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ELEKTROMOBİL
TOPLULUĞU

   Sizi bu çalışmaya sevk eden sebepleri ve serüveni önemli bir kitle merak etmektedir. Bu 

noktadan hareketle kuruluş serüveninizden bahseder misiniz? 

   Bu ideallerle başlayan yolculuğunuz heyecan verici, geçen zamanla birlikte hedeflediğiniz 

neticeye ulaşmak için neler yaptınız? 

   İlk adımlar 6 makine mühendisliği öğrencisinin Tübitak’ın düzenlediği “Verimlilik 

Yarışları”(Efficiency Challenge) na  elektromobil kategorisinde katılmak istemesiyle atılıyor. İlk 

senenin sonunda yerlilik sağlanması için diğer mühendislik fakültesinden takım arkadaşları ekibe 

dahil oluyor ve geçtiğimiz sene  “Anadolu” projemiz ortaya  çıkıyor.  Hedefimiz; Yerli elektrikli 
arabanın konuşulduğu ve desteklendiği bu dönemde üniversite bünyesinde bulunan potansiyel 
genç zihinlerin desteğiyle yerli parçaların sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini ve elde edilen bilgi ile 

inovatif ürünleri sanayiye aktararak, üretilecek olan Türkiye’nin elektrikli arabasına katkıda 

bulunmayı ve bu sayede Üniversite-Sanayi iş ortaklığının sağlanabilmesidir. 

   Gerçek anlamda bir yarışa başladığımızın farkındaydık ve bu yarış her gün kendimizi 
geliştirmemizi ve yenilememizi gerekli kılıyor. Bu sebeple takım halinde çıktığımız yola farklı 
mühendislik öğrencilerinin yanında diğer fakültelerden öğrencilerin katılabileceği Elektromobil 
Topluluğu’nu kurmuş olduk. Ekibe yeni katılan üyelere önce tecrübelerimizi aktardık ve ardından 

bilgi paylaşımını sürekli hale getirmek için Uludağ Üniversitesi’nin bize tahsis ettiği atölyemizde 

çalışmalarımıza başladık. Geride bıraktığımız  sene aracın çalışması için gerekli ana parçalardan 

elektrik motoru, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, şase ve gövdeyi 
tasarlayıp ürettik. 



   Biz inanan insanlar olarak zorlukla beraber bir kolaylığın bulunduğuna inanırız, ama bir çığır 
mesabesinde olan bu faaliyetlerin çetinliğini anlamak isteriz. Buradan hareketle karşılaştığınız 

problemler nelerdir? 

gerektiren böyle önemli projede, size bütün 

zorluklarla başa çıkma azmini hangi kaynaklar 
vermektedir? 

   Yeni, her çağda kolay benimsenen bir şey olmamıştır. Her anlamıyla bizim için yeniyi içeren 

çalışmalara başladığımızda uzun bir süre farkındalık sürecinden geçip yapmak üzere olduğumuz 

işi kavramaya çalıştık. Yeni kurulan ekip bu süreçte doğum sancıları yaşadı. Uygulama sahasına 

girdiğimizde tasarımların istediğimiz sonuçları vermediği zamanlar oldu. Uzun bir süre maddi 
zorluklar yaşadık, sanayi ve belediyelerden yeni bir topluluk olduğumuz için olsa gerek istediğimiz 

desteği alamadık. Fakat üniversitemizin bize verdiği destek sayesinde aracımızı çalışır duruma 

getirdik. 

   Ülkemiz daha önceki ulaşım teknolojilerini çağına eş yakalamış ve gerçeklemişti fakat hayata 

geçemedi. Geriye zorluklara rağmen dillerde dolanan başarı hikayeleri kaldı. Bu hikayelerden 

ilhamla topluluk olarak, üretime geçildiğinde ihtiyaç duyulacak insan kaynağı yetiştirmeyi ve ürün 

kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin her yerinde bizim gibi yüzlercesi olduğunu biliyoruz. Eğer 
ülkemiz kendine inanmaya devam ederse bu projenin hayata geçmesi için gerekenler hazır 
bekliyor. İmkan ve fırsat olduğu sürece ülkemizin yakalayamayacağı hedef yoktur. 

