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Özet- Günümüzde insansız hava araçlarına yönelik 
ilgi ve talep, havadan görüntüleme ve keşif ihtiyacı 
nedeniyle günden güne artmaktadır. Özellikle 
haritalama konusu, doğal afet tespiti ve arama 
kurtarma çalışmalarının coğrafi yapı nedeniyle 
havadan görüntü desteği gerektirdiği durumları için 
oldukça önemli bir hal almaktadır. Haritalama 
amacıyla yapay zeka ve görüntü işleme 
yöntemleriyle tasarlanmış insansız hava araçları 
(İHA), havadan görüntüleme ihtiyacını hem düşük 
maliyetle hem de insan gücü kullanmaksızın 
karşılayabilmektedir. Buna ek olarak birçok makine 
ya da aracın giremeyeceği alanlara da kolaylıkla 
ulaşımı sağlamaktadır. Tasarımı yapılmış olan bu 
insansız hava araçları harita üretimi açısından 
ortofoto işlemi, hassas tarım uygulamaları, güneş 
enerji paneli sistemleri, doğal afet, arama ve 
kurtarma işlemleri, madencilik sektörü gibi birçok 
alanda kullanılabilmektedir. Bu bağlamda 
tasarlanmış olan insansız hava aracı sisteminin ön 
tasarımı, malzeme seçimi, görüntü işleme ve yapay 
zeka yazılımı kullanım amacına uygun olacak 
şekilde ayarlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İHA, Yapay Zeka, Görüntü 
İşleme, Arama Kurtarma, Haritalama, 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bu çalışmada afet ve acil durumlarda haritalama 
amaçlı insansız hava aracı tasarımı genel hatlarıyla 
anlatılmıştır. Bu çalışmada bahsedilen insansız hava 
aracının üretimi tamamen tamamlanmış olup 
ODTÜ- BOEING Dikine İnişi Kalkış Yapabilen 
(VTOL) İnsansız Hava Aracı yarışmasına katılım 
gerçekleştirilerek birçok uluslararası takım 
arasından 1.lik başarısı gösterilmiştir. Üretimi 

yapılan bu insansız hava aracı tasarımında misyon 
olarak afet ve acil durumlarda mahsur kalmış 
insanları otonom bir şekilde belirli bölgeyi 
tarayarak tespit ederek atış mekanizmasıyla onlara 
gerekli yardımın ulaştırılması hedeflenmiştir. 
Tasarım aşamaları olarak kavramsal tasarım, ön 
tasarım ve ayrıntılı tasarım aşamaları izlenmiştir. 
Bu aşamalar genel olarak ele alınarak planlandıktan 
sonra yapılması planlanan insansız hava aracı için 
airfoil seçimi, kanat konfigürasyonu, uçak yapı 
konfigürasyonu, kuyruk konfigürasyonu, motor 
seçimi, tasarım önceliği seçimi yapıldıktan sonra 
aracın elektronik ve kontrol sistemleri seçimi 
yapılarak yazılımın yazılması aşaması 
uygulanmıştır. Son olarak da saha testlerinin 
yapılmasının ardından sistemin tekrar yenilenerek 
güncellenmesi sağlanmıştır. Bu çalışmanın 
bölümleri Tasarım Aşamaları, Tasarım 
Parametreleri ve Parametre Seçilimi, Yazılım ve 
Kodlama, Sonuç konu başlıkları olarak işlenmiştir.  
 
2. TASARIM AŞAMALARI 
 
Kavramsal tasarım, teknik olarak tasarım aşamaları 
arasındaki en önemli aşamadır. Kavramsal tasarım 
aşamasında, herhangi bir hata kesinlikle zaman, 
para ve çaba kaybı olarak sonraki aşamaları 
mutlaka etkileyecektir. Bu nedenle, kavramsal 
aşamada alınacak her karar baştan sona anlaşılmalı 
ve en doğru kararlar seçilmelidir. En doğru kararları 
almak amacıyla, İHA'nın uçuş alanı, görev yapma 
misyonu ve gerekliliğine uygun bir yöntemle 
yapılmalıdır. Kavramsal tasarım aşaması genel 
olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şekil 
1 de görüldüğü üzere Görev Analizi, Görev 
Gereklilikleri, Hedef özellikleri, Konsept Anketi, 
Konsept Seçimi olmaktadır.  
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Şekil 1. Kavramsal Tasarım aşamaları 

 
 

Öncelikle, görevlerin analizi titizlikle yapılmalıdır. 
Görev gereklilikleri, görevin analizinden sonra 
belirlenmelidir. Tasarımda ulaşılacak hedefler de 
ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra 
belirlenmelidir. Hedefler belirlendikten sonra bu 
hedeflere ulaşmak için kapsamlı bir konsept 
araştırması yapılmalıdır. Bir konsept araştırması 
yaparken, sadece fikirler değil, yenilikçi fikirler de 
mutlaka düşünülmelidir. Konsept araştırması 
tamamlandıktan sonra, kavramsal tasarım aşaması 
en iyi konsept belirlenerek tamamlanmalıdır. 
 
Ön tasarım ise seçilen tasarım yaklaşımının 
olgunlaşmasıyla planlanır. Tasarım, gün geçtikçe 
artan bir tasarım anlayışı, gittikçe artan bir tasarım 
ve analiz detayı seviyesi ve tasarımın işe 
yarayacağına dair gittikçe artan bir güven düzeyi ile 
genellikle günlerce sürmektedir. Bu bölümün 
amacı, bileşenlerin tasarım gereksinimlerini 
karşılamak ve tasarım hedeflerini en üst düzeye 
çıkarmak için ölçeklendirmektir. Bu bölüm, ilk 
boyutlandırmayı elde etmek için kullanılan 
metodolojiyi kapsar ve bu analizi bir görev modeli 
oluşturmak için kullanır. 
 
Ayrıntılı tasarım, kavramsal ve ön tasarımdaki 
teorik bilgileri, her bir bileşenin daha ayrıntılı test 
edilmesi ve analizi ile birleştirir. Her bir alt tasarım 
aşaması için, uçağın boyutlarını iyileştirmek için 
yapısal yetenekler, alt sistem tasarımını, ağırlığını 
ve görev performansını değerlendirerek 
kullanmalıdır. 
 
Yapısal analiz ve yerleşim, bileşen seçimi ve ağırlık 
dengesi hesaplamaları büyük değişikliklerin gerekli 
olduğunu göstermez ise uçak boyutları ön ve 
detaylı tasarım aşamaları arasında değiştirilmeyerek 
uçağın son boyutlandırması tamamlandıktan sonra, 
son boyut parametreleri belirlenmelidir. Tüm kanat 
ve kontrol yüzeyleri, yapı, gömülü servo motorların 
boyutları sistemin entegrasyonu ve stabilite göz 
önüne alınarak boyutlandırılmalıdır. 
 
 
 
3. TASARIM PARAMETRELERİ VE 
PARAMETRE SEÇİLİMİ 
 
Uygulanabilir ve uygun bir konsept konfigürasyonu 
seçmek için ilk adım, en iyi seçeneğin seçilebilmesi 
için uygulanabilir kavram ve fikirlerin iyi bir 
şekilde toplanabileceği bir popülasyon alanı 
oluşturmaktır. Geleneksel konseptlere ek olarak, 
katı tasarım gereksinimlerini karşılamak için yeni 
yenilikçi fikirler gerekmektedir. Bu bağlamda 

çeşitli kitaplardan, dergilerden ve çevrimiçi veri 
tabanlarından farklı fikirler elde edilip incelenerek 
bir konsept havuzu oluşturulmuştur.  
 
 
3.1 Uçak Yapı Konfigürasyonu 
 
Uçak yapı konfigürasyonları şekil 2’de de 
görüldüğü üzere, çift kanatlı, konvansiyonel, delta 
kanat ve kanard tipi olarak 4’e ayrılmaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Uçak Yapı Konfigürasyonları [6] 
 
Çift Kanatlı Konfigürasyon: Birden fazla kanada 
sahip olmak, daha fazla kanat alanına sahip 
olunduğu için aynı kanat açıklığında daha fazla 
kaldırma kuvveti üretebileceği anlamına 
gelmektedir. Bu durum biraz güç kullanılarak 
uçağın uçurulması avantajını sağlamaktadır. Sonuç 
olarak; çift kanatlı ve üç kanatlılar daha düşük 
kanat yüküne sahiptir, bu durum daha kısa / iniş ve 
daha düşük durma hızlarına sahip olunmasına 
neden olmaktadır. Fakat buna ek olarak kısa kanat 
açıklığına sahip olunması dönme momentumunda 
azalmaya sebep olarak daha iyi manevra 
kabiliyetine sebebiyet vermektedir. 1. Dünya Savaşı 
sırasında Triplane tasarımındaki dikkat edilen nokta 
ise gerekli kaldırma kuvvetini üretmek için daha 
yüksek kanat alanına sahip olma ihtiyacı olmuştur. 
Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta ağırlık 
ve parça birleştirme sıkıntısı olmaktadır. Zamanla 
yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler üretilerek, 
bu dezavantaj giderilmeye çalışılmaktadır. 
 
