan bir diğer nokta ise 
kaza anında bu koltukların kesinlikle hareket 
etmemesidir. Bu fonksiyonun sağlanabilmesi 
için sağlam bir bağlantıya ihtiyaç vardır. Yeni 
model tüm araçlardaki  tüm emniyet kemerleri 
çocuk koltuklarının kullanımına yönelik olarak 
hazırlanmışlardır. Arka koltuk sırasının altındaki 
kaporta kısmında sabitleme halkaları kaynakla 
bağlanmıştır.

2.2. Aktif Güvenlik Sistemleri

2..2.1. Adaptif Far Sistemleri
Adaptif Far sistemlerinin standart farlara göre en 
büyük farklılığı viraj içi aydınlatma özelliklerinin 
olmasıdır. Sistem otomobil dönüş yönlerine göre 
daha önceden belirlenmiş oranlarda ön farların 
sağa ve sola doğru hareketi ile çalışmaktadır. 
Bunun neticesinde özellikle viraj içersinde 
oluşabilecek kör ve tehlikeli noktaların sürücü 
tarafından önceden fark edilmesi sağlanarak olası 
bir kaza tehlikesi daha oluşmadan atlatılmaktadır.

2.2.2. Yan Dikiz Aynaları 
Otomobilin etrafının iyi şekilde görülmesi, 
emniyet için ana unsurdur. Sürücü ideal olarak, 
gövde yükseltileri tavan veya ön kısmın şekli 
ve gövdenin arka kısımları gibi engellerin 
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mümkün olduğu kadar az olması ile, koltuğundan 
otomobil gövdesinin dört köşesini görebilmelidir. 
Yan dikiz aynaları, sürücünün görüş çevresince 
kör noktaları yok etmeye ve gereksiz yere 
güvenliği riske sokacak olan başını veya 
vücudunu çevirmeksizin otomobilin arkasındaki 
trafiğin durumunun kontrol altında tutulması 
imkanı sağlamaktadır. Değişik  fiziki yapıdaki 
sürücülerin aynaları doğru olarak kullanmalarını 
sağlamak için aynalar düşey ve yatay olarak 
ayarlanabilir olmalıdır. Araç muayenesi 
esnasında aynaların işlevselliği ve sağlamlığı 
kontrol edilmeli olası bir aksaklık hafif kusur 
olarak müşteriye bildirilmelidir. 

2.2.3. Fren Elektronik Sistemleri
ABS Anti Blokaj Fren Sistemi
ASR Hızlanma Kayması Düzenlemesi
ASC Otomatik Denge Kontrolü
ASC+T Otomatik Denge Kontrolü + Çekiş
TCP Çekme Kontrolü 
TCS Çekiş Kontrol Sistemi
DSA  Dinamik Güvenlik
EDS  Elektronik Diferansiyel Kilidi
ETS  Elektronik Çekiş Sistemi
ALD Otomatik Kilitleyici Diferansiyel
EBD Elektronik Fren Basıncı Dağıtımı
ESBS Elektronik Denge Fren Sistemi

2.2.4. Lastik Basınç İkaz Sistemi
Sistem her lastik üzerindeki basınç sensörleri 
ile bu sensörlerden gelen bilgileri algılayan 
antenlerden oluşmaktadır. Antenler üzerinde 

toplanan bilgiler merkezi kontrol ünitesinde 
değerlendirildikten sonra olası bir basınç 
farklılığında  gösterge tablosu üzerinde bulunan 
Lastik Basınç ikaz göstergesi ile sürücüyü 
uyarmaktadır. Sistem olması gereken hava 
basıncı değerleri ile set edildikten sonra aktif 
olmaktadır.

2.2.5. Aktif Direksiyon Sistemi
Aktif Direksiyon Sistemi direksiyon mili 
üzerine monte edilmiş olan bir elektrik motoru 
ile tahrik  edilmektedir. Aracın kullanım 
şartlarına bağlı olarak  direksiyon ile tekerlekler 
arasında ki döndürme açısı 1/16 ile 1/22  
oranlarında değişmektedir. Sistem bu sayede 
düşük hızlarda az direksiyon müdahalesi ile 
çok tekerlek dönüşü, yüksek hızlarda ise çok 
direksiyon müdahalesi ile az tekerlek dönüşleri 
gerçekleştirmektedir. Bu da aracın yüksek 
hızlarda sürüş güvenliğini düşük hızlarda ise 
kullanım rahatlığını arttırmaktadır.

2.2.6. Yağmur Sensörü ve Cam Silecekleri
Yağmurlu havalarda ön cam üzerinden 
sağlanacak görüş alanının büyüklüğü silecek 
alanı tarafından belirlenir. Ön cam temizleme 
işlemi sırasında silecekler cam yüzeyinin büyük 
bir kısmındaki suyu silmelidir. En yaygın olarak 
kullanılan şekil çift cam sileceğidir. En büyük 
silecek alanı hareketli eksene sahip tek kollu 
silecek ile sağlanır. Yağmur sensörü fasılalı 
silme fonksiyonu tarafından devreye sokulur. 
Sensör, yağmurun yoğunluğuna bağlı olarak 
silme sıklığını kademesiz biçimde ayarlar. 
Bu ışık diyotları ve foto diyotu bilgilerinin 
karşılaştırılması sonucu gerçekleştirilir. Kuru 
ortamda yüksek ışık yansıması belirlerken, ıslak 
ortamlarda yansıma oranı düşer.
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2.2.7. Park Yardımcı Sistemi
Araç ile en yakın engel arasındaki mesafeyi 
ölçen ve bu mesafe hakkında doğru olarak karar 
vermek için sürücüye görsel ve işitsel sinyal 
veren bir sistemdir. Sistemde çamurluk üzerine 
yerleştirilmiş ses üstü algılayıcılar, bir gözetim 
modülü ve arka camın görüntü alanı içinde bir 
gösterge birimi bulunur. Sistem ses üstü olarak 
çalışır.

2.2.8. Yakıt Deposu
Kazalardan sonra yangın tehlikesinin önlenmesi 
için yakıt sisteminin kesin sızdırmazlığı hayati 
derecede önemlidir. Güvenlik yakıt deposunda 
metaryal olarak kullanılan plastik, bütün 
önemli noktalarda sac yakıt deposuna göre daha 
üstündür. Ağırlık, tasarım şeklinin verilmesi ve 
sızdırmazlık en güvenli pozisyon ise, arka aksın 
önündeki darbeden korunaklı kısımdır.

2.2.9. Yakıt Kesme Valfi
Yakıt sistemi marşa bastığımız ilk  andan itibaren 
çalışmaya başlar. Yakıt deposundan motora 
sürekli bir yakıt akışı vardır. Otomobillerde 
kullanılan yakıtlardan özellikle benzin çabuk 
tutuşma hızına sahip olmasından dolayı kaza 
anında büyük tehlikeye neden olmaktadır. 
Yani kaza anında yangın tehlikesi mevcuttur. 
Otomobil üreticileri bu tehlikeyi giderebilmek 
için eski otomobillerde bazı mekanik sistemler 
geliştirmişlerdir. Temel çalışma prensibi 
olarak, yakıt pompası rolesi ile yakıt pompası 
arasında yer alan yakıt kesme sivici eylemsizlik 
prensibine göre çalışır. Ciddi bir azalmaya maruz 
kaldığı zaman bir bilye, yuvasından tutarak 
manyetik gücü engeller ve devreyi keserek sivici 
yukarı doğru hareket etmeye zorlar. Devreyi 
kesmek için sivici aşağı doğru bastırmak 
gerekir. Günümüz otomobillerinde çarpışma 
sensörlerinden alınan darbe bilgisi yakıt sistemi 
kontrol merkezine gönderilerek, zaten elektronik 
olarak çalışan yakıt pompasının yakıt basması 
engellenir. 

3. Yardımcı Elektronik Sistemler

3.1. Uydu Navigasyon
Uydu belirleme sistemi GSP (Global Positioning 
System) sayesinde gerçekleşir. Kesin pozisyonun 
belirlenmesi için en azından üç uydudan 

sinyal alınması gereklidir. Uyduların uzaydaki 
konumu farklı olduğundan, sinyallerin kesişme 
noktasında, aracın kesin pozisyonu 100 metrenin 
altındaki bir hassasiyetle bulunur. Radyo-
navigasyon sistemi için uydu belirlenen temel 
bilgi sağlayıcı olmasına rağmen, sistem kısa 
süreli sinyal kesikliklerini dengeleyebilir. Kısa 
süreli sinyal kesiklikleri sırasında, örneğin 
yüksek binaların arasından, vadilerden, 
tünellerden ya da çok katlı otoparklardan 
geçerken sürüş yönü ve yol mesafesi dönüş 
açısı sensörü ve tekerlek devir sensörlerinin 
devir impulsları ile hesaplanmaktadır. GPS-
Sinyali tekrar alınmaya başlanınca, o ana kadar 
hesaplanan pozisyonun otomatik düzeltmesi 
yapılır.

3.2. Telematik
Telematik-Hizmetleri kavramı adı altında 
değişik servis hizmetleri biraraya getirilmiştir. 
Sistemin temeli mobil telefon (cep) ve uydu-
navigasyon (GPS)’dur. Bir çok hizmetin yanında 
iyileştirilmiş trafik bilgileri ve otomatik acil 
durum çağrısı bulunmaktadır. 

Trafik bilgileri örneğin polis ve trafik hesaplama 
merkezleri ve ayrıca kendi trafik bilgilendirme 
sisteminden de sağlanmaktadır. Bu sistemin 
temeli 8.000 km üzerindeki Almanya 
otobanlarının köprülerine takılan sensörlere 
dayanmaktadır. Bunlar bilgilerini radyo 
dalgaları vasıtasıyla telematik merkezlerine 
göndermektedir. Mobil-telefonun SMS-bilgi 
kanalı (SMS=Short-Message-Service) yoluyla 
gösterge trafik bilgileri tablosunu ekranında 
yazı formatında görüntülenir. Otomatik acil 
durum, bir düğmeye basmak suretiyle, sürücüyü 
Acil Yardıma bağlar. Eğer bir kaza sırasında 
hava yastıkları açılırsa, acil yardım otomatik 
olarak çalıştırılır. GPS-yer belirleme sayesinde 
telematik merkezi aracın nerede bulunduğunu 
anlayarak derhal harekete geçebilmektedir.
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EGZOZ EMİSYONLARI VE 
ETKİLERİ
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• Yanma anında yeterli oksijen olmaması nedeniyle, 
tamamen yanamayan benzin karbon monoksit ( CO) 
üretir.
• Emme ve egzoz supaplarının aynı anda açık kaldığı 
süre esnasında (supap bindirmesi) ortaya çıkan 
yanmamış gaz kaçağı (HC )
• Yanma sonrasında silindir iç cidarları üzerinde 
kalan yanmamış gazın, egzoz çevrimi esnasında 
dışarı atılması ( HC )
• Aracın yavaşlaması veya motor freni esnasında 
meydana gelen kötü yanma sonrasında yanma odası 
içinde kalan yanmamış gazlar ( HC )
• Yetersiz yanma zamanı veya hava-yakıt karışı
mının çok zengin olması durumunda 
tamamlanamayan yanmanın yarattığı yanmamış gaz. 
(  HC )
• Hava-yakıt karışımı içindeki havada bulunan 
nitrojen ve oksijenin yanma odası iç sıcaklığı 
yaklaşık (1800°C-3300°F)’ye yükseldiğinde 
birleşmesi ile Azot oksitler ( NOx )   meydana gelir.

