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Özet – SHAUM Türkiye'de bu alanda kurulmuş tek 

araştırma merkezi olma özelliği taşmaktadır. SHAUM 

bünyesinde ülkemizdeki tüm ulusal ve uluslararası hava 

ulaşımı, seyrüsefer ve havacılık hizmetlerinin sistematik, 

emniyetli ve sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla ulusal 

ve uluslararası disiplinler arası işbirlikleri kurmayı ve 

havacılıkla ilgili ekonomik, teknik, teknolojik, bilimsel, 

tıbbi, yasal, sosyal vb. her alanda akademik çalışmalar 

yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma Merkezi, UHAM, Sivil 

Havacılık Envanteri, Faaliyet Alanları

1.  GİRİŞ

2010 yılı başında merkezimiz için 5 temel hedef 

belirlenmiştir. Bunlar;

1.Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezinin (UHAM) 

oluşturulması

2. Sivil havacılık envanteri oluşturulması

3. Konferans Çalışmaları (ICAS, International 

Conference of Aviation and Space)

4. Dergi Çalışmaları (IJAS, International Journal of 

Aviation and Space)

5. Kitap Çalışmaları

2011 yılına girerken bu 5 faaliyet açısından da önemli 

mesafe kat edilmiş ve her biri için ekipler oluşturulmuştur. 

Tüm ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde 

sürdürmektedir.

SHAUM'un Eskişehir'de olması nedeniyle pek çok açıdan 

avantaj ortaya çıkmaktadır;

Eskişehir'in ulaşım kolaylığı sağlayan coğrafi konumu, 

Organize Sanayi Bölgesi ve Teknoloji Parkları altyapısı 

ile Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanmış 5 milyon m² 

'lik organize havacılık ihtisas bölgesi olması,

Yine Eskişehir'in 5000'in üzerinde havacılık ile ilgili 

sertifikaya sahip çalışan nüfusu ile havacılık kültürünün 

şimdiden oluştuğu bir şehir olması,

Halihazırda kurulu bulunan kamu ve özel sektörün 

yatırımları,

Anadolu Üniversitesi'nin sahip olduğu başta uluslararası 

havaalanı, 28 uçaklık filo, bakım merkezi laboratuarları 

olmak üzere alt yapısı ve havacılık ile ilgili sahip olduğu 

sertifikalar.

SHAUM Yönetim ve Danışma Kurulu'nda Üniversitemiz 

temsilcilerinin yanı sıra Alp Havacılık, ATAP, DHMİ, 

Erciyes Üniversitesi, E.S.O., HAVELSAN, Havacılık ve 

Uzay Kümelenmesi Derneği, Havacılık ve Uzay Tekno- 

lojileri Enstitüsü; İTÜ, Kocaeli Üniversitesi, myTECH-

NIC, ODTÜ, Savronik, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 

SHGM, TAI Genel Müdürü, TAV, TEI, THY, THY Teknik, 

THK, THY Kabin Memurları Derneği, TÜBİTAK, 

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Türkiye 

Havayolu Pilotları Derneği, Uçak Teknisyenleri Derneği, 

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı gibi ülkemizin 

havacılık alanındaki en önemli kurumlarının temsilcileri 

bulunmaktadır.

Bu da merkez faaliyetlerinin havacılığın her alanını 

kapsamasını kolaylaştırmaktadır.

2.  SHAUM FAALİYETLERİ

SHAUM bünyesinde çalışmaları devam eden 5 ana 

faaliyet aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

2.1 Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezi (UHAM)
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UHAM, toplam 65.000 m² 'lik kapalı alana kurulması 

planlanan altyapının kurulması sırasında toplamda 200 

'ün üzerinde araştırmacı ve personel görev alacağı ve 

ülkemiz havacılık faaliyetleri açısından önemli bir 

Ar&Ge merkezi olacak önemli bir merkezdir.

Ülkemiz için önemli havacılık araştırmalarının yürü-

tülebilmesi için laboratuarlar kurulacaktır. Bu laboratu-

arların en önemli özelliği dünyada çok az merkezde 

bulunması ve ülkemizde pek çok şirketin çalışmalarını 

yapmak için yurt dışındaki test merkezlerinde kaybettiği 

zamanı telafi etmesi ve sermayemizin yurt dışına akışının 

önüne geçecek olmasıdır.

Bu test laboratuarları kısa zamanda sadece ülkemizin 

değil başta çevremiz olmak üzere tüm dünyanın 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma gelecektir.

Bununla birlikte bu merkez, AR-GE faaliyetlerinin 

yanında ulusal ve uluslararası eğitimler verecek bir 

sertifikasyon merkezi olacaktır.  Dolayısıyla, bundan son-

ra yurtdışına gönderilen personele eğitim olanağı 

sağlanacağı gibi özellikle Balkanlar, Ortadoğu ve Türkî 

Cumhuriyetlerindeki AR-GE'ye yönelik personelin eği-

timleri de bu merkezde yapılabilecektir. 

Projemiz havacılıkla ilgili önemli kamu kuruluşları, 

pekçok üniversite özel şirket ve ülkemiz havacılık meslek 

gruplarına yönelik sivil toplum örgütlerince desteklen-

mektedir. Projemizi destekleyen kuruluş sayısı 40'ın 

üzerindedir.

2.2  Türkiye Havacılık Faaliyetleri Envanteri

Ülkemizde havacılık alanında yapılan çalışmalarının tek 

bir dokümanda toplanıp yayımlanmasının önemi 

nedeniyle ve Türkiye'de havacılık alanındaki bundan 

sonraki çalışmalara zemin hazırlaması için başlatılmıştır. 
Envanteri hazırlarken öncelikli amaç, geleceğe yönelik 

stratejilerimizi geliştirirken durum analizini daha sağlıklı 

yapabilmek, Türkiye'de şu ana kadar kim ne yapmış, 

çalışmalarında hangi sonuçlara ulaşmış, kimlerden destek 

almış (ya da kimlere destek verilmiş) olduğunu 

saptayabilmekti.