Kanard tipi: Kanard tipi uçak modeli ise 
arttırılabilir manevra kabiliyeti sağlamakta olsa da 
kontrolü oldukça zor olmaktadır. Buna ek olarak ise 
uygun şekilde yerleştirilmiş olan kanard sistemi, 
stall durumuna girmeyi engelleyerek büyük bir 
avantaj sağlayabilmektedir. Ana kanat türbülansının 
azalması, yüksek hücum açılarında daha agresif 
dönüşler yapmaya olanak sağlarken kontrol 
sistemindeki zorluk da göz önüne alınmalıdır. 
Saldırı durumlarının yüksek açısında, kanard, 
havayı kanattan diğerine göre daha az çalkantılı bir 
şekilde yönlendirebilir. Kanard tipi konfigürasyona 
sahip bir uçaktaki ağırlık merkezi daha geniş olma 
eğilimindedir. Bu nedenle, yük taşıma alanında 
esneklik sağlamaktadır. 
 
Delta Kanat: Doğru planlanmış bir delta kanat 
bazen sabit kanatlı bir uçak için teorik olarak 
aerodinamik olarak en verimli (en düşük sürtünme 
kuvvetine sahip) tasarım yapılandırması olarak 
kullanılabilir. Ayrıca, belirli bir kanat derinliği için 
yüksek yapısal verim sunarak, hafifliği ve yüksek 
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yakıt verimliliğini sağlayabilmektedir. Fakat bu 
avantajlara rağmen bu sistem geleneksel uçak 
yapılarına ait stabilize edici yüzeylere ve ilişkili 
kontrol yüzeylerine sahip olmaması nedeniyle 
kontrol zorluğuna sahip olmaktadır. Bu durum 
ticari havacılık gibi bazı kullanımlar için hala 
güvenli olmayan bir yapıya sebebiyet vermektedir. 
Buna ek olarak motorların, uçuş ekipmanının ve 
yükün tüm kanat bölümünün derinliği içine 
yerleştirilmesi sorunu da tasarım açısından sıkıntı 
yaratmaktadır. 
 
Geleneksel tip ise tüm yapılandırmalardan en basit 
olanı ve bütün uçak görevleri ve rollerinin çoğu için 
kullanıma uygundur. 
 
3.2. Kanat Konfigürasyonu 
 
Birçok kanat tasarımı toplanıp araştırılarak, güç ve 
kaldırma gereksinimlerine göre doğru kanat 
konfigürasyonunu belirlemek tasarım açısından 
oldukça önemlidir. Kanat konfigürasyonlarını 
avantaj ve dezavantajlarına göre değerlendirerek 
tasarlanan uçağın görevine göre optimum kanat 
konfigürasyonu belirlenmeye çalışılmalıdır. 
 

 
 

Şekil 3. Kanat Konfigürasyonları [5] 
 
Düşük Kanat: Düşük kanat yapısının kalkış 
performansı, zeminden doğan etkiden dolayı 
yüksek kanat konfigürasyonuna göre daha iyidir. 
Fakat iniş takımı sistem parçaları topluca bir kanala 
bağlandığından daha kısadır. Bu durum, iniş 
takımını daha hafif yapmanın yanında geri çekme 
sistemi için kanat içinde daha az yere ihtiyaç 
duyulmasını sağlayarak kanat yapısının da 
hafiflemesi sağlanmıştır. Dezavantaj olarak ise 
kanatın yapı gereği ayrı bölümleri olduğundan 
kanada daha az sürtünme kuvveti sağlanmaktadır. 
Fakat kanat sistemik yapısı gereği yüksek kanat 
konfigürasyonuna göre daha az sürtünme kuvveti 
sağlamasının yanında daha az kaldırma kuvveti de 
sağlamaktadır. Bu durum enerji ve güç verimliliğini 
düşürmektedir. Bu yapıdaki kanada sahip uçak daha 
fazla iniş ilerlemesine ihtiyaç duymaktadır ve bu 
durum da uçağın iniş performansını düşürmektedir. 
 
Yüksek Kanat: Yüksek kanat sisteminde motor 
boşluğu düşük kanada göre daha yüksek ve daha 
güvenlidir, böylelikle motorun kanala monte 
edilmesi daha kolay olmaktadır. Kanatın iki kısmı 

üst kısma monte edildiğinden, kanat orta ve alçak 
kanatlara göre daha fazla kaldırma kuvveti 
üretmektedir. Dezavantaj olarak ise düşük kanat 
yapısı sıkıştırma gerilmesine maruz kalacakken 
yüksek konfigürasyonlu bir kanat çekme 
gerilmesine dayanmak zorundadır. Mukavemet 
prensibi gereği çekme gerilmesi de her zaman 
sıkıştırma gerilmesine göre daha tehlikeli 
olmaktadır. Kalkış ve iniş işlemleri sırasında 
zeminin, kanat basınç dağılımını etkileme 
durumundan dolayı zemin etkisi düşük kanat 
sistemine kıyasla daha düşük olmaktadır. Yüksek 
kanat sistemindeki kaldırma, sistem yapısı gereği 
düşük kanatlı konfigürasyondan daha düşük 
olmaktadır. Bu durum kalkış için gerekli 
hareketlenme süresini artırdığından yüksek kanatlı 
bir konfigürasyon, kısa kalkış ve iniş yapması 
gereken İHA’lar için doğru seçenek değildir. 
 
Orta Kanat: Uçak yapısı, gövde merkezi ile kanat 
kökünün kesişme noktasında takviye edilmesi 
gerekliliği nedeniyle daha ağırdır. Buna ek olarak, 
orta kanat, yüksek ve alçak kanatlı 
konfigürasyonlara kıyasla daha pahalı bir sistem 
olmaktadır. Orta kanat yapısı, diğer iki 
konfigürasyona göre aerodinamik açıdan daha 
efektif olmaktadır ve diğer kanat sistemlerine göre 
de daha az sürükleme kuvveti ve daha çok kaldırma 
kuvveti oluşumunu sağladığından enerji açısından 
avantajlı olmaktadır. 
 
3.3. Kuyruk Konfigürasyonu 
 
Uçağın dengesi için kuyruk tasarımı oldukça 
önemli olmaktadır. Bununla birlikte, sabit bir 
kuyruk tasarımı, kontrol edilebilirlik endişeleri, 
ağırlık yapma durumu veya imalat karmaşıklığı gibi 
diğer hususları içerebilir. Kuyruk tasarımı ayrıca 
tasarımcıları belirli bir kuyruk tasarımı seçmeye 
zorlayan uçağın estetiğiyle de yakından 
bağlantılıdır. 
 

 
 

Şekil 4. Kuyruk Konfigürasyonları [9] 
 
Geleneksel Kuyruk: Çoğu uçak tasarımında, 
geleneksel kuyruk genellikle yeterli stabilite ve 
kontrol sağlamakta ve aynı zamanda çoğu durumda 
en hafif konstrüksiyon sistemi olmaktadır. 
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Geleneksel kuyruk, diğer kuyruk tiplerinden daha 
etkili kontrole sahiptir. Bu etkili kontrol, daha uzun 
dönüşlere izin verir, bu da tur uzunluğunu ve tur 
süresini kısaltmaktadır. Bunlara ek olarak bu 
konfigürasyon diğerlerine göre kolayca monte 
edilebilmektedir. 
 
T-Tipi Kuyruk: T-tipi kuyruk konfigürasyonu, 
geleneksel bir konfigürasyona benzer bir stabilite 
sağlasa da geleneksel kuyruk sisteminden daha 
ağırdır, çünkü dikey kuyruk yapısının yatay kuyruk 
yapısını desteklemesi gerekir.  Bununla birlikte, 
özellikle düşük hızlarda, daha yüksek saldırı açıları 
için dezavantajlı bir yapı sistemi olmaktadır. 
 
Çapraz Kuyruk: Çapraz kuyruk, geleneksel bir 
kuyruk ile T-tipi kuyruk arasında bir kuyruk yapısı 
olmaktadır. Çapraz kuyruk, T-tipi kuyruktan daha 
ağırdır ve motorların arkaya yerleştirilmesine izin 
vermektedir. Bununla birlikte, çapraz kuyruk, T-tipi 
kuyruk gibi uç plaka etkisinden dolayı bir yüzey 
alanı avantajına sahip değildir. 
 
V-Tipi Kuyruk: V-Tipi kuyruk daha hafiftir, daha 
az ıslanan yüzey alanına sahiptir, bu nedenle daha 
az indüklenmiş ve parazit sürükleme kuvvetine 
neden olmaktadır. V-Tipi Kuyruk için kontrol 
mekanizması vericide gerçekleştirilir ve yerleşik 
elektronik aksamın değiştirilmesini gerektirmez. 
Ancak, artan yük nedeniyle geleneksel sisteme 
kıyasla yapısal olarak daha sağlam olması 
gerekmektedir. 
 