1.3.1. Egsoz Dumanı 
 Benzin yandığı zaman, havadaki oksijenle birleşerek 
(reaksiyona girerek), karbon dioksit (CO2) ve su 
(H2O) oluşumuna   neden olur. Bu oksitlenme 
reaksiyonu aşağıdaki şekildeki gibi ifade edilebilir.

1.3.3. Karter Kaçakları
Kaçak gaz, sıkıştırma ve yanma zamanı esnasında, 
piston ile silindir iç cidarları arasından geçen ve 
krank muhafazasından atmosfere karışan yanmış ve 
yanmamış gazlara denir. 

1.3.2. Buharlaşmış Yakıt
 Buharlaşmış yakıt, yakıt deposu ve karbüratörde 
buharlaşıp, atmosfere karışan çiğ hidrokarbon gazıdır 
(HC).

Fakat gerçekte yukarıda görünen denklem 
gerçekleşmez. Çünkü çok küçük miktarlarda olsa 
bile, aşağıda belirtilen 
sağlığa zararlı gazlar da bu reaksiyon esnasında 
ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu gazlar ;

1.3. Kirletici Oluşum Yerleri

1. Motorlu Taşıtlarda Üretilen Kirletici 
Maddeler

1.1.  Motorlu Taşıtlarda Üretilen Kirletici   
Maddelerin Oluşum Şekilleri
Otomobiller tarafından üretilen CO, HC ve NOX  
gazların başlıca üç ana kaynağı vardır;

• Egzoz dumanı                                                
• Buharlaşmış yakıt.
• Karter kaçakları
                                                   
1.2. Kirletici Oluşum Yüzdeleri
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Yanmayan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Azot, 
soluduğumuz havanın  temel bileşenlerinden olup, 
emme havası ile yanmaya katılmaktadır. Ancak 
oluşma nedeni, motor içindeki yanmada ulaşılan 
yüksek  sıcaklıklardır. Havanın içerisindeki azotun 
(1600 °C üstünde) oksijen ile reaksiyona girmesi 
sonucu azot oksitler meydana  gelmektedir. Azot 
oksitler içerisinde ana  eleman  olarak genellikle 
NO bulunmaktadır. Egzoz gazlarının daha sonra 
atmosfere atılması sonucu oksijen ile temasında NO 
ve öteki NOX'  lere  dönüşmektedir. Sonuç olarak, 
azot oksit oluşumunu silindir içi sıcaklığın büyük 
ölçüde etkilediği, sıcaklık arttıkça azotoksitin hızla 
arttığı anlaşılmaktadır.

Azotoksit oluşumunu etkileyen bir diğer parametre 
de HFK' dır. HFK=1.1 civarında (yani azot ile 
birleşecek oksijenin bulunması durunu) azotoksit 
oluşumu en fazla olmaktadır. Ancak HFK 1.1' den 
büyük olursa, yani daha fakir karışım halinde, silindir 
içi sıcaklık, reaksiyona giren gaz miktarının azalması 
ile düşecek ve NOX emisyonunda hızlı bir azalma 
gözlenecektir.

1.4.1.2. CO – Karbon Monoksit
Karbon içerikli yakıtların tam olarak yanmamasıyla 
oluşur. Renksiz ve kokusuz, patlayıcı ve kırmızı kan 
hücrelerinin oksijen aktarımını bloke ettiğinden, 
yüksek oranda zehirleyici bir gazdır. Açık havada, 
normal konsantrasyonda kısa sürede okside olur.  

1.4.1.3. HC – Hidrokarbonlar 
Egzoz gazları içerisindeki hidrokarbon bulunması 
yakıtın tam olarak yakılamadığını gösterir. 
Hidrokarbon oluşumunun ana nedeni, sıcaklıkların 
veya oksijenin yetersiz olması sonucunda 
(HFK l’den küçük-zengin karışım) yanmanın  
tamamlanmasıdır. Hidrokarbon oluşumunun ana 
nedeni sıcaklıkların veya oksijenin yetersiz olması 
sonucunda (HFK l' den küçük - zengin karışım) 
yanmanın tamamlanamamasıdır. Bu durum:

1-Silindir içinde bazı bölgelerde yakıt-hava karışım 
oranının çok zengin veya çok fakir olması sonucu 
oksidasyon reaksiyonlarının yavaşlaması ve 
yanmanın tamamlanamaması,
 2-Silindir içerisindeki soğuk cidarlara (silindir, 
silindir kafası ve piston üst yüzeyi) ısı kayıpları 
nedeniyle bu bölgeye ulaşan alevin anında sönmesi,
3-Piston-silindir arası gibi dar bölgelerde alevin 
ilerleyemeyerek sönmesi nedeniyle oluşmaktadır.

1.4. Emisyonlar, Eksoz  Gazları  ve Bileşenleri
Emisyonlar; doğayla, insanların yaptığı bir işlem 
vasıtasıyla birleşen ve havanın doğal bileşimini 
değiştiren katı, sıvı ya da gaz maddeler olarak 
tanımlanırlar. Çoğunlukla emisyonlar; kirletici 
maddeleri içerir ya da tamamen bu maddelerden 
oluşurlar.  Egsoz gazlan, katı, sıvı ve gaz olarak 
emisyonları taşıyan gazlar olarak tanımlanırlar.

1.4.1. Egsoz Gazı Bileşenleri

1.4.1.1. NOX – Azot Oksitler
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1.4.1.4. CO2 – Karbondioksit
 Renksiz ve yanmayan bir gazdır. Karbon içerikli 
yakıtların (Örneğin benzin, dizel) tam olarak 
yanmasıyla ortaya çıkar. 

1.4.1.5. SO2  – Kükürtdioksit 
Renksiz, keskin kokusu olan, yanmayan bir 
gazdır. Yakıt içerisinde bulunan kükürt miktarına 
bağlı olarak, dizel motorlarda, yanma sonucu 
kükürdün hava ile birleşmesi ile SO2 oluşmaktadır. 
Atmosferdeki su buharının etkisiyle kükürt dioksit 
sülfürik aside ( H2 SO  4) dönüşür ve insan sağlığını 
olumsuz yönde etkiler.

1.4.1.6. Pb – Kurşun Ve Kurşun Bileşenleri
Benzin motorlarında vuruntuyu önlemek amacıyla, 
yani yakıtın oktan sayısını arttırmak için katkı 
maddesi olarak benzine eklenen kurşuntetraetil 
( Pb(C2H5) 4 ) yanma sonucunda egzoz gazları 
içerisinde kurşun ve kurşun bromür gibi bileşenlerin 
olmasına neden olmaktadır. Süper benzinin oktan 
sayısının daha yüksek olması gerektiği için yakıta 
daha çok kurşun bileşimi katılmakta ve bu da süper 
benzinle çalışan motorlarda kurşun emisyonunun 
artmasına neden olmaktadır. Burada sözü edilen 
oktan sayısının artışı, benzinin ısıl değerini 
arttırmamakta, fakat yakıtın yüksek sıcaklık ve 
basınçlar da kendi kendine tutuşma (vuruntu olayı) 
eğilimini azaltmaktadır. Yani süper benzin daha zor 
tutuşur. Oktan sayısının artmasıyla birlikle benzin 
motorlarının sıkıştırma oranını artırabilmekte ve bu 
da motorun verimini iyileştirmektedir

2. MOTORLU TAŞITLARDA 
KİRLETİCİ HAVA OLUŞUMUNUN 
SEBEPLERİ

2.1. Sürüş  Şartlarının  Emisyon a  Etkisi ,  Hava 
Yakıt Oranının ve Egzoz Gazlarının Üretilmesi 
Arasındaki İlişki 
Aşağıdaki grafik hava-yakıt oranı ile egzoz 
gazlarının üretimi arasındaki ilişkiyi özetlemektedir. 
Bu grafikte motor devri ve yükün sabit kaldığı kabul 
edilmiştir. Bu grafikten görülebileceği gibi, hava-
yakıt karışımı teorik hava-yakıt oranına göre çok az  
fakirleştirildiğinde NOX konsantrasyonu yükselirken 
CO ve HC konsantrasyonları azalmaktadır.
Hava-yakıt karışımı teorik hava-yakıt oranından 
daha zengin ise, CO ve H konsantrasyonlarının 
her ikisi birden yükselirken NOX  konsantrasyonu  
azalmaktadır.

Bu hava-yakıt oranının durumuna bağlı olarak bu 
tip egzoz gazlarını yayan benzinli motorlarda, hava 
kirliliğine neden olan bu üç gazın da hepsinin aynı 
zamanda azaltılmasının çok zor olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Değişik sürüş şartları altında, yukarıdaki 
grafikten de görüldüğü gibi, çeşitli egzoz 
gazlarının konsantrasyonları hava-yakıt oranı 
ile ilişkilidir. Aşağıdaki açıklanan çeşitli sürüş 
koşulları ve havayı kirleten egzoz gazlarının 
açıklamalarında bu grafik esas alınmıştır.

2.1.1. Motorun Isınması
Soğuk bir motorun ilk çalıştırılmasından, 
soğutma suyunun normal çalışma sıcaklığına 
70°C ile 80°C (158°F ile 176°F) ulaşmasına 
kadar geçen süre "motorun ısınma" süresidir. 
Motor (emme manifoldu) yeteri kadar ısınmamış 
olduğundan, benzin gerektiği gibi buharlaşamaz 
dolayısıyla hava-yakıt karışımı çok zengindir 
(5:1). Motorun ısınması esnasında büyük 
miktarda CO ve HC üretimi olur.

2..1. 2. Rölanti
Motor rölantide çalışırken, yanma odası içinde 
sıcaklık düşer, dolayısıyla benzin gerektiği 
gibi buharlaşamaz. Eğer bunun önüne geçmek 
için karbüratör karışımı daha zengin hale 
getirmek amacıyla daha fazla yakıt gönderecek  
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şekilde tasarlanmamış ise, bu durumda yanma 
düzensizleşir. Normal olarak, bu gibi durumlarda 
sağlanan bu ekstra yakıt, hava-yakıt oranının 
daha zengin (11:1) olmasına neden olur. Böylece, 
yanma sıcaklığındaki düşmeye bağlı olarak 
NOX konsantrasyonu hemen hemen sıfır olacak 
kadar düşerken, CO ve HC konsantrasyonları 
tamamlanamayan yanma dolayısıyla artarlar.

2.1.3. Sabit Hızda Çalışma
Düşük hız hava-yakıt oranları yüksek hız hava-
yakıt oranlarından farklı olduğu için, egzoz gazında 
bulunan havayı kirleten kimyasal maddelerin 
konsantrasyonları da aracın hızına bağlı olarak 
farklılıklar gösterir.

2.1.4. Düşük ve Orta Hızlar (100 Km / h Veya 62 
Mil / h Hızın Altında)
Düşük ve orta hızlarda, hava-yakıt karışımı benzin 
için verilen teorik hava-yakıt oranına nazaran çok az 
daha fakirdir. Her motor farklıdır ancak mevcut olan 
en çok kullanılan motor tiplerinde, bu değer 16-18:1 
arasındadır. Bu orandaki karışımın fakirliğine bağlı 
olarak, yanma odası içinde sıcaklık yükselerek daha 
fazla NOX üretilmesine neden olunur.

