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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

 

TRAKTÖRDEKİ EĞİTMEN KOLTUKLARI 

İÇİN KATLANIR MEKANİZMA TASARIMI 

VE ANALİZ ÇALIŞMALARI 

 

 

Kemal DALGIÇ 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ 

 

 

Bu çalışmada, traktörlerde eğitmen koltuğu olarak adlandırılan koltuğun tasarımı 

amaçlanmıştır. Traktörlerde bulunan eğitmen koltukları; oturaklarının bir kısmının 

katlanarak hem kabine giriş çıkışların kolaylaştırılması hem de kullanılmadığı 

zamanlarda sürücünün hareket alanının arttırılması, fazla yer kaplamaması adına 

katlanabilir olmasını gerektirmektedir. Bu projede eğitmen koltuğu için Ar-Ge faaliyetleri 

yürütülürken özellikle katlanabilir mekanizma üzerine Ar-Ge çalışmaları yoğun olarak 

yürütülmüştür. Proje kapsamında mevcut koltuklara alternatif olacak birden fazla yeni ve 

özgün katlama mekanizmaları tasarlanıp bilgisayar ortamında hem kinematik hem de 

yapısal analizler yapılması planlanmıştır. Bu analizler sonucu sektör beklentilerine uygun 

olan belirlenip imalatı yapılmıştır. Müşteri talepleri, ergonomi ve dayanım açısından 

proje kapsamında belirlenen özelliklere göre tasarım ve imalatı yapılan ve iki kısımdan 

oluşan oturak ve dayama kısımları ile yine proje kapsamında belirlenen özgün katlama 

mekanizmasının montajı yapılarak proje çıktısı ürün olan eğitmen koltuğu elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Traktör eğitmen koltuğu, katlanabilir mekanizmalar, katlanabilir 

traktör koltuğu 

 

2016, viii + 47 sayfa 
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ABSTRACT 

MSc Thesis 

 

FOLDING MECHANISM DESIGN  

AND ANALYSIS FOR TRAINER SEATS ON TRACTOR 

 

 

Kemal DALGIÇ 

Uludağ University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Automotive Engineering 

 

Supervisor: Asst. Prof. Dr.  Erol SOLMAZ 

 

In this study, it is aimed to design a trainer seat which is used on tractors.  Trainer seats 

on tractors requires to be folded  to make easier get on and get of the tractors, to increasing 

the movement area when it is not used for driver. In this project, we are running intensive 

research and development activities especially on folding mechanisms. We are planning 

to design an original alternative folding mechanism and to make structural and kinematic 

analysis for this new design for current seats within this project. As a result of this analysis 

we will identify the sector needs and produce suitable trainer seat for sector. Trainer seat 

will be produced with determinated properties of design and production in required 

ergonomy and strength, with assemblying the original folding mechanism on two pieces 

of the seat according to customer requests. 

 

Keywords: Tractor trainer seat, folding mechanism, foldable trainer seat 

2016, viii + 47 pages  



iii 

 

TEŞEKKÜR 

 

Bu tez çalışmasını hazırlamamda; bana destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli 

hocam Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ’a, teşekkür ederim. 

 

Araştırma, tasarım ve doğrulama süreçlerinde bana görüş ve önerileriyle her zaman 

yönlendirmelerde bulunan çalışma arkadaşım ve şefim Emin Kenan SAĞ’a, proje 

süresinde verdiği desteklerden dolayı çalışma arkadaşım Mustafa SARIGÖZ’e, analizler 

ve mekanizma doğrulama testleri konusunda yardımını esirgemeyen çalışma arkadaşım 

Gökhan ŞENDENİZ’e teşekkür ederim.  

 

Ayrıca; her zaman oldukları gibi bu süreçte de yanımda olan sevgili eşim Saliha 

DALGIÇ’a ve kızım Ayşe Erva DALGIÇ’a teşekkür ederim.  

 

 

Kemal DALGIÇ 

     31/10/2016 

 

  



iv 

 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ÖZET.................................................................................................................................. i 

ABSTRACT ...................................................................................................................... ii 

TEŞEKKÜR .....................................................................................................................iii 

SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................. v 

ŞEKİLLER DİZİNİ .......................................................................................................... vi 

ÇİZELGELER DİZİNİ ..................................................................................................viii 

1. GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 

2. KAYNAK ÖZETLERİ ................................................................................................. 5 

3. MATERYAL VE YÖNTEM ...................................................................................... 14 

3.1. Materyal ................................................................................................................... 14 

3.2. Yöntem ..................................................................................................................... 16 

3.2.1. Seçilen mekanizmaya uygulanacak tasarım doğrulama testleri ............................ 22 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA ................................................................................... 24 

4.1. Analiz Sonuçları ....................................................................................................... 25 

4.1.1. Tasarım 1 analiz sonuçları .................................................................................... 25 

4.1.2. Tasarım 2 analiz sonuçları .................................................................................... 26 

4.1.3. Tasarım 3 analiz sonuçları .................................................................................... 27 

4.2. Mekanizma Testleri .................................................................................................. 34 

4.2.1. Mekanizma açma-kapama testi ............................................................................. 36 

4.2.2. Mekanizma  dinamik dayanım testi ...................................................................... 41 

5. SONUÇLAR ............................................................................................................... 43 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 46 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................... 47 

 



v 

 

SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

 

Simgeler                                                        Açıklama 

MPa Megapascal 

mm      Milimetre 

N      Newton 

Hz Hertz 

sn      Saniye 

kg      Kilogram 

° Derece 

€ Euro 

TL Türk Lirası 

km Kilometre 

h Saat  



vi 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Sayfa 

Şekil 1.1. Eğitmen koltuklu traktör ................................................................................... 1 

Şekil 1.2. Çeşitli Traktör Ekipmanları .............................................................................. 2 

Şekil 1.3. Kabin ünitesi yerleşimi (Anonim 1999) ........................................................... 3 

Şekil 1.4. Kumanda paneli ................................................................................................ 4 

Şekil 2.1. Traktör ekipman çeşitleri .................................................................................. 5 

Şekil 2.2. Oturak konumu (Anonim 1999) ....................................................................... 6 

Şekil 2.3. Oturak konumu (Anonim 1999) ....................................................................... 7 

Şekil 2.4. Oturak konumu (Anonim 1999) ....................................................................... 8 

Şekil 2.5. Tehlikeli noktalar alanı (Anonim 1999) ........................................................... 8 

Şekil 2.6. Parmak için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009)......................................... 9 

Şekil 2.7. El için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009) ............................................... 10 

Şekil 2.8. Kol için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009) ............................................. 10 

Şekil 2.9. Güvenlik Mesafeleri (Anonim 2009).............................................................. 11 

Şekil 2.10. Güvenlik Mesafeleri (Anonim 2009)............................................................ 11 

Şekil 2.11. Örnek kabin içi görüntüsü – sağ taraf ........................................................... 12 

Şekil 2.12. Örnek kabin içi görüntüsü – sol taraf ........................................................... 13 

Şekil 3.1. Mekanizmanın katlanmış hali ......................................................................... 14 

Şekil 3.2. Mekanizmanın katlanmış hali ve katlandığında saklanacağı yuva ................. 15 