İkiz Kuyruk: Gövdenin üstündeki ikiz kuyruklar, 
dümenleri kanat tarafından örtülmüş veya yüksek 
hücum açılarıyla gövdeye yerleştirilebilecek olan 
uçak merkez hattından uzağa yerleştirebilmektedir. 
Ayrıca, ikiz kuyruklar tek bir kuyruk ile gereken 
yüksekliği azaltmak için basitçe kullanılmaktadır. 
İkili kuyruklar genellikle eşit alanlı bir tek 
kuyruktan daha ağırdır ancak çoğu zaman daha 
etkili olmaktadır. 
 
3.4. Motor Konfigürasyonu 
 
Motor kombinasyonu, uçağın performansında 
önemli bir unsurdur. Doğru motor yerinin hava 
taşıtı performansı ve kontrol davranışı üzerinde 
önemli bir etkisi vardır. Doğru motor 
kombinasyonuna sahip olmak, uçağın mümkün olan 
en fazla ağırlığı taşımasını ve kalkış mesafesini 
azaltmak için en iyi ivmeyi almasını sağlamaktadır. 
 
Traktör konfigürasyonuna sahip VTOL motorunda 
pervane daha temiz bir hava alır ve daha fazla itme 
sağlarken gövdesi gaz kelebeği pozisyonuyla 
birlikte geniş bir şekilde değiştiğinden gürültülü, 
güçlü ve girdap yüklü bir pervane sistemine sebep 
olmaktadır. 
 

İtici Yapılandırmalı VTOL motoru konfigürasyonu 
ise stabilite ve verimli güç sağlama açısından 
oldukça iyi bir sistem olmaktadır ancak itme 
kuvveti daha az temiz havayı etkilediğinden 
pervane yıkaması gerekmez ve hava kullanım 
verimi artmaktadır. Ayrıca, yatay kuyruk pervane 
akımına maruz kalırsa, motor durmasına kadar 
uzanan ciddi sorunlara neden olabilir. 
 
Dönebilir VTOL motorları konfigürasyonu ise 
ağırlık bakımından en iyi seçenek gibi 
görünmektedir, ancak motorları döndüren 
sistemlerin karmaşıklığı ve İHA'ya ekledikleri 
yerçekimi ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır. 
 
3.5. Konfigürasyon Seçimi 
 
Farklı konfigürasyonlar araştırıldıktan, okunduktan 
ve listelendikten sonra, birçok kriter göz önüne 
alınarak incelenmiştir. Her kritere belirli bir ağırlık 
yüzdesi ve her kriter için 10 üzerinden not verilerek 
her kriter için puanlanan tüm puanlar toplanarak ve 
100 üzerinden toplam puan elde edilmiştir. Her bir 
konfigürasyonun final skoru diğer 
konfigürasyonlarla karşılaştırılarak İHA için en iyi 
veya en yüksek skorlu konfigürasyon seçilmiştir. 
 
Uçak yapı konfigürasyonu seçiminde önemli 
parametrelerin puanlanması Tablo 1'de 
gösterilmiştir. Gözüken sonuçlara göre ağırlık 
kararlarda önemli bir parametre olmuştur. Uçan 
kanat, ağırlık bakımından en yüksek değere 
sahiptir, ancak stabilite ve kontrol edilebilirlikteki 
başarısızlık düşük bir puan almasına neden 
olmuştur. Konvansiyonel uçak konfigürasyonu ise 
birçok özellikte aldığı yüksek puanlar sonucu en iyi 
konfigürasyon olarak belirlenerek seçilmiştir. 
 
 
 
 
 
Tablo 1. Uçak Yapı Konfigürasyonu Parametreleri 

 
 
Tablo 2'de de görüldüğü üzere yüksek kanat en 
yüksek puana sahip kanat yapısı olarak 
belirlenmiştir. Bu seçimdeki en büyük engel, 
kanadın ortada düşük bir ağırlığa sahip olması 
gerekliliği olmuştur. Yüksek kanat konfigürasyonu, 
hafif ağırlığı, üretim kolaylığı, kararlılığı ve kontrol 
edilebilirliği sayesinde en yüksek puanı alarak 
seçilmiştir. 
 
Tablo 2. Kanat Konfigürasyonu Parametreleri 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere geleneksel kuyruk iyi 
bir stabilite ve kontrol edilebilirlik yeteneği ve 
üretilebilirliği nedeniyle açıkça en uygun kuyruk 
konfigürasyonu olarak belirlenmiştir. 
 
Tablo 3. Kuyruk Konfigürasyonu Parametreleri 

 
 
Tablo 4’te de görüldüğü üzere motor 
konfigürasyonu için traktör yapılandırmasına sahip 
VTOL motoru seçilmiştir. İtici konfigürasyonlu 
VTOL motoru, yeterli temiz hava olmadığı için 
düşük değerlere ve yapısal gereklilikler nedeniyle 
daha ağır bir yapıya sahip oluşundan seçilmemiştir. 
Dönebilir VTOL motorlarının ise doğru seçim 
olmadığı puanlamasından açıkça gözükmektedir. 
 
Tablo 4. Motor Konfigürasyonu Parametreleri 

 
 
İHA konfigürasyonlarına genel olarak karar 
verildikten sonra, İHA için tasarlanan son 
konfigürasyon konvansiyonel uçak konfigürasyonu, 
yüksek kanat konfigürasyonu, geleneksel kuyruk 
yapılandırması ve traktör konfigürasyonlu VTOL 
motoru olarak belirlenmiştir. Tasarlanan ve üretilen 
insansız hava aracı sisteminde çok sayıda motor 
kullanımı, dikey motorlarla birlikte yatay motor 
kullanımı ve sistem ağırlığının ve faydalı yüklerin 
aşırı derecede makul seviyelerde 
sağlanabilmesinden dolayı elektrikli sistem yani pil 
sistemi tercih edilmiştir.  
 
4.YAZILIM, KODLAMA, ÜRETİM VE TEST 
 
Otopilot, görev yazılımlarını çalıştırmak için 
yardımcı bir karta ihtiyaç duymaktadır. Bu 
sistemdeki görev yazılımları, görüntü işleme ve 
yapay zeka algoritmalarını çalıştırmakla ve 
otopilota uygun çıktılar vermekle sorumlu olan 
yazılımlardır. Bu yazılımlar otopilotun yaptığı 
otonom uçuş ve sistemi dengeleme gibi görevlerin 
dışında afet anında hedef olarak belirlenmiş bir 
noktanın bulunması, hasar tespiti, doğal afetin 
çeşidine göre acil sevkiyat yollarının belirlenmesi 
gibi görevleri otopilotla beraber olarak 

yapabilmektedirler. Bu tasarımda, otopilot ve 
destek kartı olarak iki ayrı bilgisayar kullanılmıştır. 
Otopilot olarak RTOS işletim sisteme sahip olan 
pixhawk 2.1 cube kullanılmıştır. Otopilot ve destek 
kart arasındaki iletişim seri port aracılığıyla 
sağlanmıştır. Yapılan testlerde düşük bağlantı hızı 
kullanılması mesajlar arasında zaman gecikmesine 
sebep olduğundan dolayı daha yüksek bağlantı hızı 
kullanılmıştır. Kullanılan otopilot MAVProxy 
iletişim protokolü kullandığından dolayı yer 
istasyonundan ve havada ayrı bir sistemden gelen 
mesajları bu protokol sayesinde dinlemekte ve 
verilen emirleri yerine getirmektedir. Destek kart 
olarak kullanılan bilgisayar Nvidia tarafından 
üretilmiş otonom sistemlerde GPU üzerinde 
programlamaya imkan tanıyan Jetson TX2’dir. 
Linux tabanlı çalışan bu sistemde otopilot yönetim 
kodu ROS (Robot Operation System) olarak 
isimlendirilen yazılımla geliştirilmiştir. Görüntü 
işleme yazılımları acık kaynaklı olan OpenCV 
kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Yapay 
zeka algoritmaları gerçek zamanlı çalışma için hızlı 
tepki vermesi için düşük piksel çözünürlüğünde 
daha doğru ayıklama yapabilen tiny yolo sistemi 
kullanılarak çalıştırılmıştır. Tiny yolo istenilen 
datasetler kullanılarak yapılan eğitimden sonra elde 
edilen ağırlıklar sayesinde bu objeleri 
belirlemektedir. Belirlenen objelerin piksel 
koordinatları istenildiği taktirde gimbal-kamera 
mekanizmasının takip etmesi ya da hava aracının 
hedef üzerine gelmesi için kullanılabilmektedir. 
Programlama dili olarak Python programlama dili 
kullanılmıştır. Görüntü işleme ve yapay zeka 
yazılımları olay tetiklemeli mimari mantığıyla 
servis olarak yazılmış olup sistem başlatıldığı 
zaman ana kontrol yazılımıyla beraber sürekli 
olarak kullanıcıdan görevlendirme beklemekte ve 
görevlendirme yapıldığı zaman belirtilen hedefleri 
takip etme, arama, yol belirleme gibi işleri 
gerçekleştirmektedir. Testleri yapılan algoritmalar 
ile nesne tespiti, obje tanımlama gibi temel işleri 
yapmakla beraber görüntü temelli takip ve yaklaşım 
yapabilecek düzeydedir. Şekil 5’te de gerçek bir 
uçuş denemesinde görüntü işleme ve yapay zeka 
obje tanıma yöntemiyle tespit edilen hedef ve 
koordinatları gözükmektedir. Şekil 6’da ise yarışma 
sırasında resmi olarak tespit edilen ve tespit ettiği 
tescillenen hedef ve hedef koordinatı 
gözükmektedir. 
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Şekil 5. Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Yöntemiyle 
Tespit Edilen Hedef ve Koordinatları 
 