2.1.6. Hızlanma
Gaz pedalına basıldığı zaman gaz kelebeği açılır 
ve emme manifoldu içerisine emilen havanın 
miktarı artar. Doğal olarak yakıtın da miktarı 
artar. Dolayısıyla hava-yakıt karışımı zenginleşir 
(8:1) ve CO ve HC konsantrasyonları artar. 
Bundan başka, motor devri arttıkça, yanmanın 
da hızı artar ve yanma odası içinde sıcaklık 
dolayısıyla NOX konsantrasyonu da yükselir.

2.1.8. Ağır Yük
Araç dik bir yokuşu tırmanırken, motora gelen yük 
ağırlaşır. Gaz kelebeği tamamıyla açılır ve hava-yakıt 
karışımı olabileceği en zengin değerine çıkar (11-
13:1). Böylece CO ve HC konsantrasyonları yükselir 
ve NOX konsantrasyonu düşer.

2.1.7. Hız Kesme (Motor Freni)
Hız kesme esnasında, gaz kelebeği tamamıyla 
kapalı durumdadır. Ancak motor devri yüksektir 
ve yanma odası ile emme manifoldu içindeki 
vakum bu yüzden kuvvetlidir. Bu vakum alev 
yayılmasının hızını azaltarak alevin yanma odası 
içine tamamen yayılmadan sönmesine neden 
olur. Böylece yanmamış HC gazı açığa çıkar ve 
yanmamış bu HC gazı egzozdan atmosfere atılır. Ek 
olarak, güçlü vakum çok kısa bir zamanda yakıtın 
manifold iç cidarına iyice yapışmasına neden olarak 
hava-yakıt karışımını zenginleştirir. Bu CO ve 
HC konsantrasyonlarını artırır ancak yanma odası 
sıcaklığı düştüğünden NOX konsantrasyonu hemen 
hemen sıfır olacak kadar düşer.

2.1.5. Yüksek Hızlar (100 Km / h Veya 62 Mil / h 
Hızın Üstünde)
Araç 100 km / h (62 mil / h) hızın üssündeki hızlara 
ulaştığı zaman, motor yüksek bir güç vererek 
çalışmaktadır ve hava-yakıt oranı bu yüzden daha 
zengindir. Bir önceki sayfada gösterildiği gibi CO 
ve HC konsantrasyonları yükselir ancak oksijenin 
yeterli olamaması nedeniyle ve düşük yanma 
sıcaklığına bağlı olarak NOX konsantrasyonu düşer. 
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Taşıtta Yakıt Tüketimini Arttıran Hatalar     Yakıt Tüketimi Artışı

Lastik hava basıncının 1kg / cm²  azalması      % 10
Aktarma organlarında gereğinden fazla kalın yağ kullanılması    % 8
Frenlerin ve tekerlek yatak yuvalarının aşırı sıkı olması     % 20
Aksesuarlar kullanılarak hava direncinin arttırılması     % 15
Ön tekerlek kapanıklılığının 2...4 mm. Değişmesi     % 3..6
Arka aks çarpılması         % 15

3.3. Euro Normları 
3.3.1. Euro I
1991 yılından başlayarak şehir içi test çevrimine 
en fazla 120 km/saat hıza kadar çıkılan bir otoyol 
çevrimi eklenmiş ve emisyon sınırları gr / test 
yerine gr / km cinsinden verilmiştir. Yeni sınır 
değerleri sağlamak için bütün benzinli motorlu 
taşıtlarda egzoz sisteminde üç yollu katalizatör 
kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca benzin 
deposundan ve yakıt sisteminden kaynaklanan HC 
emisyonları için de sınır değerleri getirilmiştir. 

3.3.2. Euro II
EU II-Normu, günümüzde geçerliliğini koruyan 
ve "40 saniye ön çalıştırmalı ECE / EU-Sürüş 
periyodu" ile sağlanan Avrupa sınır değerleridir. 
Atık gaz bileşenleri Azot oksitler NOX ve 
Hidrokarbonlar HC halen birlikte verilmektedir. 

Aşağıdaki grafiklerde EURO II NORM değerlerine 
ait emisyon limit değerleri verilmektedir.

3.3.3. Euro III 
 01.01.2000 tarihinden itibaren "40 saniye ön 
çalıştırmasız ECE / EU- Sürüş periyodu" ile ölçülen 
EU III-Normu yürürlüğe girmiştir. EU III-Normu, 
EU II-Normunun yerine geçecektir. Atık gaz 
bileşenleri Azot oksit NOX ve Hidrokarbonlar 
HC bu normda ayrı sınır değerleri olarak 
anlatılmaktadır.

Başka bir özelliği ise, benzinli motorlardaki karbon 
monoksit miktarının yükselmiş gözükmesidir. 
Bunun sebebi değiştirilen ölçüm metodudur. 
Gerçekte atılan karbon monoksit miktarı EU II - 
normunun altındadır. EU III normuna ait standart 
değerler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 
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3.3.4. Euro IV  
Sınır değerlerinin yeniden düşürülmesi 2005 yılında 
EU IV-normuyla yapılacaktır. Bu norm EU-III 
normunun yerini alacaktır. Bu değişen değerler 
aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

4. EMİSYON AZALTICI TEDBİRLER
Taşıtlarda kirletici egzoz emisyonlarının 
azaltılması yönünde alınan tedbirler niteliklerine 
göre üçe ayrılmaktadır.
Birincil (Primer) Tedbirler - Kaynak Öncesi 
Önlem 
Taşıt motorunda kullanılan yakıt bileşiminin 
kirletici emisyonu azaltıcı yönde hazırlaması.
İkincil (Sekonder) Tedbirler 
Kirletici bileşenlerin motorda yanma sırasında 
ve diğer motor içi kaynaklarda oluşumunu 
azaltmak.
Üçüncül (Tersiyer) Tedbirler- Kaynak Sonrası 
Tedbir
Oluşumuna engel olunamayan kirletici 
bileşenlerin daha sonra egzoz gazı içinden 
temizlemek (termik reaktör, katalitik konvertör, 
partikül filtresi vb.),

4.1. Birincil Tedbirler

4.1.1. Benzin Yakıtının İyileştirilmesi
Benzin yakıtında oktan sayısını yükseltmek için 
kullanılan kurşun bileşiklerinin katkı maddesi 
olarak kullanılmasından vazgeçilmiştir (katalitik 
konvertör teknolojisinin gelişmesiyle). Bu 
da dolaylı olarak egzoz gazlarındaki kurşun 
emisyonunu ortadan kaldırmaktadır. Oktan 
sayısını arttırmak için içerisinde O2 bulunan 
hidrokarbon bileşiklerine ve diğer bazı katkı 
maddelerine yönelinmiştir. Kurşun katkılı benzin 
ile çalışan  eski teknoloji motorların supap 
oturma yüzeyleri, kurşunun yağlayıcı etkisi 
göz önüne alınarak daha yumuşak malzemeden 
yapılmaktadır.
Oktan sayısını arttırıcı katkıların yanı sıra, 
yakıtın motor içinde yanması sonucu ortaya 
çıkan kirleticilerin azaltılmasını sağlayacak 
şekilde yakıt bileşimleri ile ilgili çalışma ve 
düzenlemeler yapılmaktadır. Yakıt bileşiminde 
yapılacak bu değişikliklerle egzoz gazlarındaki 
CO, NOX ve metan içermeyen hidrokarbonların 
azaltılması amaçlanmaktadır.
Yapılan araştırma ve deneyler egzoz 
gazları içindeki HC, CO, ve NOX in yakıt 
bileşenlerinden ve özelliklerinden şu şekilde 
etkilendiğini gösterir.
HC ↓  → aromatikler ↓ olefinler ↑ kükürt ↓ uçuculuk ↑
CO ↓  → oksijen ↑ kükürt ↓
NOX ↓ → olefinler ↓(HC ile çelişkili) kükürt ↓
Yukarıda belirtilen tipte benzin yakıtı 
değişiklikleri ile 
HC emisyonunda yaklaşık %20
CO emisyonunda yaklaşık %30
NO x emisyonunda yaklaşık %20 azalma 
sağlanabilmektedir.

4.1.2. Dizel Yakıtının İyileştirilmesi
Dizel yakıtında en önemli özellik setan sayısıdır. 
Setan sayısı yükseldikçe yakıtın kendi kendine 
tutuşma eğilimi artmaktadır. Dizel yakıtında 
istenen bir diğer özellikte kükürt miktarının 
düşük tutulmasıdır.

Yapılan araştırma ve deneyler dizel motoru 
egzoz gazlarında bulunan NOX ve partikül 
(is) emisyonlarının yakıtın setan sayısı ve 
kükürt miktarından büyük ölçüde etkilendiğini 
göstermiştir.
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4.2. İkincil Ve Üçüncül Tedbirler
İkincil ve üçüncül tedbirler, emisyon kontrol 
sistemleri ile ilgili ekipmanlar kullanılarak 
gerçekleştirilirler. Her araçta bu ekipmanların 
hepsi birden bulunmaz. Her araç ait olduğu 
ülkenin egzoz emisyon kontrol ile ilgili 
kanun ve kısıtlamalarını sağlamak için bu 
ekipmanların en uygun kombinasyonları ile 
donatılmıştır. Bu yüzden, araca adapte edilen 
sistemler, aracın motor tipine ve kullanıldığı 
ülkenin düzenlemelerine göre değişirler. Aynı 
motor tipine sahip olsalar bile, araçların tam 
yüklü ağırlık değerleri birbirinden farklı ise, 
kullandıkları sistemler de değişebilir. Bu 
sebeplerden dolayı, aşağıdaki çeşitli ekipmanlar 
ile meydana getirilen sistemler uygulandıkları 
aracın motoruna göre farklılıklar gösterirler.

4.2.1. Karter Havalandırma (Pcv) Sistemi
Karter içinde bulunan karter kaçaklarının %70-
80'i (HC dahil olmak üzere) yanmamış gazdır. 
Geri kalan %20-30'u ise (su buharı ve çeşitli gaz 
haline dönüşmüş farklı asit tipleridir) yanma 
neticesinde ortaya çıkan yan ürünlerdir. Bu 
gazların tümü motor yağını kullanılmaz hale 
getirerek yağın çamurlaşmasına veya-karterde 
korozyon ve pasa neden olurlar. Bunu önlemek 
için, bugüne kadar imal edilmiş araçlarda, 
bu gazları karterden dışarı alıp atmosfere 
karışmasını sağlayan bir hava borusu vardı. 
Ancak, son zamanlarda hava kirliliğini önlemek 
amacıyla düzenlenen kanunların buna izin 
vermemesi yüzünden, bu karter kaçaklarının 
yeniden yakılmak üzere yanma odasına geri 
gönderilmesi gerekmektedir. 

Meydana gelen karter kaçak miktarı genellikle 
motor devrinden çok (motordaki yük de dahil 
olmak üzere) manifold vakumundan etkilenir. 
Bu sebepten dolayı, eğer külbütör kapağı ve 
emme manifoldu birbirlerine bir boru ile basit bir 
şekilde birleştirilirler ise; bu probleme etkin bir 
çare olmayacaktır. Çünkü hafif yüklerde kaçak 
miktarı küçük iken, manifold vakumu çok güçlü 
ve ağır yüklerde ise kaçak miktarı fazla iken 
manifold vakumu çok zayıf kalacaktır. Yani, 
karter kaçak miktarı çok fazla iken manifold 
bu karter kaçağını emmeyi başaramayacaktır. 
Bu sebepten dolayı, külbütör kapağı ile emme 
manifoldu arasına, manifold vakumuna uygun 
olarak tekrar yanma için içeri girmesine izin 

verilen karter kaçağı miktarını değiştiren bir 
PCV valf yerleştirilmiştir.