Şekil 3.3. Sürücü Etkin Kullanım Alanı (Yandan Görünüş) (Kumar A., Bhaskar G., Singh 

J.K. 2008) ........................................................................................................................ 16 

Şekil 3.4. Sürücü Etkin Kullanım Alanı (Üstten Görünüş) (Kumar A., Bhaskar G., Singh 

J.K. 2008) ........................................................................................................................ 17 

Şekil 3.5. Mekanizmanın uygulanacağı eksen ................................................................ 18 

Şekil 3.6. Mekanizmanın uygulanacağı bölge yandan görünüm .................................... 18 

Şekil 3.7. Aşağı kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 1) .................. 19 

Şekil 3.8. Geriye kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 2) ................ 20 

Şekil 3.9. Yukarı doğru kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 3) ...... 21 

Şekil 4.1. Mekanizmaların sonlu elemanlar modelleri ................................................... 24 

Şekil 4.2. Tasarım 1 Von Misses stres dağılımı.............................................................. 25 

Şekil 4.3. Tasarım 1’in kuvvet altında yaptığı deplasman .............................................. 25 

Şekil 4.4. Tasarım 2 Von Misses stres dağılımı.............................................................. 26 

Şekil 4.5. Tasarım 2’nin kuvvet altında yaptığı deplasman ............................................ 26 

Şekil 4.6. Tasarım 3 Von Misses stres dağılımı.............................................................. 27 

Şekil 4.7. Tasarım 3’ün kuvvet altında yaptığı deplasman ............................................. 27 

Şekil 4.8. Test için toplanmış mekanizma ...................................................................... 35 

Şekil 4.9. Test için toplanmış mekanizma ...................................................................... 35 

Şekil 4.10. Mekanizma açma kapama testi düzeneği ..................................................... 36 

Şekil 4.11. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü ......................................... 37 

Şekil 4.12. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü ......................................... 38 

Şekil 4.13. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü ......................................... 38 

Şekil 4.14. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü ......................................... 39 

Şekil 4.15. Tutamak Kuvvet ölçümü .............................................................................. 40 

Şekil 4.16. Deplasman ölçümleri .................................................................................... 40 

Şekil 4.17. Dinamik dayanım testi .................................................................................. 41 

Şekil 4.18. Dinamik test sonrası parçaların görüntüsü ................................................... 42 



vii 

 

Şekil 4.19. Dinamik test sonrası parçaların görüntüsü ................................................... 42 

Şekil 5.1. Testler sonucunda üretilen mekanizma .......................................................... 43 

Şekil 5.2. Testler sonucunda üretilen prototip koltuk (katlanmış hali) ........................... 44 

Şekil 5.3. Testler sonucunda üretilen prototip koltuk ..................................................... 45 

  



viii 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Sayfa 

Çizelge 4.1. : Mekanizmaların analiz sonuçları.............................................................. 28 

Çizelge 4.2. : Tasarım 1 analiz sonuçları ........................................................................ 28 

Çizelge 4.3. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 1 ................................................ 29 

Çizelge 4.4. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 1 ................................... 30 

Çizelge 4.5. : Tasarım 2 analiz sonuçları ........................................................................ 30 

Çizelge 4.6. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 2 ................................................ 31 

Çizelge 4.7. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 2 ................................... 32 

Çizelge 4.8. : Tasarım 3 analiz sonuçları ........................................................................ 32 

Çizelge 4.9. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 3 ................................................ 33 

Çizelge 4.10. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 3 ................................. 34 

Çizelge 4.11. : Mekanizma açma kapama test sonuçları ................................................ 37 

 



1 

 

1. GİRİŞ 

 

Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri 

çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, 

lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/h olan, yük ve yolcu taşımak için 

donatılabilen motorlu araçları tarım veya orman traktörü olarak adlandırılmaktadır. 

(Anonim 1999) 

 

Kelime anlamıyla traktör (Traecteur) çeken demektir. Gerçekte de, önceleri traktörler 

sadece çeki işleri için düşünülmüştür. Daha sonra, tarımda ve tarım makinaları tekniğinde 

ortaya çıkan gelişmeler, traktörün yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. Modern traktörler, 

diferansiyel kilidi sağ-sol ayrılabilir fren pedalı kuyruk mili, hidrolik kaldırma düzeni, 

kayış kasnak mekanizması, ön yükleyici gibi donanımlar yardımıyla çok yönlü olarak 

kullanılabilmektedir. 

 

 

Şekil 1.1. Eğitmen koltuklu traktör 

 

Günümüz traktörlerini tanımlamak gerekirse; traktör tarımsal işlerin yapılmasında 

kullanılan tırtıllı, tekerlekli veya her ikisine de sahip, kendi yürür bir kuvvet makinasıdır. 
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Traktör kendisinin ve tarım makinalarının çalıştırılabilmesi için kuvvet kaynağına 

sahiptir. Bu genellikle bir içten yanmalı motor olmaktadır.  

 

Elektrik motorlarının da tarım traktörlerine uygulanmasına çalışılmaktadır.  Ne var ki, bu 

konuda henüz istenen düzeye varılmış değildir. Tarım traktörlerini diğer kara 

taşıtlarından ayıran en önemli özelliklerden birisi de hızlarıdır. 

 

Tarım işletmelerinin çok değişik özellikler göstermesi tarımsal işlerin çeşidini o kadar 

çok arttırmıştır ki, bu işlerin yapılmasında yüzlerce tarım makinasına gereksinim vardır. 

Tarım makinalarının birçoğu sabit bir yerde durarak iş yapmaktadır. Bunlara örnek olarak 

sapdöver, su pompası, değirmen, süt sağım tesisleri gösterilebilir. Bu tip makinalara 

hareket, traktör kayış kasnağı ya da kuyruk miliyle hareket verilmektedir. Ülkemizde imal 

edilenler, genellikle kayış-kasnak mekanizmasıyla hareket almaktadır. 

 

 

Şekil 1.2. Çeşitli Traktör Ekipmanları 

 

Traktörün, ömrü boyunca yaptığı işlerin en büyük kısmını çeki işleri oluşturmaktadır. Bu 

işlerin başında da taşımacılık yer almaktadır. Traktör, iki ya da bir dingilli tarım 
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arabasıyla çiftlik içi taşımacılığın tümünü yapmaktadır. Çiftlikten pazara olan taşımada 

da en büyük pay gene traktör-tarım arabası ikilisinin olmaktadır. Taşıma işlerinde hız 20-

30 km/h değerine ulaşabilmektedir. 

 

Pullukla sürme, ikileme, çapalama, ekme gibi çeki işlerinde genellikle traktör sadece 

çekme işini yapar, iş makinasını çalıştırmak için güç iletmez. Ancak, bu gibi işlerde 

gereksinme duyulan kuvvet artmakta ve çalışma hızı düşmektedir. Değişen toprak 

koşullarında bu özellikleri ancak traktörler sağlayabilmektedir. (Saral 1997) 

 

 

Şekil 1.3. Kabin ünitesi yerleşimi (Anonim 1999) 

 

Gün geçtikçe tarım sektöründe talepler artmakta, bu taleplerin artması da kullanılan 

makinelerde her geçen yıl ilave özellikler eklenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Kabin içi 

kullanım özelliklerinin artması, arazide çalışırken traktörün önündeki ve arkasındaki 

farklı özelliklerdeki alet ve makinelerin kontrol ünitelerinin kabin içerisine 

yerleştirilmesi, sürücü koltuğuyla ilgili özelliklerin arttırılması, traktör multimedya 

ünitelerinin zenginleştirilmesi ve bunun gibi birçok özelliğin kullanıcı talepleriyle artması 

sebebiyle traktörün kabin içi kullanımı günden güne daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu 

durumda yeni traktör kullanıcıları için daha fazla eğitim ihtiyacını doğurmuştur. Bu 
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ihtiyaç beraberinde traktörlere bir eğitmen koltuğu ilave edilmesi ihtiyacını 

oluşturmuştur.  