 
Şekil 6. Uçağın Görüntü İşleme ve Yapay Zeka 
Yöntemiyle Tam Hedef ve Koordinat Tespiti  
 
 
MAVROS paketleri kullanılarak otopilota 
yaptırılan bu işlemler birkaç farklı teknikle 
gerçekleştirilmektedir. ROS içerisinde bulunan ana 
yönetim yazılımı 3 boyutlu uzayda PWM tekniğiyle 
kontrol ya da rotasyonu ve x, y ve z konumları 
verilmiş bir noktaya kendisini yönlendirmeyle 
yapabilmektedir. Bizim kullandığımız takip tekniği 
PWM kullanılarak yapılandırılmıştır. Bu tip kontrol 
diğer tip kontrole göre tehlikeli olmakla beraber, 
agresif manevra yapabilmeye fırsat tanıdığı için 
daha avantajlıdır. PWM tekniğiyle kontrolde 
kameradan alınan veriler yapay zeka algoritmasıyla, 
istenilen objenin bulunması sonrasında fotoğraf 
içerisinde ki piksel konumları hesaplanarak PID 
kontrolcü sayesinde istenilen konuma gidilmesi için 
gereken PWM değeri hesaplanarak otopilota 
kumanda sinyali olarak verilmiştir. Bu işlem için 
düşük tepki süresine sahip yüksek işlem gücüne 
sahip düşük enerji sarfiyatına sahip tek kart paralel 
programlama kapasitesine sahip bilgisayar 
gereklidir. Destek bilgisayarında sürekli olarak roll, 
pitch, yaw ve gaz servolarının pwm değerleri takip 
edilerek hedef bulunduğu zaman bu pwm 

değerlerinin hava aracını istenilen doğrultuya 
çevirmek için gereken pwm değerleri hesaplanarak 
otopilota gönderilir. Hareketin yumuşatılması ve 
kameranın kaybetmesi durumlarında kalman filtresi 
belirlenen süre kadar tahmin yürütmektedir.  Şekil 
7’de de görüldüğü üzere fotoğraf içerisindeki 
koordinatlar kontrolcünün düzgün çalışabilmesi için 
kalman filtresi tarafından filtrelenerek olası gözden 
kaybetme durumlarında konum ve hız kestirimi 
sayesinde objeyi tekrar yakalama imkanı tanımıştır. 
Yapay zeka algoritmaları sistemi işlem gücü olarak 
yüksek oranda kullandığından dolayı bu 
algoritmalar görev esnasında gerekli görüldüğü 
zaman çalıştırılmakta ve tespit yapıldıktan sonra 
görüntü işlemede kullanılan ayıklama filtreleri 
kullanılarak devam edilmektedir. 
 

 
Şekil 7. Tespiti Yapılan Nesnenin Yapay Zeka 
Algoritmaları ile Takibi 
 
Eğitimi yapılan datasetler önceden belirlenerek 
sistemin hızlı bir şekilde afet veya acil durumda 
anlık olarak edinilen verileri doğru biçimde 
değerlendirebilmesine olanak sağlamaktadır. 
Sistemsel olarak kullanılan kamera sistemi ve kendi 
koduyla çalışan yazılım kartları ile bağlantıları 
Şekil 8’de görülmektedir. Görsel tabanlı otonom 
takip algoritmasının haricinde açık kaynaklı 
otopilot dahili yazılımı sayesinde verilen GPS 
noktalarının takibini yapabilmektedir. Görsel 
tabanlı takip GPS noktaları sağlanamadığı 
durumlarda takibin devam etmesi ve hedefin sürekli 
olarak bulunması açısından daha verimli 
olmaktadır. 
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Şekil 8. İnsansız Hava Aracı Kamera Sistemi  

 
Son olarak bütün sistem parçaları görev durumuna 
göre çeşitli parametreler kullanılarak seçildikten 
sonra tasarım kısmı bilgisayar destekli çizim 
programları kullanılarak her parçanın tek tek 
çizilmesiyle tamamlanmıştır. Son tasarım çizimi 
şekil 9’da gözükmektedir. 
 

 
Şekil 9. Parçaları Birleştirilmiş Son Tasarım Çizimi 
 
Görev durumu gereği zor şartlarda ve engebeli ya 
da dağlık arazide çalışması gereken afet ve acil 
durumlarda haritalama amaçlı insansız hava aracı, 
yerine göre dikine iniş kalkış yapabilmesi 
gerektiğinden VTOL olarak yani Türkçesiyle dikine 
iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı olarak 
üretilmiştir. Bunun için tasarımda drone benzeri 4 
tane ayrı servo motorla çalışan ve planlamaya göre 
hızları değişebilen motorlar ve önde uçak sistemine 
göre ileri gitmeyi sağlayabilen büyük pervane 
motoru kullanılmıştır. Sistemin altında görüntü 
işleme ve yapay zeka yöntemleriyle yazılım 
kartlarına bağlı kamera sistemi ve duruma göre atış 
yapılmasını sağlayan atış mekanizması sistemi 
bulunmaktadır. Yine kuyruk kısmında ve kanatlarda 
dengeyi, hızlanmayı ve yön değiştirmeyi sağlayan 
aileron sistemleri kullanılmıştır. Daha önceden de 
bahsedildiği gibi dikey motorlarla birlikte yatay 
motor kullanımı ve sistem ağırlığının ve faydalı 
yüklerin aşırı derecede makul seviyelerde 
sağlanabilmesinden dolayı elektrikli sistem yani pil 
sistemi tercih edilmiştir. Sistem faydalı yük olarak 

toplamda 5 kilogramlık bir yapıya sahiptir. İnsansız 
hava aracının boş ağırlığı 3,2 kg olmakla birlikte pil 
sistemi ise 1.8 kg’lık bir ağırlığa sahiptir. Yarım 
kiloluk bir yük taşımayla yaklaşık olarak 90 dakika 
havada kalmayı rahatlıkla başarabilen aracın her 
türlü görevi başarıyla gerçekleştirebilme testleri 
başarıyla sonuçlandırılmıştır.  
 
Üretimi tamamlanan insansız hava aracı Şekil 10’da 
yarışma öncesi testlerini yaparken altında takılı su 
şişesiyle birlikte görülmektedir.  
 

 
Şekil 10. Üretilen İnsansız Hava Aracı Test Uçuşu 

 
 
Daha önce de bahsedildiği gibi tasarımı yapılan bu 
araç ile ODTÜ- BOEING Dikine İnişi Kalkış 
Yapabilen (VTOL) İnsansız Hava Aracı 
yarışmasında akademik danışmanlığını Arş. Gör. 
Enes Günaltılı’nın yaptığı Mustafa Furkan Ateş, 
Kadir Arslanpınar, Burak Dam ve Zümre Çiçek’ten 
oluşan GÖKTÜRK ekibiyle katılım 
gerçekleştirilerek birçok uluslararası takım 
arasından 1. olma başarısı kazanılmıştır. 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Özetle İnsansız Hava Araçları günümüz teknoloji 
gelişmeleriyle birlikte günden güne önem 
kazanmaktadır. Bu durum İHA’ların farklı 
alanlarda kullanılması sonucuna ve ihtiyacına 
neden olmuştur. Bu bağlamda farklı ihtiyaçlar için 
üretilecek insansız hava araçları sistemlerinin 
tasarımları dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 
Tasarım aşamaları olarak kavramsal tasarım, ön 
tasarım ve detaylı tasarım aşamalarına dikkat 
edilmelidir. Başlıca tasarım parametreleri uçak yapı 
konfigürasyonu, kanat konfigürasyonu, kuyruk 
konfigürasyonu ve motor konfigürasyonu seçilimi 
olmaktadır. Tasarım parametreleri seçilimi 
yapılırken istenilen göreve çeşitli parametrelere 
göre bir çizelge oluşturularak puanlama yapılması 
ve bu anlamda seçilim yapılması önemli olmuştur. 
Bunlara ek olarak kodlama ve yazılım konusu 
insansız hava aracı tasarımı göz önüne alındığında 
önemli bir yer kaplamaktadır. Yapılacak olan işe 
göre bir yazılım yazılarak, görüntü işleme ya da 
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yapay zeka teknolojilerinden yararlanılmıştır. Bu 
çalışmada da anlatıldığı üzere afet ve acil 
durumlarda haritalama amaçlı insansız hava araçları 
insanoğlu yaşamı boyunca doğal yaşam şartları ile 
mücadele etmekte zorunda olduğu için oldukça 
önemli olmaktadır. Bu tarz görevde çalışan bir 
insansız hava aracı tasarım süreçlerinden 
geçirilerek ve parametre seçim kriterleri bu 
özelliklere uygun olarak seçilerek tasarlanmıştır. 
 