4.2.1.1. Motor Stop Etmiş veya 
Ters Çalışma Esnasında

4.2.1.2. Rölanti veya  Hız Kesme
Güçlü bir vakum vardır. Dolayısıyla valf yukarı 
doğru kalkarak açılır. Ancak vakumun içinden 
geçtiği geçit halen dar olduğundan, karter kaçağı 
hacmi de düşüktür.

4.2.1.4. Hızlanma ve Aşırı Yük 
Vakum valfi iyice açılır.  
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çek¬ valf (1) tarafından düşürülerek (emiş 
için gerekli düşük basınç) kontrol edilir. Gaz 
kelebeği açık¬lığının yaklaşık 10°den az 
olması durumunda vakum karbon filtresine 
gidemez. Çünkü gaz kelebeği buhar boşaltma 
kanalının altında kalır; yani rölanti veya düşük 
yükler esnasında bu-harlaşmış benzin karbon 
filtresinden emilmez.

4.3. Katalitik Atık Gaz Temizlenmesi
Katalizörde birbirine zıt iki kimyasal reaksiyon 
meydana gelmektedir. Karbonmonoksit ve 
Hidrokarbonlar, karbondioksit ve suya okside 
olurlar ve  azot oksitler de suya redükte 
olurlar. Redüksiyon düşük oksijen miktarıyla, 
oksidasyon yüksek oksijen miktarıyla 
sağlanmaktadır. Benzinli motorlar için en 
efektif atık gaz temizleme önlemi üç yönlü 
katalizördür. İsmi böyledir. Çünkü üç zararlı gazı 
(HC,  CO  ve NOx  ) süzer. HC, CO, NOX leri 
dönüştürmede kullandığı aktif tabakaya sahip 
seramik ve metal taşıyıcı malzemeden oluşur. 
Bunun için gerekli olan hava-yakıt karışımı 
egzoz çıkış borusunda bulunan lambda sensörü  
tarafından etkilenmektedir.

2)  Motor çalışırken, karbon filtresi içindeki 
buhar¬laşmış benzin karbüratör buhar boşaltma 
ka¬nalı içerisinden yanma odası içine emilir 
ve yakılır. Buhar boşaltma kanalındaki basınç 

4.2.2.  Yakıt Buharlaştırma Emisyon Kontrol 
(Evap) Sistemi
Bu sistemde, yakıt deposunda ve karbüratörün 
şamandıra haznesi içinde buharlaşan benzinin 
yoğuşturularak atmosfere karışmasını önleyen bir 
karbon filtresi kullanılır. 
1)  Motor stop ettiği zaman, yakıt deposundan 
bu¬harlaşan benzin bir çekvalf (2) tarafından 
kar¬bon filtresine doğru yönlendirilir. Yakıt 
deposu içinde vakum olduğu zaman, (dış 
sıcaklığın düşük olmasına bağlı olarak) ya¬kıt 
deposu içindeki basıncı dengelemek amacıy¬la 
dış havanın depo içine girmesine izin ver¬mek 
için başka bir çekvalf (3) ve yakıt depo kapağı 
çekvalfi kullanılır.
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Katalatik konvertör atık gaz temizlenmesinin 
temel yapı parçasıdır. Gelişimin ilk aşamasında 
ayarsız sistem bulunurken, günümüzde otomobil 
endüstrisinde sadece lambda-sondası üzerinden 
ayarlanabilen sistem kullanılmaktadır. Kimyasal 
anlamda katalizör, bir kimyasal reaksiyonu 
sağlayan, hızlandıran hatta imkan tanıyan 
maddedir. Maddenin kendisi, durumumuzda 
platin, rodyum ve/veya paladyum gibi soy 
metaller, reaksiyona girmemektedir, yani 
tükenmektedir.
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4.4.1. Lambda Sondası  ve Çalışması
Lamda sondası atık gaz ve çevre havasında 
bulunan oksijen oranlarının farklılığı, 
sondada elektrik geriliminin değişmesine 
yol açar. Yakıt-Hava karışımının bileşiminin 
değişmesi λ = 1 olarak tanımlanabildiği 
sıçrama şeklinde bir gerilime yol açar. Sinyal 
kesilmesi durumunda, Lambda –ayarlaması 
yapılmaz ve Lambda-adaptasyonu kilitlenir. 
Yakıt deposu havalandırma sistemi acil 
durumda çalışır. Motronik kumanda ünitesi 
acil durum fonksiyonu olarak bir tanımlama 
alanı kumandasını  kullanır. Lambda sensörü 
çalışma değerleri aşağıda verilmektedir. Alınan 
bu bilgilere göre lambda sensörü devreye girer 
ve kullanılan hava yakıt oranın ayarlanmasını 
sağlar.

Lambda sondalarının egzoz gazı sistemindeki 
konumları egzoz gazı ayarı için çok önemlidir. 
Bunlar, egzoz gazında yüksek kirletici oranlarını 
azaltır. Kirlenmeye karşı katalizör sonrası bir 
sondada daha az kirletici maddeye rastlanır. 
Lambda ayarını katalizör sonrasına sadece 
tek bir sondayla monte etmek, uzun gaz akış 
süreleri dolayısıyla daha az akılcıdır. Daha 
katı egzoz gazı spesifikasyonları daha hızlı ve 
hassas lambda ayarını zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle katalizör önündeki sondaya ikinci bir 

4.4.2. İkinci Lambda Sondası
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lambda sondası (ısıtmalı) takılmıştır. Bu egzoz 
tertibatında katalizör sonrasında yer almaktadır. 
Bu, katalizör fonksiyonunun test edilmesine 
yarar. İlave olarak katalizör öncesi sondanın 
adapsiyonu gerçekleştirilir.

4.5. Egzoz Gazı Geri Çevrimi (Egr)

EGR sistemi, azot oksitleri (NOX) azaltmak için 
egzoz gazının belirli bir kısmını tekrar yanma 
işlemini gönderir. Belirli çalışma koşullarında 
egzoz gazının yanacak karışıma eklenmesi; 
CO ve HC emisyonlarını yükseltmeden, 
oksijen seviyesini ve yanma işlemi sırasındaki 
sıcaklığı düşürür. Bu sistemle NOX yaklaşık 
% 30 oranında azaltılabilir. Sürüş kalitesini 
kötüleştirmemek ve güç kaybetmemek için 
EGR sistemi, motor soğukken ya da tam yük 
altındayken çalışmaz.

4.6. İkincil Hava Üfleme Sistemi
Motorun soğuk çalıştırma safhasında yanmamış 
kömür suyu maddelerinin oranı çok yüksektir. 
Ayrıca katalizörün işletim sıcaklığına 
erişilmemiştir. Zararlı madde emisyonlarının 
azaltılması için ikincil hava sistemi devreye 
girer. Egzoz gazına yardımcı (ikincil) havanın 
üflemesiyle oksijen yönünden zenginleştirme 

sağlanır. Egzoz gazında bulunan yanmamış 
karbon monoksit (CO) ve kömür suyu (HC) 
maddeleri ısıl artçı yanmaya tabi tutulur. 
İkincil hava sistemi sadece zamansal olarak 
sı¬nırlandırılmıştır ve iki işletim koşulu altında 
aktif olur:
- Soğuk çalıştırma 
- Sıcak çalıştırma sonrası rölantide, 
Gerekli koşullar var olduğunda motor kontrol 
ci¬hazı tarafından işletilir. İkincil hava sistemi 
rölesi üzerinden, ikincil hava pompasına akım 
gider. Buna paralel olarak ikin¬cil hava üfleme 
valfi motor kontrol cihazı tarafın-dan kumanda 
edilir. Bu anda, ortalama düşük basınç "p" ile 
kombi valf devreye sokulur. İkincil hava pompası 
yoluyla, egzoz gazı akımındaki çıkış valflerinin 
arkasına kısa süreyle bastırılır.

Aktif değilken sıcak egzoz gazları kombi 
valfte durur. Bu, egzoz gazlarının ikincil hava 
pompa¬sına girmesini engeller. Kumanda 
esnasında sistem, kendi kendine teşhis ile test 
edilir. Bu esnada lambda ayarının aktif olması 
gerekir. Çünkü egzoz gazındaki yükseltilmiş 
oksijen mik¬tarı yüzünden sonda gerilimi azaltır. 
Düzgün çalışan ikincil hava sisteminde lambda 
sondaları üzerinden son derece zayıf karışım 
oluşturulması gerekir.

SİSTEMİN PARÇALARI 
1  Emme manifoldu                                   
2  Gaz kelebek gövdesi
3  Egzoz supabı
4  Egzoz manifoldu
5  EGR valfi
6  Elektronik basınç dönüştürücü (EPT)
7   Elektronik vakum regülatörü (EVR)
A   Vakum  B Egzoz gazı
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4.7.1. EOBD’nin Emisyon Üzerindeki Etkileri
Motor yönetimindeki  hatalı fonksiyonlar ve 
arızalı yapı sistem parçaları otomobil tarafından 
atı¬lan zararlı gazların çok artmasına yol açabilir.
Teknik olarak zorluğundan dolayı aşağıdaki 
kon¬santrasyonlar

• CO-Karbon monoksit
• HC-Hidrokarbonlar 
• NOx-Azot oksitler

doğrudan ölçülemezler. Bunlar atık gaz 
bakımın¬dan önemli bileşenlerin motor yönetimi 
tarafın¬dan kontrol edilmesiyle iletilir. Bunun bir 
avantajı da, arızaların bir Scan-Tool tarafından 
ölçülebilmesidir.
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ŞASİ KAROSERİ ve BOYA SİSTEMİ
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1. Şasi Ve Karoseri Sistemini Oluşturan Parçalar
Bütün taşıtlar kendilerini ve üzerlerindeki yükü taşıyan bir gövdeye sahiptir. Kullanım amaçlarına göre 
farklı olmakla birlikte taşıtların gövdeleri genel olarak iki ana kısımdan oluşur:

➢ Şasi 
➢ Karoseri 

1.1. Şasi Sistemi
Şasi Sistemi taşıtlarda ana taşıyıcılık görevini 
yerine getirir. Ayrıca taşıtların çeşitli yapı 
guruplarını üzerine alır ve karoseriyi taşır. Şasi 
çerçevesi, motorlu taşıt aracının bütün parçalarını 
bir araya toparlayan, motora, karoseriye ve güç 
aktarma organlarına desteklik eden bir temeldir. 
Aracın gövdesine katı yapıda bir temel oluşturmak 
için bir çerçeveye kesinlikle ihtiyaç vardır. 
Günümüz taşıt araçları için iki tür şasi çerçevesi 
bulunmaktadır:

➢ Ayrı şasi çerçevesi
➢ Şasi – karoseri biçimindeki şasilerdir. 
          