 

Eğitmen koltuğu sürücüye eğitim verilmesi amaçlı eğitmenin oturmasının yanı sıra 

eğitilen kişinin oturması ve yol üstü işletmede (ör. çiftlikten tarlaya taşıma sırasında) bir 

yolcunun taşınması için de kullanılabilmektedir. 

 

 

Şekil 1.4. Kumanda paneli 

 

Bu projede minimum maliyette minimum işçilik ile sonlu elemanlar analizi kullanılarak 

eğitmen koltukları oturakları için katlanma mekanizması tasarlanması esas alınmıştır. 

Yapılan çalışmada farklı yönlerde tahrik edilerek çalışabilen Catia DMU Kinematics 

modülünde doğrulaması yapılarak 3 adet katlanma mekanizması geliştirilmiştir.  

 

Geliştirilen bu 3 mekanizmadan birisinin müşteri tarafından seçilerek seri üretime 

başlayacak muavin koltuklarında kullanılması planlanmıştır. Tasarlanan mekanizmaların 

dayanımını görmek adına Hypermesh programında modellenmesi yapıldıktan sonra, 

statik analizleri Optistruct çözücüsü ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çalışma sistemleri 

CATIA programında analiz edilerek malzeme tayinleri yapılmıştır. 

 

Tasarım yapılırken Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu Tip Onay 

Yönetmelikleri’nde bulunan gereklilikler  dikkate alınmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

(1978) yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından tekerlekli tarım veya orman 

traktörlerinin sürücü koltuğu ile ilgili tip onayı yönetmeliği (78/764/EEC) yayınlanmıştır. 

Yönetmelik 1982, 1983, 1987, 1988, 1997 ve 1999 yıllarında çeşitli güncellemelere 

uğrayarak güncellenmiştir. İlgili yönetmelik T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

uyumlaştırılarak, 30 Kasım 2000 tarihinde 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 

akabinde Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. 

 

Tarımsal işlerde kullanılan tekerlekli, üzerinde bulunan motorun gücü ile hareket eden 

bir kuvvet makinesi olan traktörler, yalnız başına hemen hemen hiçbir iş yapamaz fakat 

çekilen, asılan ve çeşitli şekillerde kendisinden hareket alan alet ve makinelerin 

oluşturduğu sıralama biçimleriyle iş yapmaktadır. Fakat çekme işlemi yanında kayış 

kasnak, kuyruk mili çıkışları, askı tertibatı ve hidrolik kumanda tertibatı, yükleme, klima 

kontrollü kabin, hidrolik dümenleme vb. pek çok ünite ile günümüz traktörlerinin fayda 

ve etkinliği artırılmıştır. (Anonim 1999 ve Saral 1997) 

 

 

Şekil 2.1. Traktör ekipman çeşitleri 
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Genel yapım ve yerleşim kuralları çerçevesinde;  

 

 Her oturak yolcuya tehlike yaratmayacak ve sürücüye sürüş anında engel 

oluşturmayacak bir şekilde yerleştirilmelidir.  

 Her oturak sağlam bir şekilde sabitlenerek, traktör tipine bağlı olarak traktörün 

şasi, güvenlik çerçevesi, platform gibi yapısal parçalarına bağlanmalıdır. 

 Traktörün yapısal parçası dolu bir yolcu oturağını taşıyacak kadar güçlü olmalıdır. 

(Anonim 1999) 

 

Ayrıca özel yapım kuralları çerçevesinde de; 

 

 Her oturak en az 400 mm genişlik ve 300 mm derinliğe sahip olmalıdır.  

(Şekil 2.2.) 

 Her oturakta konumun muhafazası amacıyla yanal bir destek bulunmalı ve en az 

200 mm derinlikte bir koltuk sırtı bağlanmalıdır. Koltuk sırtının kabin veya 

devrilmeye karşı koruma çerçevesinin parçasını oluşturması halinde, bu ölçü 

uygulanmaz. Oturak minderi dolgu malzemeli veya esnek olmalıdır. (Şekil 2.2.) 

 

 

 

Şekil 2.2. Oturak konumu (Anonim 1999) 
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 Yolcu koltuğuna girişi kolaylaştırmak ve yolcunun bu koltuk üzerindeki konumda 

kalmasını sağlamak için el tutamaklarında olduğu gibi, yolcu ayakları için de 

uygun bir destek sağlanmalıdır. 

 Yolcu oturağının üzerinde en az 920 mm boşluk olmalıdır. Bununla beraber bir 

traktör, sürücünün güvenlik ve oturmasıyla ilgili koşulları sağlayabiliyor fakat 

tasarımı belirtilen miktarda boşluğu sağlamıyorsa, boşluk 800 mm’ye indirilebilir. 

Bu durumda kabin tavanının yolcu oturağının üzerinde kalan bölümü yumuşak bir 

malzeme ile kaplanmalıdır. (Şekil 2.3.) 

 

 

 

Şekil 2.3. Oturak konumu (Anonim 1999) 

 

Yolcu için izin verilen boşluğun üst kısmı, arka ve yanlarda sadece 300 mm’yi geçmeyen 

bir yarıçapla sınırlanabilir (Ek I/A’da yer alan çizime bakınız). Düşey boşluk, oturağın 

ön ucu ile traktör tavanı arasında kalan düşey açık alandır. (Şekil 2.4.) 

 Yolcu oturağı traktörün toplam genişliğini artırmamalıdır. 
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Şekil 2.4. Oturak konumu (Anonim 1999) 

 

 Parçalar ayaklar için bir tehlike içeriyorsa, koltuk minderinin ön kenarından 

başlayarak ve aşağıya doğru yönelen 800 mm yarıçapında bir yarım küre 

içerisinde koruyucu tertibatlar sağlanmalıdır. (Anonim 2009) 

Şekil 2.5. Tehlikeli noktalar alanı (Anonim 1999) 
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yolcu koltuğunun ön kenarının merkezinden 670 mm yukarısında merkezi olan bir küre 

içerisinde A  ve B bölgeleri içerisindeki tehlikeli noktalar korumalıdır (Anonim 2009). 

 

Tehlikeli bir noktaya vücudun ilgili parçasının ulaşmaması için; aşağıda Şekil 2.6.’da 

verilen asgarî güvenlik aralığı minimum seviyede muhafaza edilmelidir. Güvenlik 

aralığının uygulanmasında, ilgili uzvun, koruyacak aksamın kenarına doğru sıkıca itildiği 

varsayılmaktadır. Vücut parçası kesin olarak daha ileri gidemeyecek veya nüfuz 

edemeyecek şekilde olmadığı sürece, güvenlik aralığının sağlandığı kabul edilmez 

(Anonim 2009). 