 Tasarlanan bu insansız hava aracı tam olarak 
otonom yani pilot müdahalesi olmaksızın 
çalışmakta olup belirli bir koordinat verisi verilen 
alanı kendi kendine tarayarak, görüntü işleme ve 
yapay zeka yöntemlerini kullanarak bu alanda 
kamerası sayesinde görüntü almakta ve görüntüyü 
anlamlaştırmaktadır. Sonrasında bu görüntüde 
istenilen hedef bölgesini bularak oraya insani 
yardım malzemelerinin atış mekanizmasıyla 
gönderilmesini sağlamaktadır. Ülkemizin 
gelişmekte olan bu teknoloji koluna gerekli önemi 
vererek özellikle yerli üretim ve yerli kodlama 
sistemleriyle bu teknolojide yavaş yavaş söz sahibi 
olması ülkemizin geleceği açısından önemli bir 
unsur olmaktadır.  
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Özet- Uydu yapılarında, yakıt tüketimini azaltıp uçuş 
performansını arttırmak için genellikle yüksek dayanım ve 
katılık değerlerine sahip hafif komponentler tercih 
edilmektedir. Bu yüzden, sandviç kompozit yapılar 
ağırlıklarına göre dayanıklı yapılar olduğu için uydu 
bileşenlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sandviç yapıların 
birbirleriyle ve başka donanımlarla bağlantılarının 
sağlanabilmesi için uydu yapısal elemanları üzerinde çeşitli 
tipte insertler (bağlantı elemanları) bulunmaktadır. Bu 
yapısal elemanlar, uzaya taşınmaları ve uzaydaki görevleri 
esnasında birçok yüklemelere maruz kalmaktadır.  Uydu 
birincil ve ikincil yapılarının bu yüklemeler altında 
davranışlarının incelenmesi için yapısal testler yapılmakta 
aynı zamanda matematiksel modellerden 
yararlanılmaktadır. İnsertler (bağlantı eleman), 
matematiksel model hazırlanırken sonlu elemanlar analiz 
(SEA) programlarında genellikle rijit elemanlar olarak 
kabul edilip modellenmektedir. Bu çalışmada, bağlantı 
elemanlarının katılık değerlerinin uydu yapısal sistemi 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, test 
çalışmalarından ve sonlu elemanlar analiz yazılımlarından 
faydalanılarak insert katılık değerleri gerçekçi olarak 
hesaplanmıştır. Son olarak,  insert katılık değerlerinin uydu 
yapısal davranışına etkisi statik ve dinamik açıdan 
incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler – uydu bağlantı elemanları, sandviç 
panel, kupon testi, yapısal analiz, katılık  
  
1. GİRİŞ 

 
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve bilgi birikiminin 
artmasıyla uzay alanındaki çalışmalar hızla artmaktadır. 
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke uzay araçları 
(uydu, roket, vb.) yapmaya veya mevcut uzay araçlarını 
geliştirmeye odaklanmıştır. Bu uzay yarışında ülkemizin de 
kendi imkânlarıyla üreteceği ve geliştireceği uydu 
sistemleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 
ülkemizde üretilecek uydu yapısallarının tasarım ve analiz 
sürecine katkı sağlamak ve mevcut matematiksel 

yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Uydu 
yapısalı, hem uzaya fırlatma aşamasında hem de 
yörüngedeki görevi esnasında birçok yüklemeye maruz 
kalmaktadır. Uydu yapısalını oluşturan gerek paneller, 
merkezi silindir, bağlantı elemanları gibi ana bileşenler 
gerekse güneş panelleri gibi ikincil yapılar bu yük 
gereksinimlerini karşılayabilecek aynı zamanda hafif 
yapılardan tasarlanmaktadır. Bu amaçla, bal peteği sandviç 
yapılar ağırlıklarına göre yüksek dayanım ve katılık 
değerlerine sahip olduğu için uydu yapılarında sıklıkla 
kullanılmaktadır  [1] [2]. Sandviç yapılar iki tane ince, 
dayanıklı, katı plaka arasına konuşlanmış düşük 
yoğunluklu, kalın dolgulardan oluşan özel bir kompozit 
yapıdır  [3] [4]. Ayrıca, bu sandviç yapıdaki panellerin 
birbirleri ile ya da diğer ekipmanlarla bağlantılarının 
yapılabilmesi ve yük akışının sağlanabilmesi için insert 
olarak adlandırılan birçok bağlantı elemanını bünyesinde 
bulundurur  [5]. Insertler şekillerine, boyutlarına,  sandviç 
yapıya entegrasyonlarına göre çeşitlenmektedir  [6]. Bu 
bağlantı elemanları uydu sonlu elemanlar analiz modelinin 
hazırlanması esnasında özelliklerine bakılmaksızın rijit 
elemanlar olarak modellenmektedir. Ancak, yüksek dönme 
katılık değerlerinin analiz programlarında uygulanması 
gerçekçi olmayan bükülme momentlerinin 
gözlemlenmesine sebep olurken yüksek öteleme katılık 
değerleri gerçekçi olmayan yüklerin gözlemlenmesine 
sebep olmaktadır  [5]. Bu çalışmada, bir bağlantı 
elemanının gerçek katılık değerlerinin nasıl elde 
edilebileceği ile alakalı yapılan çalışmalar sunulmuştur. Bu 
kapsamda, bir alüminyum sandviç kupon numunesinde 
çekme testi uygulanmış ve sonlu elemanlar analiz modeli 
ile korelasyonu sağlanmıştır. Doğrulanmış SEA modeli 
kullanılarak kupon numunesinde bulunan bağlantı 
elemanlarının katılık değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra, 
elde edilen bu katılık değerleri ile rijit modellemek 
arasındaki farkı gözlemlemek için sonlu elemanlar metodu 
kullanılarak değişken insert katılık değerleri için komple 
uydu yapısal sistemi statik, dinamik ve ısıl açılardan analiz 
edilmiştir. 
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kullanılarak kupon numunesinde bulunan bağlantı 
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2. METODOLOJİ 
 
Bu kısımda, uydu üzerindeki bir bağlantı elemanın katılık 
değerlerinin elde edilmesiyle alakalı yapılan testler ve 
analiz çalışmaları sunulmaktadır.  
 
2.1 Deneysel Çalışma 
 
Test için Şekil 1’de görüldüğü gibi 4 özdeş alüminyum 
sandviç kupon hazırlanmıştır. Test numunesinin yüzey 
kalınlığı 0.25mm bal peteği kalınlığı 26.5mm’dir. 
 

 
Şekil 1 Test numunesi 

 
Test numunesi, Şekil 2’de görüldüğü üzere test fikstürüne 
bağlanmış ve sınır şartları sağlanmıştır.  
 

 
Şekil 2 Test Numunesinin deney düzeneğine bağlanması 

 
Test düzeneği hazırlandıktan sonra, yüzeye dik yönde 
kuvvet uygulanmaya başlanmış ve maksimum yüke 
çıkıncaya kadar kuvvet değerleri sanki statik şekilde 
arttırılmıştır. Kuvvete bağlı yer değiştirme değerleri Şekil 
3’te görüldüğü gibi ölçülmüştür. Bu kuvvet-deplasman 
grafiği doğrusal ve doğrusal olmayan davranış olmak üzere 
iki bölümde incelenebilir. Yapının doğrusal olmayan 
davranış sergilemeye başladığı nokta geçiş noktası olarak 
adlandırılmaktadır ve bu değer, birinci ve ikinci türevler 
alınarak yaklaşık olarak hesaplanmış ve Şekil 4’de 
gösterilmiştir. 
 

 

 
Şekil 3 Kuvvet-yer değiştirme grafiği 

 

 
Şekil 4 Doğrusal davranıştan doğrusal olmayan davranışa 

geçiş noktası 
 
2.2  Matematiksel Model 
 
Bu bölümde, sandviç panel test numunesinin 3 boyutlu (3B) 
sonlu elemanlar analiz modeli oluşturulmuştur. Test 
numunesini oluşturan insert, cıvata, yapıştırıcı, bal peteği 
çekirdek ve yüzeyler 3B olarak modellenmiş; modelleme 
esnasında katı elemanlar, yüzey elemanlar ve çubuk 
elemanlardan faydalanılmıştır. Sınırlandırmalar test 
numunesine uygun olarak Şekil 5’te görüldüğü gibi 
tanımlanmıştır. Doğrusal davranışın gözlemlendiği 
bölgeden, geçiş noktası kuvvetine yakın bir kuvvet değeri 
analiz koşulu olarak verilmiştir. 
 