   Bu proje önümüze geldiğinde  büyük bir 
heyecan duyduk. Sonunda kendimizi 
geliştirebileceğimiz ve bu sayede geleceğe ve 

ülkemize yarar sağlayabilecektik. Önce 

kendimize inandık ve bize inanan insanlar 
olduğunu gördükçe pes etmemeye gayret 
ettik. Çalışıp ortaya ürünler koydukça 

yapabilme potansiyelimizi fark ettik. Bir 
hedefimiz var bunun için gayret ve fedakarlık 

gösterdiysek sonucuna ulaşmamız gerektiğini 
düşünüp hedefe kilitlendik ve 

motivasyonumuzu yüksek tuttuk. 

  Bireysel ve kitlesel başarı sağlanabilmesi için devamlı heyecan ve motivasyon ile birlikte süreklilik  

   Son dönemde sizin de çalışma alanınıza giren ve gündemde fazlaca yer tutan milli elektrikli 
otomobil projesi hakkında fikirleriniz nelerdir? 
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   Sizce Türkiye’nin yakalamak istediği ve Batı 
Toplumunun yakalamış olduğu modern bilim ve 

teknoloji alanındaki hamle ve kabiliyetlere ve hatta 

daha ilerisine nasıl ulaşabiliriz? 

   Geçmişten günümüze icatlar ve keşifler hayaller ve 

hedefler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Elektromobil 
Topluluğu olarak ümit verici hayalleriniz ve 

hedeflerinizi açabilir misiniz? 

   Bu süreç koyduğumuz hedefimizin ne olduğunu 

kavramakla başlıyor. Farkındalık çok önemli, çağın 

nerede olduğunu kavradıktan sonra her üniversiteden 

biz gençlere büyük hedefler verilmesi gerekiyor. Fakat 
kuru bir heveslendirmede kalmaması için teşviklerin ve 

desteklerin sürekli olması gerekir. Öğrenciler bir birey 
olur ve topluma katma değer kazandırmaya başlarsa 

ortaya iş sahaları çıkacak. Normalde iş bulma korkusu 

yaşayacak genç üniversitedeki çalışmaları sayesinde 

kazandığı bilgi ve tecrübeyle ortaya çıkardığı ürünlerle 

başkalarını da istihdam edebilecektir. 

Teknoloji alanında Türkiye’nin aranan, lider bir ülke 

olmasını sağlamak adına sanayi ile üniversite arasında 

köprü görevini gören bir topluluk olmak istiyoruz. Bu  

sebeple verimli ve katma değeri yüksek; yerli, akıllı, kullanışlı ürünler geliştiren ve üreten, mekanik 

ve elektronik  alanlarında uzmanlaşan ve bu alanlarda çalışarak dünya ile rekabetçi iş gücü 

sağlayan bir öğrenci topluluğu olmayı hedefliyoruz. 

   Bir an zamanı durdurup gözlemci olmamız gerek. Geçmiş ve gelecek arasında bir muhasebe 

yapıp hangi konumda olduğumuzu anlamamız gerekir. Bir hedefi olmalı hayatımızın. Üniversite, 

hayatımızın en verimli geçirebileceğimiz kesiti ve iyi bir gelecek için böyle de olmalı. Sürekli 
gelişen teknolojilere ayak uydurabilmemiz için de yeniliğe, araştırmaya, öğrenmeye açık olmalıyız. 

   Bir yerden başlamamız gerekli çalışmaya. Şöyle bir söz vardır: “Bin millik mesafeler bir adımla 

başlar.” Geçişin sancısını çekmeden en iyi teknolojiye sahip olmamız mümkün değil. Ne yazık ki 
sadece iyi olmasını umarak seyircisi olduğumuz gelişen teknolojiyi gerçekten anlamak 

mecburiyetindeyiz. 

   Hans Freyer’in konuşmalarını barındıran “Sanayi Çağı” kitabı bu noktada üzerinde notlar alınarak 

ve dahi araştırmalarla desteklenmesi gereken bir yapıt. 

   Ne istediğimizi bilmeliyiz en başından tabi. Bu çalışmaları niye yapmalıyız? Neden çalışmalıyız? 

Burada da devreye “Gençlerle Başbaşa” kitabı giriyor. Ord. Prof. Ali Fuad Başgil çalışmanın 

gerekliliğini, nasılını çok iyi anlatıyor. Bize düşen heyecan sahibi insanlar olup bu heyecanı 
muhafaza etmek ve asla durmayı düşünmeden doğru bildiğimiz yolda yürümektir. 

    Röportajımızı sonlandırmadan önce Genç Mühendisler’e öneri ve tavsiyeleriniz nelerdir? 

ARİF PİLELİ (MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ) 
 HAMZA ARI (ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ) 

uetasit

 uetasit@uludag.edu.tr