“Böylece gelecekteki çalışmalara yön vermenin yanı sıra 

çalışma ortaklarının bulunmasının yolu da açılacaktır.”
Envanter içerisinde ülkemizde havacılık alanında çalışan 

Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Havalimanları, Hava-

cılık İşletmeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yayınlar 

listelenmiştir.

Envanter içerisinde listelenen kuruluşların adres bilgileri, 

telefon ve faks numaraları, internet adresleri, kurumlar 

hakkında filolarındaki uçak sayıları, havacılıkla ilgili 

sahip oldukları sertifika, lisans ve kabiliyetler, havacılığın 

hangi alanında çalıştıklarına dair bazı önemli bilgiler yer 

almaktadır.

Ayrıca havacılıkla ilgili bölümü ya da araştırma merkezi 

bulunan üniversiteler ile hangi üniversitelerin havacılıkla 

ilgili tez çalışmasına ev sahipliği yaptığı gibi bilgilere yer 

verilmiştir.

1983'ten 2010 yılına kadar ülkemizde tamamlanan ve 

YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde arşivlenen 1109 adet tezin; 

başlığı, yazar ve danışman isimleri, tamamlandığı 

üniversite ve enstitüler ile tamamlanma yılları 

listelenmiştir. 

Örneğin; ülkemizde havacılıkla bağlantılı tezlerin; 72 

farklı üniversite ve 16 farklı enstitü tipinde yürütüldüğü 

gözlemlenmiştir. 

Şekil 1'de yer alan grafikte havacılıkla ilgili en fazla 

sayıda tez çalışması tamamlanmış ilk 5 üniversitenin 

yüzdelik dilimleri yer almaktadır.
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Şekil 1. Türkiye'de havacılıkla ilgili en çok lisansüstü 

tez çalışması yapan ilk 5 üniversite

Şekil 2'de yer alan grafikte ülkemizdeki tezlerin enstitü 

tiplerine göre dağılımı görülmektedir;

Şekil 2. Türkiye'de havacılıkla ilgili lisansüstü tezlerin 

enstitü tiplerine göre dağılımı
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2.3  Kitap Çalışmaları

Ülkemizde acil olarak ihtiyaç duyulan kitap başlıkları 

aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir; 

• Havacılık Sözlüğü, 

• Havacılık İşletmesi, 

• Havalimanı İşletmesi, 

• Hava Aracı BOY (Bakım, Onarım, Yenileme) 

Faaliyetleri, 

• Havacılık Malzemeleri ve Uçak Gaz Türbinli 

Motorları

Ülkemizde havacılık ile ilgili kurumların temsilcilerinin 

bu kitapların yazarları olması planlanmaktadır. Kitaplar, 

Açık Öğretim Fakültesi modeline göre hazırlanacaktır. 

Şöyle ki; her kitap 10 – 12 bölümden oluşacak ve her 

bölüm ayrı yazar tarafından hazırlanacak. Böylece daha 

geniş bir kesim tarafından hazırlanan kitabın daha fazla 

sahipleneceğini tahmin ediyoruz.

Kitapların hem akademisyenlerin hem de sektör 

temsilcilerinin katkıları ile hazırlanması sayesinde 

etkinliği daha fazla olacaktır.

3. SONUÇ

Eskişehir ve tabii ki Anadolu Üniversitesi ülkemizde 

Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezi kurmak için en 

doğru yer olarak ortaya çıkmaktadır.

Merkez bünyesinde planlanan diğer çalışmalarla da 

ülkemizin havacılık alanındaki acil ihtiyaçları belirlen-

mekte, ülkemizin havacılık alanındaki son durumu 

belirlenmekte ve yol haritaları çizilmektedir.

Bu sayede merkezimiz faaliyetleri ülkemizin temel 

ihtiyaçlarına daha net cevap verebilecek kapasitede 

planlanabilmektedir.

4. REFERANSLAR
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06).
2 “Türkiye Havacılık Faaliyetleri Envanteri (SHAUM 2. 

Danışma Kurulu Toplantısı için hazırlanan taslak 

çalışma)”, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştır-

ma ve Uygulama Merkezi (SHAUM), 15 Eylül 2010.

5. ÖZGEÇMİŞ

T. Hikmet KARAKOÇ

Prof. Dr. T. Hikmet KARAKOÇ'un Araştırma konuları 

“Tesisat”, “Havacılık”, “Gaz Türbinleri”, “Yakıtlar ve 

Yanma”, “Doğalgaz” ve “Enerji Ekonomisi”nde 

yoğunlaşmıştır. 

Ulusal ve uluslar arası 100'ün üstünde makale ve bildirisi, 

ayrıca 25 kitabı yayımlanmıştır. 

TTMD ve TİMDER Dergilerinde Genel Yayın 

Yönetmenliği - Editörlük, ISKID Dergisinde Danış-

manlık yapmıştır. Çeşitli Dernek ve Odalarda üye olup, 

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yapmıştır. 

ÇİTOSAN, ESÇİM, Hava İkmal Bakım Merkezi, 

ALARKO, Demirdöküm, HSK, ODE, İzocam, Gelişim 

Teknik, HAVAK, Önmetal, ÇİMSA, ISISAN, 

Termodinamik, için proje çalışmaları, kitap çalışmaları ve 

danışmanlık yapmıştır. 

Halen Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Üyesidir. Evli 

ve bir çocuk babasıdır.

Odamızın (36655) sicil nolu üyesidir.
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