 
Şekil 5 Test numunesi SE analiz modeli 

    
 

 
2.3 Deney ile Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve 

Bağlantı Elemanlarının Katılıklarının Belirlenmesi 
 
3B sonlu elemanlar modeli analize hazırlandıktan sonra 
ticari sonlu elemanlar metodu (SEM) analiz yazılımlarından 
(Hyperworks2017.3-Optistruct) faydalanılarak lineer statik 
analiz koşturulmuştur.  Test sonuçları; sonlu elemanlar 
programı analizinin sonuçları ile karışılaştırılmıştır. Şekil 
6’da görüldüğü üzere sonuçlar lineer bölge için birbirleriyle 
uyumludur. 
 

 
Şekil 6 Kuvvete bağlı yer değiştirme grafiği 

 
3 dönme, 3 ötesel toplam 6 yöndeki insert katılık 
değerlerinin elde edilebilmesi için test sonuçları ile 
doğrulanmış sonlu elemanlar analiz modeli Şekil 7’de 
gösterildiği gibi analize hazırlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 7 Insert sistemi SE analiz modeli 
 

Analiz sonuçlarında okunan,  kuvvete bağlı yerdeğiştirme 
ve momente bağlı dönme değerlerinden insert katılıkları 
Tablo 1’deki gibi hesaplanmıştır.  
 
Tablo 1 Dönme ve öteleme yönlerinde katılık değeri 
  Öteleme                          Dönme  

Yönler Katılık (N/m)  Katılık (N.m/rad) 

x 3.9x107  406 
y 3.9x107  406 
z 1.15x108  335 

 
3. Bağlantıların Katılık Değerlerinin Uydu Yapısal 

Sistemdeki Etkisi 
 
Bu bölümde, bağlantı elemanlarının katılık değerlerinin 
uydu yapısal sistemi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Avrupa 
Uzay Ajansı tarafından yayınlanan standartlara göre uydu 
sonlu elemanlar analiz modelinde bağlantı elemanlarının 
katılık değerlerinin öteleme yönünde 108 N/m, dönme 
yönünde 104 Nm/rad mertebelerinde kabul edilmiştir [5]. 
SE analiz sonuçlarından hesaplanan insert katılık değerleri, 
bu değerlere yakındır. Burada, mevcut bağlantı elemanları 
modelleme yaklaşımlarının uydu yapısal sisteme etkisini 
gözlemlemek için Şekil 8’de görülen uydu modeli üzerinde 
bağlantı elemanlarının katılık değerleri kademeli olarak 
azaltılmış ve bağlantı bölgelerinde gözlemlenen kuvvet 
değerleri karşılaştırılmıştır.  
 

 
Şekil 8 Uydu birincil yapı SE analiz modeli 

 
3.1 Statik Davranış 
 
Uydu SEA modeli üzerinde bağlantı elemanlarının katılık 
değerleri 1010 (N/m) mertebesinden başlanılarak kademeli 
olarak azaltılmıştır. Gerekli sınır şartları ve yük koşulları 
sağlandıktan sonra analiz koşturulmuş ve elde edilen katılık 
değeri kuvvet değişim grafiği Şekil 9’da sunulmuştur. 
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sağlandıktan sonra analiz koşturulmuş ve elde edilen katılık 
değeri kuvvet değişim grafiği Şekil 9’da sunulmuştur. 
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Şekil 9 Katılık değerine bağlı  kuvvet değişim grafiği  

 
Burada, 108 mertebelerine kadar dikkate değer bir kuvvet 
değişimi gözlemlenmemiştir. Bağlantı elemanlarının rijit 
(1010) olarak modellenmesi tasarım açısından güvenli alan 
içerisinde kaldığı için statik davranış açısından uygundur.  
 
3.2 Dinamik Davranış 
 
Bu kısımda, bağlantı elemanlarının katılık değerlerinin 
uydu modal davranışına etkisi incelenmiştir. Şekil 10’da 
frekans-katılık değerleri ilişkisi sunulmuştur. 
 

 
Şekil 10 Katılık değeri frekans değişim grafiği  

 
1010- 107 katılık değeri aralığında uydu yapısal sisteminin 
modal davranışı,  birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu 
yüzden, insertleri rijit elemanlar olarak modellemek modal 
davranış açısından uygundur. 
 
3.3 Isıl Davranış 
 
Burada, uydu sonlu elemanlar analiz modelindeki bütün 
malzemelerin özellikleri özdeşleştirilmiştir ve sisteme 100 
derecelik bir sıcaklık uygulanmış buna karşılık bağlantı 
elemanlarındaki ısıl kuvvetler okunmuştur. Değişken 

bağlantı elemanları katılıkları için okunan kuvvet değerleri 
Şekil 11’de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 11 Katılık değerine bağlı kuvvet değişim grafiği  

 
Isıl etki altında uydu bağlantı elemanlarında okunan kuvvet 
değişimi, insert katılık değerlerinden statik ve modal 
davranışa göre daha çok etkilenmektedir. Bu davranışın  
sebebini matematiksel olarak gösterebilmek için, Şekil 
12’de görüldüğü gibi basit bir model üzerinde çalışılmıştır. 
Özdeş iki çubuk elemandan oluşan yapı arasında bağlantı 
elemanı  tanımlanmıştır. Her iki ucundan da 6 serbestlik 
derecesinde hareketi kısıtlanmıştır. Değişken bağlantı 
elemanı katılıkları için sisteme sıcaklık farkı uygulanmış ve 
sonlu elemanlar analizinden bağlantı elemanı üzerindeki 
kuvvet değerleri Tablo 2’deki gibi okunmuştur. 

 

 
Şekil 12 Bir boyutlu çubuk eleman SEA modeli 

 
Sonlu elemanlar analiz sonuçlarını analitik olarak kontrol 
etmek için, modelin serbest cisim diyagramı çizilmiştir 
(Şekil 13a). Çubuk elemanlardan oluşan basit sistemin 
eşdeğer katılık değeri hesabında çubuk elemanlar 
birbirleriyle seri, bağlantı elemanı ise bunlara paralel olacak 
şekilde (Şekil 13b) davranış sergilemektedir. Bağlantı 
elemanı üzerine etkiyen kuvvet değerini hesaplamak için 
Denklem 1-3’den [7] [8]  yararlanılmıştır. Bu 
eşitlikliklerden denklem 1’de görüldüğü üzere, bağlantı 
elemanlarının katılıklıkları eşdeğer katılık değerini domine 
etmektedir. Bağlantı elemanı üzerinde okunan kuvvet 

    
 

değeri analitik olarak aşağıdaki işlem akışına göre 
hesaplanmıştır.   
 

 
Şekil 13 a) serbest cisim modeli b) bileşke katılık değeri 

hesabı modeli 
 

𝐾𝐾𝑒𝑒ş𝑑𝑑𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐾𝐾ç𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

2
+ 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

 

 
(1) 

𝐾𝐾ç𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 =
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿

 
(2) 

• E = 71000 MPa [9],  A = 625 mm2,  L =  0.5 m  

 Kçubuk = 108 N/m 
 

 Keşdeğer = (44375000 N/m) + (108 N/m) = 144375000 N/m 
 
𝐹𝐹𝑙𝑙𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛼𝛼.∆𝑇𝑇.𝐸𝐸.𝐸𝐸 (3) 

• E = 71000 MPa 
• A = 625 mm2 
• L =  0.5 m 
• α  = 2.27x10-5 ℃−1  [9] 

𝐹𝐹𝑙𝑙𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙 = 100731 = 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 × ∆𝐿𝐿 𝐿 ∆𝐿𝐿 = 6.9770 × 10−4 𝑚𝑚 
𝐹𝐹𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 × ∆𝐿𝐿 

= (108 N/m) × (6.9770 × 10−4 𝑚𝑚) 𝐿 6.9770 × 104 N 
         
Analitik sonuçlar ile sonlu elemanlar metodu analiz 
sonuçları Tablo 2’de karşılaştırılmıştır.  
 