 

Vücut parçası 

Güvenlik 

mesafesi 

(mm) 

Şekil 

Parmağın birinci 

ekleminden parmak 

ucuna kadar el 

 120 

 

 

Şekil 2.6. Parmak için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009) 
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Vücut parçası 

Güvenlik 

mesafesi 

(mm) 

Şekil 

 

Bilekten parmak 

ucuna kadar el 

 230 

 

 

Şekil 2.7. El için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009) 

 

Uzuv 

Güvenlik 

mesafesi 

(mm) 

Şekillendirme 

Dirsekten parmak ucuna 

kadar kol 
 550 

 

Omuzdan parmak ucuna 

kadar kol 
 850 

 

 

 

Şekil 2.8. Kol için asgarî güvenlik aralığı (Anonim 2009) 
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Nüfuz etme ve karşı tarafa uzanma 

Açıklıklarının içine veya karşı tarafa tehlikeli parçalara kadar nüfuz etme mümkün 

olduğu durumda en az, Şekil 2.9. ve Şekil 2.10.’da belirtilen güvenlik mesafeleri 

sağlanmalıdır (Anonim 2009). 

 

Birbirine göre veya sabit parçalar boyunca yerleştirilen hareketli parçalar 8 mm’den fazla 

olmayan bir açıklığa sahipseler risk faktörü olarak göz önüne alınmazlar (Anonim 2009). 

 

 

Şekil 2.9. Güvenlik Mesafeleri (Anonim 2009) 

 

Şekil 2.9’da gösterilen uzunlamasına ve paralel açıklıklar için güvenlik mesafelerinde; 

a, açıklığın küçük boyutudur. 

b, tehlikeli noktadan güvenlik mesafesidir. 

 

Şekil 2.10. Güvenlik Mesafeleri (Anonim 2009) 

 



12 

 

Şekil 2.10.’da gösterilen kare veya dairesel aralıklar için güvenlik mesafelerinde; 

a. açıklık/çap veya yanal uzunluktur. 

a. tehlikeli noktadan güvenlik mesafesidir. 

 

Mevcut durumda traktörlerde kumanda üniteleri kullanıcı için ergonomi sağlaması için 

ağırlıklı olarak sağ tarafta  yerleştirilmiş,  bu nedenle de kabin kapıları  sol tarafta 

yerleştirilmiştir (Şekil 2.11.). Bununla birlikte eğitmen/yolcu koltukları da sürücü 

koltuklarının sağ tarafında kumanda üniteleri yoğunlukta olduğundan sürücünün sol 

tarafında yerleştirilmektedir (Şekil 2.12.). Sürüş konumuna ve yolcu koltuğuna giriş 

noktaları, yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir parçaya sahip olmaması 

gerekmektedir(Anonim 1999). 

 

Kumandalar; kolaylıkla ulaşılabilir olmalı ve operatörün zorlanmadan veya riske 

girmeden kumandaları çalıştırabilmesi için bir tehlike oluşturmamalıdır. Kumandalar; 

herhangi bir kasıtsız çalışmasını veya istek dışı tetikleme hareketini veya tehlikeli 

olabilecek başka bir çalıştırılma şeklini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve düzenlenmeli 

veya korunmalıdır (Anonim 1999). 

 

 

Şekil 2.11. Örnek kabin içi görüntüsü – sağ taraf 
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Eğitmen koltuğunun solda olması aynı zamanda traktör sürücüsüyle aynı çıkışı 

kullanmasına imkan vermektedir. Eğitmen koltuklarının bir diğer özelliği de arkalığın 

yatırılıp yiyecek içecek ihtiyacının giderilmesi için masa olarak kullanılabilmesidir. 

 

 

Şekil 2.12. Örnek kabin içi görüntüsü – sol taraf 

 

Eğitmen koltuğuna uygulanacak yeni tasarımın taşıt hareket halinde ya da dururken 

sürücünün hareketini kısıtlamaması, araca iniş ve binişlerde de sürücü için zorluk 

oluşturmaması ve gerekmediği zamanlarda fazla yer kaplamaması için oturağın bir 

kısmının katlanır olması amaçlanmaktadır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Mevcut durumda kullanılmakta olan Şekil 3.1. ve Şekil 3.2.’de fotoğrafları bulunan 

eğitmen koltuğunun iki çeşidi bulunmakta ve bu ikisinin arasındaki tek fark arkalıklarının 

farklı olmasıdır. Bu arkalıklardan birisi plastik kapaklı ve gazete tutuculu diğeri ise düz 

sacdan üretilmiştir. Ayrıca plastik arkalıklı olan modelin deri sürümü de bulunmaktadır. 

 

Bu eğitmen koltuklarının oturağın bir kısmı katlanabilmekte ve bununla birlikte 

arkalıkları da katlanabilmektedir. Farklı donanım sınıfında bulunan traktörlerde 

kullanılmaktadırlar. 

 

 

Şekil 3.1. Mekanizmanın katlanmış hali 
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Şekil 3.2. Mekanizmanın katlanmış hali ve katlandığında saklanacağı yuva 

 

Mevcut durumda traktörde bulunan mekanizmada son kullanıcı tarafında problemler 

yaşanmakta ve buda müşteri memnuniyetsizliği doğurmaktadır. Yaşanmakta olan 

problemler maddeler halinde analiz edilecek olunursa; 

 

 Kapalı konumda iken mekanizmada boşluk bulunmakta ve bu boşlukta traktör 

çalışır haldeyken veya hareket halindeyken kaynaklanan titreşimden dolayı ses 

kirliliğine sebep olmaktadır.  

 Açılmak için kuvvet uygulandığında ise zorlanılmakla birlikte kullanıcı açısından 

ergonomik olmayan bir tasarıma sahiptir.  

 Katlanan kısım alta geldiğinde ise sabitlenebilmesi için gerekenden fazla bir 

kuvvet uygulanmasıyla ancak kilitlenebilmektedir. Bu da koltuk konforunu 

etkilemektedir. 

 Katlanmış haldeyken yuva ile herhangi bir çakışmaya veya sürtünmeye sebebiyet 

vermemelidir. 

 Kapalı konuma getirebilmek içinde yana doğru gerekenden fazla bir kuvvetle 

çekilmesi gerekmektedir. 
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İşte bütün bu olumsuzluklar göz önünde bulundurularak yapılacak yeni tasarımlarda bu 

uygunsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

3.2. Yöntem 

 

İlk etapta mekanizmanın yerleştirileceği lokasyonun neresi olabileceği üzerine 

çalışılmıştır. Bu lokasyon için iki farklı seçenek belirlenmiştir. Seçeneklerden birisi 

yolcunun sağ tarafından mevcut mekanizmanın olduğu lokasyon, diğer seçenek ise 

koltuğun ön kısmına yerleştirilecek bir mekanizma seçeneğidir.  