1.1.1. Ayrı Şasi Çerçevesi
Ayrı şasi çerçevesi sisteminde aracın gövdesi 
yada karoseri, şasi çerçevesine çeşitli yerlerden 
civatalar ile bağlanır. Konvansiyonel şasi 
çerçevesi de denilen ayrı şasi çerçeveleri, oldukça 
sağlam ve katı bir yapıya sahiptir. Çünkü; motor, 

askı donanımları ve karoseri ancak sağlam bir 
şasi çerçevesi üzerinde bulundukları konumları 
koruyabilirler ve aynı eksenlerde kalabilirler. 
Ağır kamyonlar ve yük taşıyan taşıtlar şasilidir ve 
üzerinde sürücü kabini ile yük konan kasası vardır. 
Otobüsler ise şasili ve şasisiz olmak üzere iki tipte 
imal edilmektedirler. Şasi olmadığı zaman gövde 
platform takviyeli yada kafes sistemi ile takviye 
edilerek yapılmaktadır. 

Şasi çerçevesi çelik elemanlardan ve kollardan 
oluşur. Şasi malzemesi olarak; St – 42 yaygın 
olarak kullanılan bir malzemedir. Kollar ve 
çerçeveyi oluşturan elemanlar soğuk perçinleme 
yoluyla birbirine bağlanabildiği gibi kaynakla da 
birbirine tutturulabilir. St – 42 malzemesi kaynağa 
çok iyi gelir, pres altında rahat şekil verilebilir. 
St – 50, St – 60, St – 70  çelikleri de kullanılır.  
Bu malzemeler daha çok kaynak kullanılmayan 
perçin bağlantılı şasiler için uygundur. Kaynağa 
gelmezler çünkü karbon miktarları yüksektir.
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1.1.1.1. Ayrı Şasi Çerçevesi Türleri

1.1.1.1.1.  Kılavuz Şasi (Merdiven Şasi) 
Şasi Sistemini oluşturan ana kiriş ve ara bağlantı kirişleri U, L, Boru tipi, kare ve dikdörtgen profilleri ile 
imal edilmiş olup kaynak, perçin veya cıvatalar ile birbirlerine bağlanırlar.  

1.1.1.1.2. Trapez Şasi  
 Şasi sistemi olarak merdiven tipi şasi ile aynı 
özellikleri taşımakla beraber, form olarak farklı 
yapıdadır. Bu tip şasiler merdiven şasi ile aynı 
çeşit araçlarda kullanılmaktadır.

1.1.1.1.3.  X – Şasi 
Boyuna ve enine traversleri açık ve kaynak 
profilli kesitten yapılabilir. Oldukça hafif bir 
yapısı vardır. Daha çok pikap otomobil gibi 
küçük taşıtlarda uygulanır. Askı donanımının 
üst ve alt salıncaklarını taşımak için ön 
kısmında kuvvetli bir ara kol ve köprü vardır. 
Çerçeveye yandan bakıldığında arka kısmında 
tekerleklerin yerleştirildiği yerde yukarıya doğru  
bir kavis görülür. Bu şekilde arka kısım orta 
bölümün üstüne çıkarılarak, arka aks düzeninin 
bağlanması ve arka yayların esnemesi için bir 
ortam yaratılmıştır. Yapının orta kısmı yere yakın 
tutularak ağırlık merkezinin yere yaklaşması 
sağlanmış ve aracın devrilme tehlikesi minimize 
edilmiştir.

MERDİVEN ŞASİ SİSTEMİ

TRAPEZ ŞASİ

 1.1.1.1.4. Çatal Şasi 
Kapalı profil kesitli olarak yapılır. Genellikle 
kare, dikdörtgen kutu profil ve boru tipi 
malzemeden imal edilirler. Ortada boydan boya 
uzanan bir adet boyuna kiriş üzerine monte 
edilmiş kirişlerden oluşur. Boyuna kirişin ön ve 
arka uçlarına birer çatal yerleştirilir. Bu çatal taşıt 
motoru v.s montajı için kolaylık sağlar. Hafif bir 
şasidir. Binek otomobillerde kullanılması yaygın 
bir uygulamadır.
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PLATFORM ŞASİ KATI TİP KAROSERİ

1.1.1.1.5. Platform Şasi 
Platform şasi, ayrı olarak imal edilmiş şasi tipleri 
ile katı tip karoseri tipi arasında bir karma yapının 
(kombinasyonun) imal edilmesinden oluşan şasi 
sistemidir. Boyuna ve enine kirişler zemin sacı 
ile birleştirilip kaynaklanmıştır. Ortadaki boyuna 
kiriş kardan mili tüneli olarak kullanılabilir. 
Karoserinin kaynakla veya cıvatalar vasıtasıyla bu 
şasiye bağlanması sayesinde iyi bir şekil dayanımı 
sağlanır. Hafif bir şasidir. Binek otolarda yaygın 
olarak kullanılır. 

1.1.2. Birleşik Karoseri-Şasi Çatkısı
Bu tür bir şasi çatkısında parça ve kısımlar 
kaynakla tutturulmuştur. Bazı yerlerde askı 
donanımının bağlantısını sağlamlaştırmak, daha 
doğrusu bağlantının yapılmasına imkan sağlamak 
bakımından kuvvetlendirmeler yapılmıştır. Onun 
için birleşik karoseri-şasi çatkılarında çeşitli 
bölümlerde birbirini kuvvetlendiren tüm gövdeyi 
birlikte destekleyen bir yapı özelliği vardır.

1.2. Karoseri Sistemi
Karoseri sistemi; insan ve yükleri taşıyan, trafikte 
oluşabilecek kazalarda darbeleri sönümleyen, 
bu özelliği ile de sürücü ve yolcuları yaralanma 
veya ölümle sonuçlanabilecek dış darbelere karşı 
koruyan, aracın kafes yapı tarzında imal edilmiş 
taşıyıcı parçasıdır. Karoseri malzemesi olarak; 
ince sac dediğimiz 3 mm. altındaki saç malzeme 
kullanılır. Karoseri saçı olarak kullanılan çelik St – 
10 dur. Ayrıca hafif metal kullanımı da mevcuttur. 
Hafif metalin avantajı büyük sönüm kabiliyeti ve 
yüksek şekil verme kolaylığıdır. Korozyona karşı 
tercih edilen bir malzemedir. 

1.2.1. Taşıtlarda Kullanılan Karoseri Türleri 

1.2.1.1. Katı Tip Karoseri 
Katı karoseri tipinde, karoserinin gövdesi, 
kapalı profil kesitli çubuklarla çatılır ve bir 
kafes sistem oluşturulur. Sonra dış yüzeyi saçla 
kaplanır. Oldukça eski ve demode bir sistemdir. 
Kamyon sürücü kabinlerinde son zamanlara kadar 
kullanılmıştır. Şasisizdir ve tüm gövde taşıyıcıdır.

1.2.1.2. Karma Tip Karoseri 
Şasi ve karoserinin bir nevi kombinasyonundan 
meydana gelmiştir. Taşıt, bir platform şasi veya 
çatal şasi ile gövde saçının kaynakla veya cıvata 
ile birleştirilmesinden oluşur. Otomobil ve 
otobüslerde uygulaması vardır.

BİRLEŞİK ŞASİ-KAROSERİ 
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1.2.1.3. Hücre Tip Karoseri 
Taşıt gövdesi ayrı hücrelerden oluşur. Yolcu 
bölümü taşıtın ön ve arkasına göre korunmaya 
alınmıştır. Çarpışma anında ön ve arka hücreler 
daha elastik yapıldıkları için yolculara gelecek 
darbe minimuma indirilmiştir. Binek otolarda 
genellikle uygulanan bir gövde tipidir.

1.2.1.4. Kendisini Taşıyıcı Taşıt Gövdesi Yapı 
Sistemleri 
Günümüz teknolojisinde imalat maliyetini 
düşürmek amacıyla, sürücü ve yolcuların daha 
iyi seviyede güvenliğini sağlayabilecek yeni 
bir taşıyıcı sistem üretilmiştir. Bu yapı tarzında 
en belirgin özellik şasi ve karoserinin ayrılmaz 
bir bütün olarak aynı yapıda birleşmesidir. 
Dolayısıyla bu yapı tarzında şasi mevcut değildir. 
Karoserinin kendisi taşıtın taşıyıcı parçasıdır. 
Genellikle taşıt gövdesi hücre tip dediğimiz 
gövdedir. Her bir karoseri parçası, çelik 
profilden ve preslenmiş çelik saclardan üretilir. 

Elektrik kaynağı (nokta kaynağı) aracılığıyla 
profiller kendini taşıyan karoseri ile birleştirilir. 
Böylece yüksek rijitlik özelliği, dayanım ve araç 
ağırlığında %5 - %8 civarında azalmada sağlanır. 
Kendi kendini taşıyan sistemlerde iskelet ve 
sac aksamı için hafif metaller kullanıldığından 
taşıt ağırlıkları önemli miktarda düşmektedir. 
Korozyona karşı dayanıklı olmaları nedeni ile de 
bazı yerlerde Al – Mg – Si alaşımı hafif metaller 
kullanılmaktadır.

2. Şasi Ve Karoseri Sisteminin Çalışması 
Taşıtlarda şasi ve karoseri sistemi, motor, 
aktarma organları, süspansiyon sistemi ve 
direksiyon sistemi gibi birçok aksamın üzerine 
montaj edilmesi nedeni ile bu aksamlarla bir 
bütünlük içerisinde çalışır. Hareket halindeki bir 
araçta şasi
ve karoseri sistemi bazı kuvvetlerin etkisi 
altındadır. Bunlar sırasıyla:

➢ Yükün meydana getirdiği eğilme 
kuvvetleri,

➢ Yerden kaynaklanan ve tekerlekler 
aracılığı ile şasiye iletilen titreşimler,

➢ Virajlarda merkezkaç kuvvetlerin 
meydana getirdiği burulma kuvvetleri,

➢ Dönüşlerde king pim açısının meydana 
getirdiği yükler,

➢ Tekerleklerin attığı taşlar gibi maddelerin 
meydana getirdiği darbeler,

HÜCRE TİP KAROSERİ
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➢ Motor ve aktarma organlarının burulması 
ve titreşimleri.

Söz konusu şasi ve karoseri sistemleri, darbe ve 
titreşimleri karşılayacak, bünyesinde absorbe 
edecek şekilde rijit bir yapıya sahip olur. Ayrıca 
yukarıda belirtilen kuvvetlerin yanı sıra, sürücü 
ve yolcuların can güvenliğini sağlayan yapısal 
önlemler alınmıştır. Bu önlemlerde sırasıyla 
şöyledir;

➢ Taşıtın önden veya arkadan alacağı 
darbeleri şasi ve karoseri sistemi üzerine alıp bir 
akordeon gibi büzülerek
sürücü ve yolculara ulaşmadan taşıtın önünden 
arkasına veya arkasından önüne doğru verip 
darbe etkisini en iyi şekilde absorbe eder.

➢ Taşıta yanlardan gelebilecek darbelere 
karşı şasi ve karoseri sistemine çelik kuşaklar 
eklenmiştir. Bu sayede sürücü ve yolcuların 
darbelere direkt maruz kalması engellenmiştir.

3. Şasi Ve Karoseri Sistemi Arızaları 
Sistemde arıza anlamında korozyon, aşınma, 
çatlama, kopmalar, eğilme ve burkulmalara sık 
sık rastlanmaktadır.