Tablo 2 SE analiz sonuçları ile analitik sonuçların 
karşılaştırılması 
 Kuvvet 

Katılık Analiz Sonucu Analitik Sonuç 
108 N/m 6.98x104  N 6.9770x104 N 
107 N/m 1.85x104 N 1.84x104 N 

   
4. SONUÇ VE TAVSİYELER 
 
Bu çalışmada, dört özdeş sandviç yapılı kupon test 
numunesinde çekme deneyi yapılmıştır. Test sonuçları, 
kuvvete bağlı deplasman değerleri olarak sunulmuştur. Test 
numunesinin 3B sonlu elemanlar analiz modeli 

oluşturulmuş ve deneysel sonuçlarla korelasyonu 
sağlanmıştır. Kupon test numunesinde bulunan bağlantı 
elemanlarının katılık değerlerinin belirlenmesi için 
doğrulanmış model üzerinde sadece bağlantı elemanları için 
analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlardan 6 farklı 
doğrultuda insert katılık değerleri belirlenmiştir. Elde edilen 
katılık değerlerinin uydu yapısal sistem üzerine etkisini 
incelemek için temel bir uydu modelindeki bağlantı 
elemanlarının katılık değerleri değiştirilerek uydu yapısal 
davranışı incelenmiştir. Buna göre mevcut kabul gören 
bağlantı elemanlarının rijit olarak modellenmesi ile 
gerçekçi değerlerin kullanılması arasında dikkate değer 
büyük farklar bulunmamaktadır. Bağlantı elemanlarının 
katılık değerlerinin analiz ve testlerle elde edilip Uydu SEA 
modelinde kullanılması hem zaman hem maliyet açısından 
uygun değildir. Bu yüzden, Avrupa Uzay Ajansının da 
tavsiye ettiği gibi öteleme doğrultularında 108 N/m,  dönme 
yönünde 104 Nm/rad değerlerinin uydu sonlu elamanlar 
analizinde kullanılması uydu statik, modal ve termo-elastik 
davranışlar açısından uygundur.  
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Şekil 9 Katılık değerine bağlı  kuvvet değişim grafiği  

 
Burada, 108 mertebelerine kadar dikkate değer bir kuvvet 
değişimi gözlemlenmemiştir. Bağlantı elemanlarının rijit 
(1010) olarak modellenmesi tasarım açısından güvenli alan 
içerisinde kaldığı için statik davranış açısından uygundur.  
 
3.2 Dinamik Davranış 
 
Bu kısımda, bağlantı elemanlarının katılık değerlerinin 
uydu modal davranışına etkisi incelenmiştir. Şekil 10’da 
frekans-katılık değerleri ilişkisi sunulmuştur. 
 

 
Şekil 10 Katılık değeri frekans değişim grafiği  

 
1010- 107 katılık değeri aralığında uydu yapısal sisteminin 
modal davranışı,  birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu 
yüzden, insertleri rijit elemanlar olarak modellemek modal 
davranış açısından uygundur. 
 
3.3 Isıl Davranış 
 
Burada, uydu sonlu elemanlar analiz modelindeki bütün 
malzemelerin özellikleri özdeşleştirilmiştir ve sisteme 100 
derecelik bir sıcaklık uygulanmış buna karşılık bağlantı 
elemanlarındaki ısıl kuvvetler okunmuştur. Değişken 

bağlantı elemanları katılıkları için okunan kuvvet değerleri 
Şekil 11’de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 11 Katılık değerine bağlı kuvvet değişim grafiği  

 
Isıl etki altında uydu bağlantı elemanlarında okunan kuvvet 
değişimi, insert katılık değerlerinden statik ve modal 
davranışa göre daha çok etkilenmektedir. Bu davranışın  
sebebini matematiksel olarak gösterebilmek için, Şekil 
12’de görüldüğü gibi basit bir model üzerinde çalışılmıştır. 
Özdeş iki çubuk elemandan oluşan yapı arasında bağlantı 
elemanı  tanımlanmıştır. Her iki ucundan da 6 serbestlik 
derecesinde hareketi kısıtlanmıştır. Değişken bağlantı 
elemanı katılıkları için sisteme sıcaklık farkı uygulanmış ve 
sonlu elemanlar analizinden bağlantı elemanı üzerindeki 
kuvvet değerleri Tablo 2’deki gibi okunmuştur. 

 

 
Şekil 12 Bir boyutlu çubuk eleman SEA modeli 

 
Sonlu elemanlar analiz sonuçlarını analitik olarak kontrol 
etmek için, modelin serbest cisim diyagramı çizilmiştir 
(Şekil 13a). Çubuk elemanlardan oluşan basit sistemin 
eşdeğer katılık değeri hesabında çubuk elemanlar 
birbirleriyle seri, bağlantı elemanı ise bunlara paralel olacak 
şekilde (Şekil 13b) davranış sergilemektedir. Bağlantı 
elemanı üzerine etkiyen kuvvet değerini hesaplamak için 
Denklem 1-3’den [7] [8]  yararlanılmıştır. Bu 
eşitlikliklerden denklem 1’de görüldüğü üzere, bağlantı 
elemanlarının katılıklıkları eşdeğer katılık değerini domine 
etmektedir. Bağlantı elemanı üzerinde okunan kuvvet 

    
 

değeri analitik olarak aşağıdaki işlem akışına göre 
hesaplanmıştır.   
 

 
Şekil 13 a) serbest cisim modeli b) bileşke katılık değeri 

hesabı modeli 
 

𝐾𝐾𝑒𝑒ş𝑑𝑑𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐾𝐾ç𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

2
+ 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

 

 
(1) 

𝐾𝐾ç𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 =
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐿𝐿

 
(2) 

• E = 71000 MPa [9],  A = 625 mm2,  L =  0.5 m  

 Kçubuk = 108 N/m 
 

 Keşdeğer = (44375000 N/m) + (108 N/m) = 144375000 N/m 
 
𝐹𝐹𝑙𝑙𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛼𝛼.∆𝑇𝑇.𝐸𝐸.𝐸𝐸 (3) 

• E = 71000 MPa 
• A = 625 mm2 
• L =  0.5 m 
• α  = 2.27x10-5 ℃−1  [9] 

𝐹𝐹𝑙𝑙𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙 = 100731 = 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 × ∆𝐿𝐿 𝐿 ∆𝐿𝐿 = 6.9770 × 10−4 𝑚𝑚 
𝐹𝐹𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑏𝑏ğ𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 × ∆𝐿𝐿 

= (108 N/m) × (6.9770 × 10−4 𝑚𝑚) 𝐿 6.9770 × 104 N 
         
Analitik sonuçlar ile sonlu elemanlar metodu analiz 
sonuçları Tablo 2’de karşılaştırılmıştır.  
 
Tablo 2 SE analiz sonuçları ile analitik sonuçların 
karşılaştırılması 
 Kuvvet 

Katılık Analiz Sonucu Analitik Sonuç 
108 N/m 6.98x104  N 6.9770x104 N 
107 N/m 1.85x104 N 1.84x104 N 

   
4. SONUÇ VE TAVSİYELER 
 
Bu çalışmada, dört özdeş sandviç yapılı kupon test 
numunesinde çekme deneyi yapılmıştır. Test sonuçları, 
kuvvete bağlı deplasman değerleri olarak sunulmuştur. Test 
numunesinin 3B sonlu elemanlar analiz modeli 

oluşturulmuş ve deneysel sonuçlarla korelasyonu 
sağlanmıştır. Kupon test numunesinde bulunan bağlantı 
elemanlarının katılık değerlerinin belirlenmesi için 
doğrulanmış model üzerinde sadece bağlantı elemanları için 
analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlardan 6 farklı 
doğrultuda insert katılık değerleri belirlenmiştir. Elde edilen 
katılık değerlerinin uydu yapısal sistem üzerine etkisini 
incelemek için temel bir uydu modelindeki bağlantı 
elemanlarının katılık değerleri değiştirilerek uydu yapısal 
davranışı incelenmiştir. Buna göre mevcut kabul gören 
bağlantı elemanlarının rijit olarak modellenmesi ile 
gerçekçi değerlerin kullanılması arasında dikkate değer 
büyük farklar bulunmamaktadır. Bağlantı elemanlarının 
katılık değerlerinin analiz ve testlerle elde edilip Uydu SEA 
modelinde kullanılması hem zaman hem maliyet açısından 
uygun değildir. Bu yüzden, Avrupa Uzay Ajansının da 
tavsiye ettiği gibi öteleme doğrultularında 108 N/m,  dönme 
yönünde 104 Nm/rad değerlerinin uydu sonlu elamanlar 
analizinde kullanılması uydu statik, modal ve termo-elastik 
davranışlar açısından uygundur.  
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ÖZET 
 
Tip sertifikalı bir havacılık motoru geliştirme amacı 
beraberinde havacılık otoritelerinin bildirmiş 
olduğu emniyet isterlerini karşılama zorunluluğunu 
getirmektedir. Bu isterlere uyum gösterebilmek 
adına bir Emniyet Değerlendirmesi süreci 
yürütülmekte ve çıktılar otoriteye sunulmaktadır. 
Bir havacılık motoru için en kritik sistemlerden biri 
olan Motor Kontrol sistemi özelinde hem nicel hem 
nitel emniyet analizi çıktıları üretilmektedir. Bu 
çıktılar doğrultusunda kabul edilemez bir emniyet 
kritik hata durumuna sebebiyet verilmediği ve bu 
durumun sürdürülebilir olduğu kanıtlandığında 
emniyet açısından tip sertifikası alınması adına 
engel kalmamaktadır. Bu bildiride, sivil amaca 
hizmet eden ve tip sertifika sürecinde olan bir 
motorun motor kontrol sistemi için sertifikasyon 
gereklerinin aktarıldığı CS-E’nin(Certification 
Specifications for Engines) kontrol sistemi özelinde 
yazılmış CS-E 50 paragrafında belirtilen 
gereksinimlere uyum gösterimi yapmak adına 
yürütülen emniyet analizlerinden bahsedilmektedir. 
SAE ARP4761 rehberliğinde, sistemin sahip olduğu 
tüm işlevselliklerin hata durumlarının 
değerlendirildiği ve önem derecelendirilmesinin 
yapıldığı Fonksiyonel Tehlike 
Değerlendirmesi’nden bahsedilmekte, parça 
seviyesi geliştirme güvence seviyesi (IDAL) ile 
emniyet analizleri arasındaki ilişki aktarılmakta ve 
DAL seviyesine uyum için takip edilmesi gereken 
kılavuz dokümanlara dair bilgi verilmektedir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Helikopter, Motor Kontrol 
sistem risk analizi, CS-E 50 gereksinim uyum 
doğrulama 
 