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda mekanizmanın koltuğun ön alt tarafına konmasının 

hem ergonomik hem de görsel açıdan uygun olmayacağı, araca iniş ve binişlerde görüntü 

olarak olumsuz bir durum yaratacağı, basit yaralanmalara sebebiyet verebileceği, mevcut 

yerinde bulunmasının Şekil 3.3. ve Şekil 3.4.’te tarif edilen sürücü etkin kullanım alanı 

içerisinde kalacağı ve daha ergonomik bir kullanım sağlayacağından dolayı mevcut 

yerinde tekrar tasarlanması konusunda karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.3. Sürücü Etkin Kullanım Alanı (Yandan Görünüş) (Kumar A., Bhaskar G., 

Singh J.K. 2008) 

 

 



17 

 

 

Şekil 3.4. Sürücü Etkin Kullanım Alanı (Üstten Görünüş) (Kumar A., Bhaskar G., 

Singh J.K. 2008) 

 

Elimizdeki veriler ışığında tasarım aşamasına başlanırken ilk etapta müşteri tarafından 

koltuğun kabindeki çizgileriyle uyumunu korumak adına, küçük ve büyük oturak 

süngerine ait yüzey verileri ve tasarımı yapılacak olan mekanizmanın çevre parçalar ile 

olan uyumunu gözlemlemek için mekanizmanın tasarlanması talep edilen lokasyon 

yakınında bulunan diğer parçaların dataları mekanizmaların hareket kabiliyetleri 

incelenmesi amacıyla alınarak yapılacak tasarımlarda mekanizma hareket halindeyken ve 

kilitli durumdayken herhangi bir çakışma durumunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

 

Talep edilen bu verilere ek olarak da küçük oturak katlandığında yan yüzeye tam olarak 

paralel oturabilmesi, daha önce kullanılan mevcut tasarımla pozisyon farklılığı 

oluşturmaması adına küçük oturak parçasının döneceği eksen belirlenmiştir (Şekil 3.5.). 

Belirlenen bu referans eksene göre mekanizma tasarımları gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır.  

 

Verilen verilerle birlikte otomotiv sektöründeki birçok parçada olduğu gibi eğitmen 

koltukları için de olabilecek minimum maliyetli ve görsel açıdan geçer not alabilecek bir 

mekanizma tasarımı yapılması amaçlanmıştır. 
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Şekil 3.5. Mekanizmanın uygulanacağı eksen 

 

 

       

Şekil 3.6. Mekanizmanın uygulanacağı bölge yandan görünüm 

 

Bu çalışmaların ardında müşteriye sunulması amacıyla üç farklı yönde tahrik edilerek 

çalışabilecek üç farklı mekanizma tasarlanması planlanmıştır. Bunun için ilk etapta 
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koltuğun döner parçasının katlanabilmesi için hangi yönlere kuvvet uygulanarak 

çalıştırılabileceği üzerinde çalışılmıştır.  

 

Bu çalışma sonucunda yolcu tarafından yukarıya doğru, aşağıya doğru ve dönen parçanın 

geri doğru itilerek katlanması uygun görülmüş ve çalışmalarımız bu yönde yapılmıştır.  

 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda 3 farklı yönde kuvvet uygulanarak çalıştırılabilecek, 

çalışma prensipleri birbirlerinden farklı olan 3 farklı mekanizma tasarımı yapılarak gövde 

verisine uygulanmıştır (Şekil 3.7., Şekil 3.8. ve Şekil 3.9). 

 

 

Şekil 3.7. Aşağı kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 1) 

 

1 nolu tasarımda Şekil 3.7’de görüldüğü gibi kuvvet tutamağın üstünden aşağıya doğru 

uygulanmasıyla oturak kısmı bir miktar yükselmekte ve sonrasında aşağıya doğru 

inmektedir. Bu kuvvet tutamağa kuvveti oturak aşağı yöne dönene kadar uygulanmalıdır.  
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Oturak açık pozisyona geldiğinde yaprak yay yardımıyla açık pozisyonda 

kilitlenmektedir. 

 

Oturak kısmı açılmak istendiğinde is traktör kabinine yapışan yüzeyinden tutularak 

çekilmelidir. Böylelikle açık konumdayken kilitlendiği yaprak yaydan kurtarılarak kapalı 

konumda kilitlenme pozisyonuna gelene kadar yukarıya doğru yolcu tarafından 

çekilmelidir. 

 

Şekil 3.8. Geriye kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 2) 

 

2 nolu tasarımda Şekil 3.8’de görüldüğü gibi 1 nolu tasarımda olduğu gibi bir tutamak 

bulunmamaktadır. Bunun yerine oturak sacında ve süngerde içe form verilerek 

kullanıcının kavrayabileceği bir cep yapılmıştır. Ayrıca açık ve kapalı pozisyonlarda 

kilitlenebilmenin sağlanabilmesi amacıyla bir yay boyunca koza deliği açılmış ve bu koza 

deliğinin başlangıç ve bitiş noktalarına daha büyük bir çapta bir delik 

konumlandırılmıştır.  
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Kuvvet tutamağın önünden arkaya doğru uygulanmasıyla oturak kısmı bir miktar geriye 

itilmekte ve sonrasında kilitleme fonksiyonu çözülerek aşağıya doğru inmektedir. En 

aşağı pozisyona geldiğinde ise açılan yüksek çaplı deliğe girerek açık halde kilitlenme 

sağlanmaktadır. 

 

Oturağın kapanabilmesi içinde açılırken yapıldığı gibi geriye doğru bir kuvvet 

uygulanmakta, bu şekilde kilit çözülmekte ve yukarıya doru itilerek kapalı halde 

kilitlenmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.9. Yukarı doğru kuvvet uygulanarak tahrik edilen mekanizma (Tasarım 3) 

 

 

3 nolu tasarımda Şekil 3.9’da görüldüğü gibi 1 nolu tasarımdakine benzer bir tutamak 

bulunmakta, kuvvet tutamağın altından yukarıya doğru uygulanmasıyla oturak kısmının 

kilidi çözülebilmektedir. Bu kuvvet tutamağa kuvveti oturak aşağı yöne dönene kadar 

uygulanmasına gerek olmayıp aşağıya doğru itildiğinde ve tam açık konuma geldiğinde 
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yapısında bulunan yay vasıtasıyla otomatik olarak açık pozisyonda kendisini 

kilitlemektedir. 

 

Oturak kısmı açılmak istendiğinde is traktör kabinine yapışan yüzeyinden tutularak 

çekilmelidir. Böylelikle açık konumdayken kilitlendiği yuvadan kurtarılarak kapalı 

konuma geldiğinde otomatik olarak kendini kilitlemektedir. 

 

3.2.1. Seçilen mekanizmaya uygulanacak tasarım doğrulama testleri 

 

Müşteri tarafından iletilen şartname çerçevesinde koltuktaki katlanır mekanizmanın 

güvenilirliğinin doğrulanması amacıyla 2 adet test talep edilmektedir. Bunlar; Açma-

Kapanma testi ve Dinamik Kuvvet testleridir. Testlerde istenenler aşağıda belirtildiği 

gibidir. 

 

Açma-Kapama Testi; 

 

Test : 15.000 kez mekanizmanın bağlı olduğu oturak sacı açılıp kapanmalıdır. 

 

Değerlendirme:  

 

Mevcut standart koltuk ile karşılaştırıldığında görünüm olarak aynı veya daha düşük 

mekanik aşınma elde edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Ayrıca; 

 Test esnasında hiçbir ses veya gıcırtı duyulmamalıdır.  