3.1. Korozyon
Sistemde boyaların ve koruyucu katmanların 
dökülmesi sonucu, dış hava ile doğrudan 
temas başlar ve bu oksitlenmelere neden olur. 
Oksitlenme tek başına korozyon değildir.

Ancak meydana gelen görüntüler korozyon 
görünümündedir. Korozyonu yalnız asitler 
meydana getirir. Havadaki nem, yol şartlarının 
meydana getirebileceği pislikler, asit taşıyabilir. 
Özellikle hidroklorik asit, malzeme ile 
reaksiyona girerek aşındırıcı etki yapar. 
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3.2. Aşınma
Bağlantıların gevşemesi ve gevşeyen parçaların 
harekete geçerek sürtünmesi, aşınmayı doğurur.

3.3. Çatlama Ve Kırılmalar
Bu olaylar sistemin zayıf noktalarında meydana 
gelir. Anormal sürüşler, yüklemeler ve yapım 
hataları kopmalara sebep olabilir.
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Şasi arızalarının çoğu aşırı yükleme ve kötü yol 
koşullarında, aracı uygun hızla sürmemekten 
meydana gelirler. Üst yapı üreticilerinin yanlış 
delik açmaları da çatlamalara neden olur. 
Aşırı yükleme malzeme yorgunluğuna neden 
olduğundan zamanla kalıcı eğilmeler ve çatlaklara 
neden olurlar. Aşırı yük ve yanlış yüklemeler viraj 
içlerindeki aşırı hızlar burulmalara neden olurlar. 
Burulma ve eğilmelerin mutlaka bir ölçüye 
dayanılarak modern düzeltme takım ve cihazları 
ile onarılması gerekmektedir.

Şasi ve karoseri de, yukarıda belirtilen arızaların 
kontrol edilmeyip, onarılmaması durumunda, 
araç seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini 
önemli ölçüde etkileyeceği gibi, malzemelerde 
ve bağlantılarında ani kopma ve kırılma riski 
taşıdığından, can kaybına neden olacak kazalar 
meydana gelecektir. 

Şaside meydana gelen arızalar, yol güvenliğini 
direkt olarak etkileyen hususlardandır. Seyir 
esnasında şaside meydana gelebilecek herhangi 
bir bağlantı ( civatalı-kaynaklı bağlantı ) kopması 
can ve mal kaybıyla sonuçlanabilecek kazalara 
sebebiyet verebilir. Bu yüzden şaside oluşan 
aşınma ve arızalar periyodik olarak kontrol 
altında tutulmalı, tamiri için gerekli onarımlar 
yapılmalıdır.
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BOYA KUSURLARI VE GİDERİLMESİ

Boya kusurlarının önlenmesi için genel bilgiler
• Her gün kullandığınız ürünler ve aletler uygulamada güvenli olsalar bile, 
 •Hatalar her zaman ve mesleğinizin her alanında ortaya çıkabilirler.        
 • Ancak bu gibi hatalardan çok şey öğrenebilirsiniz. 
 • Boyama işleminde şikâyet almaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 
 • Çünkü bu durum her iki tarafa da üzüntü, zaman ve para kaybı getirir.
 • Buna bir de kötü reklam eklenir. 
 • Sonuçta da yapılan boya tamiri, 
 • Otonun alındığında fabrikanın yapmış olduğu boyadan
 • Daha fazla dikkatlice incelenir.
• Büyük itina gösterilmesine ve bütün işlemlere ilişkin tavsiyelere uyulmasına rağmen, 
 • Hele de en yüksek el sanatları yeteneğine ve 
 • Yılların verdiği deneyime dayanan boyacılık mesleğinde
 • Yine de her zaman hatalar veya hatalı sonuçlar ortaya çıkabilirler. 
• Zeminin eksik veya yanlış hazırlanması ile 
 • Boya malzemelerinin itinalı kullanılmamaları en sık rastlanan hata kaynaklarıdır. 
 • Ancak esas boyama süreci ve çalışma koşulları da sonucu etkiler.
 • Örneğin havanın nemi, ısılar, kurutma süreleri, tabakaların kalınlıkları v.s.
• Bu bölümde resmedilmiş olan boyama hatalarının incelenmesi 
 • İşlerinizdeki muhtemel zayıf noktaların farkına varmanızı sağlayabilir, 
 • Ya da hatalı sonuçları analiz etmenizde ve 
 • Bunlardan kaçınmanıza da yardımcı olabilirler.

Son kat boyada zımpara çizikleri 
Son kat boya üzerindeki zımpara izlerinin belirgin bir şekilde görülmesi 

Hatalar:
• Alt kat macun veya astarlarda kalın zımpara kullanılması, 
 • Boya altı 2K akrilik astar katının tam kurumaması, emici özellikte olması,
  • Kullanılan astarın izolasyon özelliğinin olmaması, solvent ile yumuşaması
   • Son kat boyanın gereğinden fazla ince olması ve 
    • İstenilen kalınlıkta uygulanmaması

Hatanın giderilmesi:
• Astar, boya katlarının tam kurumasından sonra uygun zımpara ile çizikleri alınır.
 • Akrilik astar ile izolasyon yapılarak tekrar boyama işlemi yapılır

Zımpara izlerinin Solvent kaynaması (iğne deliği) 

Solvent kaynaması (iğne deliği) 
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Boya katındaki solventlerin yüzeyden düzenli çıkamaması ve yüzeyi patlatarak çıkması 

Hatalar: 
• Son kat boyanın gereğinden fazla kalın uygulanması
• Son kat boyaya sıcak ortamlarda hızlı harter ve hızlı tiner kullanılması
• Katlar arası solvent buharlaşması yapılmadan üst üste kat uygulaması
• Kurutma öncesi yeterli flash-off (solvent buharlaşması) süresi verilmemesi
• Kurutma işleminde hava sirkülâsyonunun düzenli olmaması

Hatanın giderilmesi:
• Yüzey kabarcıkları uygun zımpara ile giderilir, 
• Doğru karışım ve uygulama ile tekrar boyanır.

Kenar izleri 

Son kat boya yüzeyinde macun ve astar ürünlerinin hatalı çalışılmasından dolayı oluşan izler 

Hatalar:
• Polyester dolgu macunun zayıf kuruması, önerilen zımpara işleminin yapılamaması
• Problemli yumuşak yüzeylere dolgu amaçlı ürün çalışılması
• Akrilik boya işleminde 2K akrilik astarın 
• Tam kurutulmaması ve solventlere duyarlı olması
• Akrilik astara bozulmuş harterlerin kullanılması
• Tek komponentli solvent emiciliği olan astarlar üzerine 
• Akrilik boya uygulamaları

Hatanın giderilmesi:
• İzolasyon işlemlerinin uygun kalitede çalışılarak boyama işlemi tekrar yapılmalıdır.

Boya akıntıları 
Kalın uygulamalarda ve dikey yüzeylerde kat kalınlığından oluşan boya akmaları 

Hatalar:
• Boya uygulama katlarının yaş -yaş üstü fazla uygulanması,
• Boyanacak yüzeyin soğuk ve boya viskozitesinin çok ince olması,
• Boya tabancası uygun ölçülerde olmaması ve düzenli sprey yapılamaması,
• Boya, harter, tiner karışımının hava şartlarına göre düzenli yapılamaması, 
 Hatanın giderilmesi:
• Boya akıntılı yüzey Infraret ile tam kurutularak akıntı alanına ince macun çekilir,
• Macun kademeli olarak zımpara ile yüzeyden alınır, bu şekilde akıntı giderilmiş olur.
• Yüzeylerde pasta-poliş ile parlaklık sağlanır. 

Kenar izleri Boya akıntıları 
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Boya yüzeyinin tozlanması 
Boya yüzeyine ortamdan gelen toz ve elyaf lifleri

Hatalar:
• Boyanacak araç ve yüzeylerinin yeterince temizlenmemesi
• Boya kabini içinin ve filtrelerinin tozlu olması, kabinin eksi basınçta çalışması
• Boya uygulayıcısının anti statik tulum giymemesi ve başlık takmaması
• Uygun boya filtresi ile boya süzme işleminin yapılmaması
• Araç üzerinde biriken statik elektriğin topraklamasının yapılmaması
• Boya işleminde boya kabini içine giriş -çıkışın fazla olması 
Hatanın giderilmesi:
• Uygun zımparalama ile toz alma işleminin yapılıp, pasta -polış ile parlatılmalıdır.

Portakal yüzey 
Boya yüzeyinin düzgün olmaması, portakal kabuğu yüzeyi gibi pütürlü görülmesi.

Hatalar:
• Boya, harter, tiner karışımı ortam ısısına göre kısa kurumalı olması, boyanın yayılamaması
• Pistole uygulamasının yüzeyden uzak mesafede tutularak yapılması
• Boya tabancası meme çapının uygulama şartlarına göre küçük olması
• Boya viskozitesinin yüksek, 
• Boya uygulamasının ince kat olarak uygulanması
• Hava basıncı ile uygun pistole atomizasyonunun sağlanamaması

Hatanın giderilmesi:
• Portakallı yüzey P2000 zımpara ile düzeltilip, pasta-poliş ile parlatılmalı
• Yüzeyler çok pütürlü ise zımparalanarak tekrar boyama yapılmalıdır.

Deliklenme
Boya işlemi tamamlandıktan sonra, yüzeyden boya içine doğru gözlenen kapatılamamış ve boya 
ile doldurulamamış delikler

Hatalar:
• Polyester dolgu macunu üzerindeki deliklenmelerin yoklama macunu ile doldurulamaması
• Akrilik dolgu astarının çok kalın atılması ile oluşan deliklenmeler 
• Akrilik astarın tam kurumaması ve yeterli dolgu ile izolasyon yapamaması
• Polyester macunlar üzerine solvent ile yumuşayan 1K astarların uygulanması
• Akrilik astarın zımpara kontrol boyası ile kaliteli zımparalama yapılamaması

Boya yüzeyinin tozlanması Portakal yüzey 
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Hatanın giderilmesi: 
• Son kat boya tam kuruma işleminden sonra, delikler macun veya 
• Polyester astar ile doldurulur, 
• Akrilik astar ile izole edilir ve tekrar boyanır. 

Metal boya bulutlanması 
Metal boyanın hatalı uygulanmasından oluşan farklı efekt görüntüleri

Hatalar:
• Boya uygulamadan önce boya pistolesinin doğru atış konrolü ve ayarları yapılmamıştır
• Metal boya inceltilmesinde, boyaya ve ortam şartlarına uygun tinerin kullanılmaması
• Boya ve vernik katları arasında yeterli tiner buharlaşma sürelerine uyulmaması
• Metal boya çalışmasında doğru pistole uygulamasının yapılamaması
• Metal boyanın yüzeylere farklı kalınlıklarda uygulanması
• Boya altı astarının, yüzey ile uygun homojenlikte olmaması

Hatanın giderilmesi:
• Boya, vernik katı tam kuruma sağlandıktan sonra zımparalanır, 
• Boyama işlemi doğru olarak tekrar yapılır.