 Hiç bir boşluk ya da gıcırdama sesine izin verilmemektedir.  

 Saç parçalar üzerinde herhangi bir ezilme ya da yırtılma görülmemesi 

gerekmektedir. 

 Rakip koltuğa göre daha aynı veya daha az aşınma olmalıdır. 

 Test sonrasında da kilitleme mekanizmasının çalışıyor olmalıdır. 

 Saçları birleştiren kaynaklarda herhangi bir çatlama veya kırılma olmamalıdır. 
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Dinamik Test; 

 

Test : Koltuğun katlanır kısmına uygulanan 150 kg’lık kuvvetin %50’si gelecek şekilde 

0.5 Hz frekansında 20.000 çevrim kuvvet uygulanmasını kapsamaktadır.  

 

Değerlendirme:  

 

Mevcut standart koltuk ile karşılaştırıldığında görünüm olarak aynı veya daha düşük 

mekanik aşınma elde edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 Test esnasında hiçbir ses veya gıcırtı duyulmamalıdır.  

 Hiç bir boşluk ya da gıcırdama sesine izin verilmemektedir.  

 Saç parçalar üzerinde herhangi bir ezilme ya da yırtılma görülmemesi 

gerekmektedir. 

 Rakip koltuğa göre daha aynı veya daha az aşınma olmalıdır. 

 Test sonrasında da kilitleme mekanizmasının çalışıyor olmalıdır. 

 Saçları birleştiren kaynaklarda herhangi bir çatlama veya kırılma olmamalıdır. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tasarımların uygulanmasını takiben Catia DMU Kinematics modülü ile kinematik analiz 

gerçekleştirilmiş ve çalışabilirliği doğrulanmış tasarımları bir sonlu elemanlar analizi  

programında 3 tip mekanizmanın dinamik 150 kg altında dayanımına göre 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

3 boyutlu data Hypermesh programına alındıktan sonra komponentler 3 boyutlu 

elemanlar ile modellenmiş ve modelleme sırasında çalışma boşluklarına dikkat edilerek 

mesh işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.1.). 

 

Malzeme ve komponent özellikleri atandıktan sonra birbirleri ile ilişkilerini tanımlamak 

adına kontak tanımlamaları yapılmıştır. 

 

Son olarak sınır şartları ve yük koşulları modele uygulanıp çözüm işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1. Mekanizmaların sonlu elemanlar modelleri 

 

3 tip mekanizma örneğinin simülasyon sonuçları verilmiştir (Şekil 4.1.). 
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4.1. Analiz Sonuçları 

4.1.1. Tasarım 1 analiz sonuçları 

 

 

Şekil 4.2. Tasarım 1 Von Misses stres dağılımı 

 

 
 

Şekil 4.3. Tasarım 1’in kuvvet altında yaptığı deplasman 
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4.1.2. Tasarım 2 analiz sonuçları 

 
 

Şekil 4.4. Tasarım 2 Von Misses stres dağılımı 

 

 
 

Şekil 4.5. Tasarım 2’nin kuvvet altında yaptığı deplasman 
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4.1.3. Tasarım 3 analiz sonuçları 

 

 

 

Şekil 4.6. Tasarım 3 Von Misses stres dağılımı 

 

 

 

Şekil 4.7. Tasarım 3’ün kuvvet altında yaptığı deplasman 
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Çizelge 4.1. : Mekanizmaların analiz sonuçları 

150 Kg'lık Yük 

Altında 

Oluşan Max 

Von Misses 

Gerilmesi(Mpa) 

Oluşan Max 

Deplasman (mm) 

Tasarım 1 286 MPa 0.360 mm 

Tasarım 2 464 Mpa 0.243 mm 

Tasarım 3 345 Mpa 0.232 mm 

 

Tasarlanan 3 mekanizmaya uygulanan analizler neticesinde en dayanıklı olan 1 nolu 

tasarım olmuştur. Bunun sebebi ise kuvvetin bulunduğu yerde daha geniş bir dağılma 

olanağının olmasıdır. 

 

Uygulanan kuvvetler sonrasında oluşan deplasmanlar yönünden değerlendirildiğinde ise 

en iyi tasarım 3 nolu tasarım olarak ortaya çıkmıştır. Bu da kuvvet uygulandığında 

koltuğun stabil kalması açısından önem arz etmektedir. 

 

Çizelge 4.2. : Tasarım 1 analiz sonuçları 

Parça Kodu Malzeme 

Minimum 

Akma 

Değeri 

FEM 

sonucu 

Yeni 

Malzeme 

VA0294769 S355J2+N 355 255 - 

VA0294826 S355J2+N 355 286 - 

VA0294720 E355+N 355 127,4 - 

VA0294404 DD11 170 95,5 - 

VA0294408 DD11 170 95,5 - 

VA0294377 DD11 170 63,7 - 

VA0294378 DD11 170 255 S355JR 

VA0294409 DD11 170 127,4 - 
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Tasarım 1’e yapılan analiz sonucunda öngörülen malzeme yetersiz kalmış ve malzeme 

kalitesi dayanımı sağlayacak ölçüde DD11 kaliteden S355JR kaliteye çekilmiştir. 

(Çizelge 4.2.) Böylelikle tasarım üretilmesi halinde mukavim bir yapıya 

kavuşturulmuştur. Diğer parçalar ise öngörülen malzemeler istenen dayanımı sağlamakta 

yeterli oldukları görülmüştür. 

 

 

Çizelge 4.3. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 1  

Tip → Basit Gösterimi 

Tasarım  1 

 
 

Tasarım Kodu → VA0294416 

Değerler 
% 

Ağırlık 

Her Değer 

için Puan 

Toplam 

Puan 
Not 

Ticari Değerlendirme         

Parça Adeti 0,0% 0 0,0 14,0 

Kalıp Yatırımı Maliyeti 16,7% 1 0,2 34850,0 € 

Parça Maliyeti 50,0% 3 1,5 4,3300 € 
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Çizelge 4.4. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 1  

Parça Kodu Tanım Malzeme 

Parça 

Birim 

Maliyeti 

Kullanım 

Adeti 

Parça 

Toplam 

Maliyet 

Kalıp Maliyeti 

VA0294769 Pim 1 S355J2+N 0,4470 € 3 1,34 € 0 € 

VA0294826 Pim 2 S355J2+N 0,4180 € 2 0,84 € 0 € 

VA0294720 Boru E355+N 0,3310 € 2 0,66 € 0 € 

VA0294404 U profil-2 DD11 0,1971 € 1 0,20 € 5.750 € 

VA0294408 U profil-1 DD11 0,2515 € 1 0,25 € 9.250 € 

VA0294377 
Küçük bağlantı 

sacı 
DD11 0,0626 € 2 0,13 € 1.750 € 

VA0294378 
Büyük bağlantı 

sacı 
S355JR 0,3120 € 1 0,31 € 6.850 € 

VA0294409 Bükülmüş sac DD11 0,2591 € 1 0,26 € 8.500 € 

VA0295032 Yaprak yay - 0,1404 € 1 0,14 € 0 € 

111355 Perçin - 0,0180 € 1 0,02 € 0 € 

VA0294859 Tutamak - 0,1180 € 1 0,12 € 2.750 € 

12594 Segman - 0,0070 € 5 0,04 € 0 € 

VA0294442 Yay - 0,0351 € 1 0,04 € 0 € 

   
 TOPLAM 4,33 € 34.850,00 € 

   
 