Boya kırışması 
Kritik yüzeylere uygulanan boya katlarının alt yüzeyleri etkileyerek kırışık görüntüde olması 
Hatalar:
• Boya altı astarının zayıf performanslı olması ve 
• Üzerine uygulanan boya ile kırışma yapması
• Sentetik, termoplastik, selülozik gibi yüzeylere 
• İzolasyon yapılmadan akrilik boya uygulanması 
• Akrilik astara uygun harterin kullanılmaması ve 
• Astarın solvent testinin yapılmaması
• Tam kurumamış ve sertleşmemiş boyalar üzerine 
• Tekrar boya işleminin yapılması

Hatanın giderilmesi:
• Boya işlemlerinde boya altı ürünlerinin 
• solventlere karşı dirençli ve Sağlam olması gereklidir.
• Kırışmış boya katları yüzeyden tamamen temizlenmeli, 
• Boyama işlemi doğru ve kaliteli olarak tekrar yapılmalıdır. 

Deliklenme Metal boya bulutlanması
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Silikon açılması (Krater) 
Silikonlu yağ zerreciklerinin boyanın yapışmasını ve dolgusunu engelleyerek çukurlu görüntü 
oluşturmasıdır.

Hatalar:
• Kompresör havasında ve hava hattında oluşan yağlı maddelerin kaliteli temizlenememesi
• Yüzeylerde temizlik ve yağ alma işlemlerinin yeterince yapılamaması
• Boya ortamına çevreden gelen kirli ve silikonlu havanın boya yüzeylerine gelmesi 
• Boyanacak araç içinden gelebilecek yağ ve 
• Parfümlü kokuların yüzeyde açılma yapması
• Boya atölyesinde silikonlu cilaların, 
• Torpido parlatıcısı gibi maddelerin kullanılması

Hatanın giderilmesi:
• Uygulama esnasında silikon açılmaları görüldüğünde 
• Boya içine Anti silikon katkı karıştırılarak
• Boyama işlemine devam edilir.
• Kurumuş boya üzerinde ise, silikonlu yüzeye kadar zımpara yapılır. 
• Astar ve boya tekrar uygulanır.

Su lekeleri 
Kuruması tamamlanmamış yeni boya üzerine gelen su damlacıklarının boya üzerindeki izleri 

Hatalar:
• Yeni boyanmış ve tam kurumamış boya üzerine gelen su damlacıkları 
• Boya yüzeyini bozar, lekeli görüntüde yuvarlak izler bırakır.
• Kompresörden gelen hava içerisindeki suyun spreyleme ile boya üzerine gelmesi
• Su bazlı boyalar hava ile kurutulurken havadan gelen su damlacıkları
• Tam kurumamış boyaların yağmur altında bırakılması 
• Veya üzerine su gelmesi 
Hatanın giderilmesi:
• Boya yüzeyindeki su lekeleri P2000 zımpara ile pasta yapılarak giderilebilir.
• Su lekelerinin fazla olması durumunda, 
• Boyanın tam kurumasından sonra zımpara yapılıp, tekrar boyama işlemi yapılır.
• Kompresör ve sprey havası, doğru hava tesisatı ve 
• Doğru Ekipman ile sudan arındırılmalıdır.  

Boya kırışması 

Su lekeleri 

Silikon açılması (Krater) 

Boya çatlakları 
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Boya çatlakları
Zayıf alt katlar üzerine Akrilik boyaların uygulanması ile oluşan gerilim çatlakları

Hatalar:
• Solvent testi yapılmadan kurumamış astar ve boyaların üzerine son kat boya çalışılması.
• Sentetik, Selülozik gibi eski boyalar izole edilmeden 
• Üzerine son kat Akrilik boya çalışılması.
• 1K Primer astarlar üzerine Polyester macun veya 
• Polyester astar ürünlerinin uygulanması
• Akrilik boyama işleminde 
• 2K Akrilik astara doğru sertleştirici karıştırılmaması.
• Tamir boyası katlarının gereğinden fazla yapılmış olması.
• Plastik parçaların boyanmasında Akrilik astar ve 
• Akrilik boyalara Elastik katkının ilave edilmemesi

Hatanın giderilmesi:
• Çatlamış boya yüzeyden zımpara işlemi ile alınır. 
• Boyama işlemi doğru olarak tekrar yapılır.

Kusma - Peroksit lekeleri 
Alt kat ürünlerindeki pigmentlerin solventler ile çözülerek son kat boya üzerinde farklı tonda kısmi 
lekeli görüntü oluşturmasıdır.

Hatalar:
• Alt kat ürünlerde solvent ile çözülebilir zayıf pigmentler kullanılmıştır.
• Polyester macun sertleştiricisi az veya fazla konulduğunda ve 
• Homojen karışım yapılmadığında yüzeylere renk verir. 
• Solvent ile yumuşayan ve renk veren alt kat ürünlerinin doğru izole edilememesi
• Yüzey temizliğinin doğru yapılmadan son kat boyanın uygulanması.

Hatanın giderilmesi:
• Son kat boyanın tam kurumasından sonra 2K Akrilik astar ile izolasyon yapılıp, 
• Boyama işlemi tekrar yapılmalıdır. 

Kusma - Peroksit lekeleri Plastik parçalarda boya soyulması 
ve çatlaması 
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Plastik parçalarda boya soyulması ve çatlaması
Plastik parçaların yüzeylerinden darbe ve basınç etkisi ile boyanın soyulması ve çatlaması 

Hatalar:
• Plastik parçanın üretiminde kullanılan kalıp ayırıcı yağlı maddelerin 
• Yüzeylerden temizlenmesi plastik temizleme işlemine uygun olarak yapılmamıştır.
• Plastik yüzeylere yapışma sağlayan plastik primer astar kullanılmamıştır.
• Eski boyalı plastik yüzeylerde doğru zımparalama ve temizlik yapılmamıştır
• Plastik parçanın özelliğine göre, boya ve vernik karışımına 
• Belli oranlarda konulması gereken Elastik katkıların doğru karışımı yapılmamıştır.

Hatanın giderilmesi:
• Eski boya kalıntıları yüzeyden temizlenmeli, 
• Plastik boyama sistemine göre boyamanın doğru olarak tekrar yapılması gerekir.

Boya matlaşması 
Boya veya verniklerin kuruma işlemi esnasında istenilen parlaklıkta olmaması ve matlaşması 

Hatalar:
• Boya altı astarlarının tam kurumaması ve 
• Boya solventlerini emerek yumuşak tabaka oluşturması.
• Boya katlarının gereğinden fazla olması ve 
• Kat arasında yeterli buharlaşma zamanının verilmemesi.
• Hatalı sertleştirici, hatalı tiner veya 
• Bu ürünlerin nem ile reaksiyona girmiş olması.
• Kurutma kabinine yeterli oranda temiz hava girmemesi ve 
• Kurutma zamanının kısa tutulması.

Hatanın giderilmesi:
• Pasta-poliş işlemi ile bir miktar parlaklık sağlanabilir. 
• Daha fazla parlaklık için tekrar boyanmalıdır.
• Kaliteli boyama işlemlerinin temel kuralı olan, 
• Alt malzemelerin sağlam, kuvvetli, soventlere karşı dirençli olması 
• Özellikleri dikkate alınarak boyama çalışmaları yapılmalıdır. 

Boya matlaşması Örtücülük-zayıf kapatma
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Örtücülük-zayıf kapatma 
Son kat boyanın hatalı çalışmalar sonucu örtücülüğün zayıf olması

Hatalar:
• Alt yüzeylerde düzgün ve homojen bir çalışmanın yapılamaması
• Son kat boyaya uygun bir astarın kullanılmamış olması.
• Son kat boyanın ince atılması ile alt yüzeylerin kapatılamaması.

Hatanın giderilmesi:
• Boya özelliğine göre uygun renkte ve solvent dirençli astar kullanmak.
• Son kat boya uygulamasını önerilen kat kalınlığında yapmak.
• Hatalı yüzeyler tam kuruduktan sonra zımpara yapılarak boyama tekrar yapılır. 

Vernik soyulması - Vernik sararması
Vernik soyulması: Baz boya üzerinden vernik katının soyulması

Hatalar: 
• Baz boya tabakasının kat kalınlığının çok yüksek olması.
• Baz boya yeterli kurumaya erişmeden üzerine vernik uygulanması
• 2K vernik - 2K sertleştirici karışım oranlarının hatalı yapılması.

Vernik sararması: Vernik katının sarımtırak renkte görünmesi

Hatalar: 
• Yanlış veya kullanım zamanı çok geçmiş 2K sertleştiricilerin kullanılması.
Hataların giderilmesi:
• Zımpara işleminin yapılarak boyama işlemi tekrar yapılmalıdır.

Vernik soyulması                 Vernik sararması
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BOYAYI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
• Endüstriyel atıklar 
• Taş çarpması 
• Kuş pisliği- böcek zararları 
• Asit yağmuru 
• Ağaç reçinesi 
• Asfalt lekesi 
• Beton lekesi 

Endüstriyel atıklar 
Endüstriyel metal atıkların araç boyası üzerinde oluşturduğu zararlı etkilerdir.

Zararlı etkiler:
• Metal endüstri tesislerinin bacalarından çıkan metal tozları 
• Boya üzerine saplanarak korozif etki ile 
• Boya İçine doğru zamanla paslanma oluşturur.
• Metal taşlama ve kaynak makinelerinden gelen metal kıvılcımları 
• Boya üzerinde yakıcı ve delici hasar oluşturur.
• Demiryolu araçlarından çıkan metal parçaları ile 
• Elektrikli ile çalışan ulaşım araçlarının 
• Hava hattından çıkan kıvılcımları 
• Boya üzerinde hasar bırakır.

Giderme yöntemleri: 
• Zaralı etkiler ilk anda normal göz ile fark edilmesi zordur. 
• Zaman içinde boya üzerindeki hasar büyüdükçe görüntüsü artar. 
• Boya üzerindeki problem ilk anda mercek ile görülebilir.
• Zararlı etkilerin hızlı fark edilmesi durumunda 
• Pasta-poliş işlemi ile düzeltilmesi mümkün olabilir. 
• Hasar fazla ise metal parçaları yüzeyden temizlenir, 
• Hasarlı yüzeyler zımpara ile alınarak 
• Astar ve boya işlemi ile yenilenme yapılır.

Endüstriyel atıklar Taş çarpması 
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Taş çarpması 
Sürüş esnasında araç lastiklerinden fırlayan taşların boya katlarını kaldırarak hasar 
vermesidir.

Zararlı etkiler:
• Araç lastiklerinden fırlayan taşlar aracın ön-üst kısımlarına çarparak 
• Boya katlarının astar ya da metale kadar kalkmasına sebep olur.
• Metale kadar açılmış yüzeylerde boya altına doğru paslanma sürekli ilerler. 

Giderme yöntemler:
• Ufak darbelerde rötuş fırçası ile noktasal astar-boya işlemi pas ilerlemesine engel olabilir.
• Araç parçalarında taş çarpma hasarlarının büyüklüğüne göre spot veya 
• Komple parça boyama işlemi metal yüzeye zımpara ile inilerek yapılır.
• Tamir boyama işleminde taş çarpma bölgelerine darbe koruyucu 
• Astar uygulanması ile uzun süreli koruma sağlamak mümkündür.

Kuş pisliği- böcek zararları
Araç boyası üzerine gelen hayvansal atıkların boya katlarını eriterek zarar vermesidir.

Zaralı etkiler:
• Araç boyası üzerine gelen kuş pislikleri, 
• Asit özelliği ile boyayı eriterek metale doğru iz bırakır. 
• Özellikle martı gibi kuşların etkileri daha fazladır.
• Araç yüzeylerine süratle yapışan böcekler 
• Uzun süre yüzeyde kaldığında boyayı eriterek etkiler.
• Boya yüzeylerine gelen her türlü hayvan kanı, asit yapısı ile 
• Boyayı tahriş ederek derin izler bırakır.

Giderme yöntemleri:
• Belirtilen zararlı etkiler farkedildiğinde yıkama işlemi ile temizlenebilir.
• Yüzeylerde uzun süre beklemiş olan zararlı etkiler 
• Deterjan ile çok iyi temizlenmeli, 
• Pasta -poliş ile yüzey düzeltme işlemi yapılmalıdır.
• Boya alt katlarına kadar ilerlemiş etkilerde ise, 
• Metale kadar inilip, astar ve boya işlemi ile boyama yapılmalıdır.

Kuş pisliği- böcek zararları Asit yağmuru 
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Asit yağmuru 
Kimya tesislerinin baca gazlarından gelen asitler boya üzerinden metale doğru boya katlarını eritir

Zararlı etkiler:
• Kimya tesislerinin etkisi altında kalmış araçların üzerine gelen asit yağmuru,
• Kimyasal madde taşıyan tankerlerden sıçrayan asitler,
• Havaya buharlaşmış asitlerin yağmur etkisi ile araçların üzerine gelmesi,
• Boyayı zaman içinde yakarak metale doğru ilerleme gösterir, 
• Boyanın leke şeklinde açılmasına sebep olur.

Giderme yöntemleri:
• Asit yağmuru etkisinin fark edilmesi ilk anda çok zordur. 
• Normal göz ile fark edildiğinde ise giderilmesi mümkün değildir. 
• Bu yüzden asit yağmuru şüphesi hissedildiğinde 
• Deterjan ile çok iyi temizlik yapılmalıdır.
• Asit yağmurunun boya katlarını eriterek etkilemesi durumunda, 
• Metale kadar inilip, boyama işlemi yenilenmelidir.

Ağaç reçinesi 
Çeşitli ağaç reçinelerinin araç üzerine yağması ile boya yüzeylerinde iz bırakmasıdır.

Zararlı etkiler:
• Ağaç gölgelerine park edilen araçların üzerine yağan ağaç reçineleri 
• Boya üzerinde uzun süre kalması halinde noktasal lekeler oluşturur.
• Reçine lekeleri boya üzerinde kalma süresine göre, 
• Boya katlarını eriterek etkiler.

Giderme yöntemleri:
• Reçine etkisi fark edildiğinde su ile çok iyi temizlik yapılmalıdır.
• Reçine, boya yüzeylerinde zararlı lekeler oluşturduğunda 
• Pasta-poliş işlemi ile yüzey lekeleri alınabilir.
• Boya üzerinde uzun sure kalmış reçine lekeleri 
• Alt yüzeylere kadar işlemiş zararlı izler temizlenerek
• Astar ve boyama işlemi yapılmalıdır.
• Tamir boyama işleminde 
• Performansı yüksek 2K akrilik ürünler kullanılmalıdır.

Ağaç reçinesi  Asfalt lekesi 
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Asfalt lekesi
Karayolları çalışmalarında sıcak asfaltın araç üzerine sıçraması boya yüzeyinde leke izi bırakır.

Zararlı etkiler:
• Karayolları yol yapımlarında sıcak asfalt dökülmüş ve 
• Silindir ile düzeltilmemiş yol üzerinden geçen araçların yüzeylerine sıçrayan 
• Asfalt lekeleri boya yüzeylerinde temizlenmesi zor ve kalıcı lekeler oluşturur.
• Araç yüzeylerinde uzun süre kalan asfalt lekeleri, 
• Boya yüzeylerini daha fazla etkiler.

Giderme yöntemleri:
• Boya yüzeylerine gelen bu asfalt lekeleri kısa zaman içinde, 
• Yüzey temizleme solventi, benzin veya gaz ile silinerek temizlenebilir.
• Temizlik yapıldıktan sonra boya üzerinde iz bırakmış lekeler ise, 
• Pasta-poliş işlemi ile giderilebilir.  

Beton lekesi 
Araçlar üzerine gelen dökme beton parçalarının kuruyarak yapışmasıdır. 

Zararlı etkiler:
• İnşaat yapı çalışmalarından araçlar üzerine sıçrayan dökme beton parçaları 
• Yüzeylerde kuruduğunda, boyayı etkileyerek yapışır.

Giderme yöntemleri:
• Araç boyası üzerine gelen beton parçaları kurumamış ise su ile temizlenebilir.
• Kurumuş beton parçalarının yüzeylerden kazınması, boyaya zarar verir.
• Kurumuş beton parçalarının üzerine limon suyu veya sirke ile ıslatma yapılarak 
• Parçaların yüzeyden kopması sağlanır ve 
• Boyaya zarar vermeden tek tek yüzeyden temizlenir. 
• Boya üzerinde kalan izler pasta-poliş yapılarak giderilir.
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ARAÇ	  KISMI İYİ	  
DURUMDA

BAKIM	  
GEREKLİ

MİNİ	  
HASAR	  

PARÇA	  
DEĞİŞMİŞ

TAMİR	  
GÖRMÜŞ	  

TAMİR	  
GEREKLİ

DEĞİŞİM	  
GEREKLİ

ARAÇ DIŞI
1 Ön Cam
2 Sağ Ön Lastik
3 Sol Ön Lastik
4 Sağ Arka Lastik
5 Sol Arka Lastik

6
Avandanlık (bijon Anahtarı, Kriko, 
Yardım Çantası)

7 Bagaj Içi Aydınlatma
8 Arka Stoplar
9 İç Kapı Kolları
10 Dış Yakıt Depo Kapağı
11 Arka Bagaj Kapağı Açma Mekanizması
12 Kapı Kilit Mekanizması Ve Anahtarı
13 Sağ Marşbiyel
14 Tavan
15 Sağ Arka Kapı
16 Sağ Dikiz Aynası
17 Sağ Arka Çamurluk (sağ Yan Panel)
18 Arka Tampon
19 Sağ Ön Çamurluk
20 Bagaj Kapağı
21 Sol Arka Çamurluk (sol Yan Panel)
22 Sol Arka Kapı
23 Sol Dikiz Aynası
24 Sol Ön Kapı
25 Sol Ön Çamurluk
26 Motor Kaputu
27 Sağ Ön Kapı Camı
28 Sağ Arka Kapı Camı
29 Sağ Kelebek Camı
30 Arka Cam
31 Sol Kelebek Camı
32 Sol Arka Kapı Camı
33 Sol Ön Kapı Camı
34 Arka Jant/jant Kapakları
35 Ön Jant/jant Kapakları
36 Sol Marşbiyel
37 Ön Tampon
38 Sağ Ön Kapı

MOTOR VE MEKANİK 
39 Motor Yağı
40 Ön Şasi Bağlantıları
41 Motor Mekanik Genel Durum

42
Tüm Elektrik Buji Kabloları Yalıtım Ve 
Şasi Bağlantıları

43 Akü Bağlantıları
44 Kalorifer Sistemi
45 Klima Sistemi
46 Devir Daim Su Pompası
47 Marş Motoru
48 Alternatör
49 Gergi Bilyaları
50 V Kayışı
51 Triger Kayışı/zinciri
52 Motor Soğutma Sistemi

53
Ateşleme Bobini Ve Kabloları/isıtma 
Bujiler

54 Yakıt Devresi Hatları
55 Hidrolik Direksiyon Kutusu
56 Hidrolik Direksiyon Pompası
57 Fren Hidrolik Yağı
58 Akü Genel Durumu

ARAÇ ALTI
59 Viraj Demiri
60 Salıncakların Kontrolleri
61 Aks Mili Ve Körükleri
62 Motor Ve Şanzıman Kulakları
63 Abs Fren Sistemi Sensörü
64 Şasi Genel Durum
65 Amortisörler

EKSPERTİZ LİSTESİ
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66 Rot Başları, Kolları Ve Salıncaklar

67
Arka Fren Balataları, Diskleri, 
Kampanaları

68 Ön Fren Balataları, Diskleri
69 Diferansiyel
70 Vites Kutusu
71 Direksiyon Sistemi
72 Motor Genel Durum
73 Yakıt Tankı Boru Ve Bağlantıları
74 Fren Devresi Boru Ve Hortumları
75 Tekerlek Ve Porya Bilyaları
76 Katalitik Konvertör

ARAÇ İÇİ 
77 Gösterge Paneli Ve Tüm Ikaz Lambaları

78
Dikiz Aynaları Kontrol Sistemi 
(elektrikli/manuel)

79 Cam Suyu Püskürtücüleri
80 Radyo Teyp Cd Çalar
81 Torpido Gözü
82 Orta Konsol
83 Ön Konsol
84 Yer Döşemesi
85 Tavan Döşemesi
86 Emniyet Kemerleri
87 Kapı Döşemeleri
88 Arka Koltuk Döşemeleri
89 Sağ Ön Koltuk Döşemeleri
90 Sol Ön Koltuk Döşemeleri
91 Güneş Siperlikleri
92 Koltuk Mekanizmaları Ve Başlıkları
93 Arka Cam Rezistans
94 Kalorifer Fan Motoru
95 Korna, Çakmak, Küllük
96 Araç İçi Aydınlatma Lambaları
97 Farlar, Park Ve Varsa Sis Lambaları
98 Direksiyon Simidi
99 Silecek Lastikleri Ve Bağlantı Kolları

100 Hava Yastıkları
101 Cam Kumandaları (elektrikli/manuel)
102 Fren, Geri Vites Ve İkaz Lambaları
103 Radyo/teyp - Cd Çalar
104 Immobilizer
105 Yan Hava Yastiklari
106 Elektrikli Ayna
107 4 Elektrikli Cam
108 Yol Bilgisayari
109 Elektronik Klima
110 Arka Park Sensörü
111 Ön Park Sensörü
112 Yağmur Sensörü
113 Sis Lambalari
114 Alaşimli Jantlar
115 Abs
116 Esp
117 Asr
118 Sürücü/yolcu Hava Yastiği
119 Otomatik / Yari Otomatik Vites
120 Yedek Anahtar
121 Paspaslar

TEST SÜRÜŞÜ
122 Soğutucu Fan Çalışması

123
Hız Devir Saati, Hararet Ve Yağ Basıncı 
Göstergeleri

124 Yol Bilgisayarı
125 Süspansiyon Sistemi
126 Vites Geçiş Aralıkları Ve Sesi
127 Kapı Fitilleri Rüzgar Sesi
128 Aks Ve Aktarma Organları
129 Direksiyon Sistemi Çalışma Boşluğu

130
Debriyaj Balata, Debriyaj Gaz Fren Pedal 
Ayarları

131 Tekerlek Rulmanları Boşluğu Ve Sesi
132 El Freni
133 Fren Sistemi (normal / Abs)
134 Motorun Genel Durum
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HİKAYEN BURADA BAŞLIYOR.
Mükemmel yakıt tasarrufu, yüksek performansı, 
konforu ve 7 kişilik oturma kapasitesiyle Nissan X-Trail. 
Yola heyecan katan yenilikçi teknolojileri ve 
1.6 dizel otomatik seçeneğiyle Nissan bayilerinde  
ve nissan.com.tr’de seni bekliyor. 
Nissan X-Trail. Senin hayallerin, senin yolun.
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