 

 

 

Çizelge 4.5. : Tasarım 2 analiz sonuçları 

Parça Kodu Malzeme 

Minimum 

Akma 

Değeri 

FEM 

sonucu 

Yeni 

Malzeme 

VA0295138 S235JR+AR 235 464 S420MC 

VA0295144 S235JR+AR 235 360 S420MC 

VA0295122 DD11 170 103 - 

VA0295126 DD11 170 206 S355JR 
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Tasarım 2’ye yapılan analiz sonucunda öngörülen 3 malzeme yetersiz kalmış ve malzeme 

kaliteleri Çizelge 4.5’te görüldüğü gibi dayanımı sağlayacak ölçüde S420MC ve S255JR 

kaliteye çekilmiştir. Böylelikle tasarım mukavim bir yapıya kavuşturulmuştur. Diğer 

parçalar ise öngörülen malzeme istenen dayanımı sağlamakta yeterli oldukları 

görülmüştür. 

 

Diğer tasarımlarla karşılaştırıldığında birim alana maksimum kuvvet gelebilecek bir 

yapıya sahip olduğu için yüksek kalitede ve maliyetli çelikler seçilmek zorunda 

kalınmıştır. 

 

Çizelge 4.6. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 2 

Tip → Basit Gösterimi 

Tasarım 2 

 

 

Tasarım Kodu → VA0295110 

Değerler 
% 

Ağırlık 
Her Değer için Puan 

Toplam 

Puan 
Not 

Ticari Değerlendirme         

Parça Adeti 0,0% 0 0,0 7,0 

Kalıp Yatırımı Maliyeti 16,7% 1 0,2 11250,0 € 

Parça Maliyeti 50,0% 3 1,5 2,3000 € 
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Çizelge 4.7. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 2  

Parça Kodu Tanım Malzeme 

Parça 

Birim 

Maliyeti 

Kullanım 

Adeti 

Toplam 

Maliyet 

Kalıp 

Maliyeti 

VA0295138 Pim S420MC 0,3160 € 2 0,63 € 0 € 

VA0295144 Mil S420MC 0,7130 € 1 0,71 € 0 € 

VA0295122 
Büyük bükümlü 

saç 
DD11 0,4832 € 1 0,48 € 8.400 € 

VA0295126 Küçük saç S355JR 0,1310 € 2 0,26 € 2.850 € 

1300410 Yay - 0,1800 € 1 0,18 € 0 € 

110489 Pul - 0,0120 € 1 0,01 € 0 € 

115391 Segman - 0,0110 € 2 0,02 € 0 € 

   

 TOPLAM 2,30 € 
11.250,00 

€    
 

 

 

 

Çizelge 4.8. : Tasarım 3 analiz sonuçları 

Parça Kodu Malzeme 

Minimum 

Akma 

Değeri 

FEM 

sonucu 

Yeni 

Malzeme 

VA0296034 S355J2+N 355 191 - 

VA0295300 S355JR 355 115 - 

VA0295476 S420MC 420 115 - 

VA0296014 S235JR 235 115 - 

VA0295351 S235JR 235 345 S420MC 

VA0296016 S235JR 235 153 - 

VA0295258 S420MC 420 115 - 

VA0295256 S235JR 235 115 - 

VA0295427 DD11 170 38 - 

 

Tasarım 3’e yapılan analiz sonucuna bakıldığında ise öngörülen malzemelerden sadece 

bir tanesi yetersiz kalmış ve malzeme kalitesi dayanımı sağlayacak ölçüde S235JR 
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kaliteden S420MC kaliteye çekilmiştir. (Çizelge 4.8.) Böylelikle tasarım mukavim bir 

yapıya kavuşturulmuştur. Diğer parçalar ise öngörülen malzemeler istenen dayanımı 

sağlamakta yeterli oldukları görülmüştür. 

 

Analiz sonucu çıkan gerilim değerleri öngörülen malzemeler dayanımlarının çok altında 

olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 4.9. : Mekanizma yatırım maliyeti – Tasarım 3 

Tip → Basit Gösterimi 

Tasarım 3 

 

 

Tasarım Kodu → VA0295279 

Değerler 
% 

Ağırlık 
Her Değer için Puan 

Toplam 

Puan 
Not 

Ticari Değerlendirme         

Parça Adeti 0,0% 0 0,0 14,0 

Kalıp Yatırımı Maliyeti 16,7% 1 0,2 23950,0 

Parça Maliyeti 50,0% 3 1,5 2,5100 
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Çizelge 4.10. : Ayrıntılı mekanizma maliyet tablosu – Tasarım 3  

Parça Kodu Tanım Malzeme 

Parça 

Birim 

Maliyeti 

Kullanım 

Adeti 

Toplam 

Maliyet 

Kalıp 

Maliyeti 

VA0296034 Pim S355J2+N 0,1140 € 2 0,2280 € 0 € 

VA0295300 Mil S355JR 0,2320 € 1 0,2320 € 0 € 

VA0295476 Pim S420MC 0,3040 € 1 0,3040 € 0 € 

VA0296014 
Küçük 

Bağlantı Sacı 
S235JR 0,0630 € 4 0,2520 € 1.750 € 

VA0295351 Bükümlü sac 1 S420MC 0,1860 € 1 0,1860 € 5.300 € 

VA0296016 Bağlantı sacı 3 S235JR 0,0860 € 2 0,1720 € 5.300 € 

VA0295258 Kuvvet kolu S420MC 0,0830 € 1 0,0830 € 2.800 € 

VA0295256 Bükümlü sac 2 S235JR 0,2160 € 1 0,2160 € 5.550 € 

VA0295427 Tutamak sacı DD11 0,1800 € 1 0,1800 € 0 € 

11423 Tutamak - 0,2640 € 1 0,2640 € 0 € 

12594 Segman - 0,0070 € 3 0,0210 € 0 € 

VA0295904 
Merkezleme 

pomu 
- 0,1020 € 2 0,2040 € 0 € 

VA0295900 Plastik slider - 0,1390 € 1 0,1390 € 3.250 € 

VA0295710 Yay - 0,0350 € 1 0,0350 € 0 € 

        
TOPLAM 2,52 € 

23.950,00 

€ 
     

 

4.2. Mekanizma Testleri 

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tasarımlar müşterinin beğenisine sunulmuştur. 

Müşteri bu tasarımlardan 3 nolu tasarımla devam etmeyi uygun bulmuş ve testlerin bu 

tasarımla yapılması talep edilmiştir.  

 

Bu doğrultuda 3 nolu tasarım için gerekli olan kalıplar yaptırılmış ve iki adet test prototipi 

toplanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
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Şekil 4.8. Test için toplanmış mekanizma 

 

 

Şekil 4.9. Test için toplanmış mekanizma 
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4.2.1. Mekanizma açma-kapama testi 

 

Teste bağlanan mekanizmaya uygulanan test prosedürü; 

Adım 1 1 nolu pistonun çekilmesiyle kilit açılır. 

Adım 2  2 nolu piston katlanan bölümü iter. 

Adım 3 1 nolu piston katlanmaya başladıktan 3.2 saniye sonra 1 nolu adımda 

belirtilen kilitleme mandalına basmayı bırakır. 

Adım 4  Katlanan bölüm 90°  yapacak şekilde katlanır. 

Adım 5  2 nolu piston katlanan bölümü çekerek kapalı halde kitlenmesi sağlanır. 

Test bu şekilde 15.000 çevrim tekrar eder. 

 

 

Şekil 4.10. Mekanizma açma kapama testi düzeneği 

 

Mekanizma teste bağlanmış ve belli çevrimlerde uygulanan kuvvet ve elde edilen 

deplasman ölçümleri alınmıştır. Elde edilen verilen tabloda belirtilmiştir. (Çizelge 4.11.) 

 

  

2 Nolu Piston 

1 Nolu Piston 
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Çizelge 4.11. : Mekanizma açma kapama test sonuçları 

Çevrim Sayısı 
Uygulanan Kuvvet 

[N] 

Deplasman 

[mm] 

0 23,4 4,1 

1000 18,3 6,5 

5000 17,6 7 

10000 14,1 6,8 

15000 13,7 7,6 

 

 

 

 

Şekil 4.11. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü 
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Şekil 4.12. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü 

 

 

Şekil 4.13. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü 
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Şekil 4.14. Açma kapama testi sonrası parçaların görüntüsü 

 

Yapılan açma-kapama testi sonucunda mekanizma müşteri şartnamesinde talep edilen; 

 

 Test esnasında hiçbir ses veya gıcırtı duyulmamalıdır.  

 Hiç bir boşluk ya da gıcırdama sesine izin verilmemektedir.  

 Saç parçalar üzerinde herhangi bir ezilme ya da yırtılma görülmemesi 

gerekmektedir. 

 Rakip koltuğa göre daha aynı veya daha az aşınma olmalıdır.  

şartlarını sağladığı için açma kapama testinden başarıyla geçmiştir. 

 

Şekil 4.11., Şekil 4.12., Şekil 4.13., Şekil 4.14.’de test sonrası fotoğraf görülmektedir. 
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Şekil 4.15. Tutamak Kuvvet ölçümü 

 

 

 

Şekil 4.16. Deplasman ölçümleri 
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4.2.2. Mekanizma  dinamik dayanım testi 

 

Test için mekanizma toplanmış ve Şekil 4.17’de görüldüğü gibi  test cihazına 

bağlanmıştır. Şartnamede belirtildiği gibi 0.5 Hz frekansta katlanır kısma 750 N gelecek 

şekilde test yapılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.17. Dinamik dayanım testi 

 

Yapılan açma-kapama testi sonucunda mekanizma müşteri şartnamesinde talep edilen; 

 

 

 Test esnasında hiçbir ses veya gıcırtı duyulmaması, 

 Hiç bir boşluk ya da gıcırdama sesine izin verilmemesi, 

 Saç parçalar üzerinde herhangi bir ezilme ya da yırtılma görülmemesi, 

 Rakip koltuğa göre daha aynı veya daha az aşınma olması, 

 Standart koltuk ile karşılaştırıldığında görünüm olarak aynı veya daha düşük 

mekanik aşınma elde edilmesi, 

 Test sonrasında da kilitleme mekanizmasının çalışıyor olması, 

 Saçları birleştiren kaynaklarda herhangi bir çatlama veya kırılma olmaması, 

şartlarını sağladığı için açma kapama testinden başarıyla geçmiştir. 
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Şekil 4.18 ve Şekil 4.19’da test sonrası fotoğraf görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.18. Dinamik test sonrası parçaların görüntüsü 

 

 

Şekil 4.19. Dinamik test sonrası parçaların görüntüsü 
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5. SONUÇLAR 

 

Çözüm işlemi sonunda mekanizmaların gerilme dağılımları yaptıkları deplasmanlar  

Çizelge 4.1.’de karşılaştırılmıştır. Öngörülen malzeme kalitelerinin yapılan analiz 

sonucunda  yeterli olup olmadığı her bir malzeme için kontrol edilmiş ve yeterli olmadığı 

görülen malzemeler için daha yüksek kalitede malzemeler seçilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada dayanım ve maliyet konularında en uygun seviye yakalanmaya çalışılarak 

minimum maliyet ve görselliğin ön planda tutulduğu oturak için en uygun olan tasarım 

yakalanmaya çalışılmıştır.  

 

 

Şekil 5.1. Testler sonucunda üretilen mekanizma 

 

Yapılan değerlendirme sonucunda kullanıcı ergonomisi, mekanizmanın kolay açılıp 

kapabilmesi, açık konumdayken boşluksuz hafif kilitleme yapabilmesi, açık konumda ve 

traktör hareket halindeyken titreşim nedenli ses yapmaması, tek el ile kolay 

kapatılabilmesi, bu esnada da kendini kolaylıkla kilitleyebilmesi gibi beklentiler göz 

önünde bulundurularak Şekil 3.9.’daki mekanizmanın en uygun olduğuna karar 

verilmiştir. Bu mekanizmaya birisi dinamik dayanım testi ve diğeri de açma kapama test 

olmak üzere iki farklı test uygulanmıştır. 

 

Bu testte koltuğun oturak kısmına 150 kg’lık bir kuvvet gelecek ve bu kuvvetin %50’lik 

kısmı da katlanabilen kısma gelecek şekilde 0.5 Hz frekansında 15.000 çevrimlik bir 
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ömür testi gerçekleştirmek için test düzeneği hazırlanarak test gerçekleştirilmiştir (Şekil 

4.17.). Yapılan ömür testi sonucunda test öncesi ve sonrası mekanizmadaki boşluk, 

kaynakların durumu, test sonrasında da test öncesinde olduğu gibi mekanizmanın 

görevini yerine getirip getirmediği incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 

mekanizmanın kapalı haldeyken talep edilen dayanım değerini karşıladığı görülmüştür. 

 

 

Şekil 5.2. Testler sonucunda üretilen prototip koltuk (katlanmış hali) 

 

Bu testte koltuğun 15.000 çevrimlik açma-kapama performansını inceleyebilmek için 

Şekil 4.10.’daki gibi bir ömür testi gerçekleştirmek için düzenek hazırlanarak test 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan ömür testi sonucunda test öncesi ve sonrası mekanizmadaki 

boşluk, kaynakların durumu, test sonrasında da test öncesinde olduğu gibi mekanizmanın 

görevini yerine getirip getirmediği incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 

mekanizmanın talep edilen açma-kapama dayanım değerini karşıladığı görülmüştür. 
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Şekil 5.3. Testler sonucunda üretilen prototip koltuk 

 

 

Sonuç olarak yapılan çalışmalarda tasarım, simülasyon ve fiziksel testler yapılarak 

ihtiyaca yönelik bir katlanma mekanizması yapılmıştır. Dizaynı oluşturulan analizleri 

yapılarak içinden belirlenen kriterlerde en uygun olanı seçilerek testlere tabi tutulmuş ve 

testten geçmiştir.  
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