 
 

1. GİRİŞ  
 
Yazılım ve karmaşık elektronik donanım 
sistemlerinin havacılıkta kullanılmasından önce, 
sitemin özelliklerini incelemek, analiz etmek veya 
test etmek kolaydı. Sistem için hata oranı ataması 
yapılarak sistem emniyet metodolojisi beslenirdi. 
Motor Kontrol Sisteminin geliştirilmesi ile birlikte, 
karmaşık sistemlerin tasarım, uygulama ve üretim 
aşamasındaki sistematik hataları için hata oranı 
ataması yapılması zorlaşmıştır. Sistematik hataların 
sebebi, genellikle sistemin belirli koşullar altında 
gerçekleştirmesinin beklendiği çok yönlü işlevsellik 
yüküdür. Sistematik hataların davranışları, hata 
olasılıklarının dağılımları tarafından 
modellenemediği için doğrudan öngörülemez ve 
nümerik olarak ölçülemez. Bunun sebebi sistematik 
hata davranışlarının belirli bir olasılık yoğunluk 
fonksiyonu ile karakterize edilememesindendir.[1] 
 
Motor geliştirme faaliyetleri boyunca emniyet 
değerlendirme prosesleri gereksinim üretmeyi ve 
doğrulamayı kapsar. Pratikte gereksinimlerin ve 
tasarım uygulamalarının tam anlamıyla 
doğruluğunu belirlemek imkansız olduğu için, 
Motor Kontrol Sistemi gibi entegre veya kompleks 
sistemlerin testler ile yeteri kadar hatadan 
arındırıldığının doğrulanması gerekir.[2]  Nitel veya 
nicel emniyet değerlendirme prosesleri olabilir. [3] 
Entegre sistemlerde, hata durumlarına yönelik 
uygun gereksinimleri tanımlamak ve sistemi 
minimum emniyet isterlerini karşılanmış bir şekilde 
nihai hale ulaştırmak emniyet değerlendirme 
sürecinin temel hedefidir. Emniyet değerlendirme 
süreci konsept tasarım ile başlar, sonrasında 
emniyet gereksinimleri türetilir. Bu gereksinimler 
ile birlikte değişiklikler tasarıma yansıtılır. Tasarım 
değiştikçe yeni gereksinimler türetilir. Emniyet 
değerlendirme süreci, ürün ömür döngüsü boyunca 
sürüyor olsa da tasarım özelinde tasarımın emniyet 
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gereksinimlerini karşılandığının doğrulanması ile 
son bulur. [2] Çoğu sistem hataları, gereksinimlerin 
hatalı uygulamasından çok, yanlış anlaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Yazılım ve donanım 
gereksinimleri için bu problem, sistem 
seviyesindeki gereksinimlerin ve sistem 
seviyesinden yazılım ve donanım seviyesine 
kırılmış gereksinimlerin bir gelişim organizasyonu 
doğrultusunda incelenmesini gerektirir. [1] Bu 
sebeplerden dolayı, sistemlerin ve parçaların 
davranış ve özelliklerini güvence altına almak için 
farklı bir metoda ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Gelişim Güvence ile sistem (veya parça) davranış 
ve özellikleri güvence altına alınmıştır. Bu güvence 
yaklaşımı; sistem ihtiyaçlarının, ürün ya da süreç 
özelinde kapsamlı bir şekilde tanımlanması ve 
sistem ömür döngüsü boyunca gereksinimlerin 
yönetilmesine dayanır. Ayrıca belirtilmiş tasarım 
hedeflerini doğrulayabilmek için bir süreç sunar.  
 
Tasarlanan hava aracı tipine göre minimum emniyet 
gereksinimleri havacılık otoriteleri tarafından 
oluşturulan uçuşa elverişlilik standartlarında 
belirtilmektedir. Uçuşa elverişlilik ve kalifikasyon 
kapsamındaki diğer ürün gereksinimleri 
karşılandığında müşteri ihtiyaçlarını karşılayan 
emniyetli bir hava aracı tasarlanmış olmaktadır. Bir 
hava aracının kendisinden beklenen görev 
gereksinimlerini karşılayabilmesi için öncelikle 
uçuşa elverişli olması gerekmektedir. CS 
25.1309’da gereksinimin zorunlu kıldığı emniyet 
çalışmalarının neler olduğu, bu çalışmaların ne 
zaman yapılması gerektiği ile ilgili süreç 
anlatılmaktadır.[4] Bu gereksinimi karşılayabilmek 
için otoriteler tarafından kabul görmüş rehber 
standartlar SAE ARP 4761 ve SAE ARP 4754’tür. 
Bu rehber dokümanlarda uçuşa elverişlilik 
standartlarında yer alan emniyet gereksinimlerine 
tasarımda nasıl uyum gösterileceğine yönelik 
yöntemler yer almaktadır.[5]  
 
DO-178B / ED-12B ve DO-254 / ED-80'de sunulan 
kılavuz materyali ile belirlenmiş tasarım 
gereksinimlerinin belirli bir yazılım ve elektronik 
donanım elemanlarının ne ölçüde karşılayacağını 
belirlemek için geliştirme güvence seviyesi 
tanımlanmaktadır. [2]  Geliştirme güvence seviyesi 
atamaları, hata koşullarının sınıflandırmasına 
bağlıdır. Emniyet analiz süreci, geliştirme 
faaliyetleri için gerekli titizlik seviyesini elde etmek 
için kullanılan hata koşullarını ve şiddet 
sınıflandırmalarını tanımlamak için geliştirme 
güvence süreci ile birlikte kullanılır. 
 
Sonuç olarak emniyet değerlendirme süreci sistem 
seviyesinden yazılım ve donanım seviyesine 
inilirken sistematik hatadan arındırılacak bir 
geliştirme güvence seviyesi ile desteklenmelidir. 
 

2. CS-E 50 MOTOR KONTROL SİSTEMİ’NE 
UYUM GÖSTERİMİ 

 
CS-E, Part 21’e göre motor tip sertifikasının 
verilmesi için uçuşa elverişlilik gerekliliklerini 
içermektedir.  
 
Bu gereklilikler arasında emniyetli bir Motor 
Kontrol Sistemi tasarlamak için sağlanması gereken 
gereklilikler CS-E 50 maddesinde bulunmaktadır.  
 
Bu çalışmada CS-E 50 gerekliliklerinden bir kaçı 
için uyumun nasıl gösterileceği anlatılmaktadır. [6] 
CS-E 50 paragrafı 11 alt maddeden oluşmaktadır. 
Çizelge 1’de uyum gösterim çalışmasının 
yürütüleceği örnek alt maddeler verilmiştir. Anlam 
kayması olmaması amacıyla gerekliliklerin aslı 
sunulmuştur. 
 
Çizelge 1: CS-E 50 Motor Kontrol Sistemi  
Gereksinim İçeriği 
 
CS-E 50 Motor Kontrol Sistemi 
 
(c) Engine Control System Failures. The Engine 
Control System must be designed and constructed 
so that:  
(1) the rate for Loss of Thrust (or Power) Control 

(LOTC/LOPC) events, consistent with the 
safety objective associated with the intended 
aircraft application, can be achieved;  

(2) in the Full-up Configuration, the system is 
essentially single Fault tolerant for electrical 
and electronic Failures with respect to 
LOTC/LOPC events;  

(3) single Failures of Engine Control System 
components do not result in a Hazardous 
Engine Effect;  

(4) foreseeable Failures or malfunctions leading to 
local events in the intended aircraft installation, 
such as fire, overheat, or Failures leading to 
damage to Engine Control System components, 
must not result in a Hazardous Engine Effect 
due to Engine Control System Failures or 
malfunctions. 

 
Çizelge 1’de verilmiş olan Motor Kontrol Sistem 
gereksinimi (c)(3) için Helikopter Motoru Motor 
Kontrol Sisteminin örnek fonksiyonları üzerinden 
detaylı olarak analizi ve uyum kanıtı oluşturma 
süreci yöntemleri aşağıdaki bölümlerde 
anlatılmaktadır. 
 
3. CS-E 50 MOTOR KONTROL SİSTEMİ (c)(3) 

GEREKSİNİMİNE UYUM GÖSTERİMİ 
 
Gereksinim (c)  ana maddesinde Motor Kontrol 
Sisteminin, (c)(1),(c)(2), (c)(3) ve (c)(4)’de verilmiş 
olan gereksinimleri karşılayacak, hata ve arızalar 
nedeniyle tehlikeli motor etkisine götürmeyecek 
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şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Gereksinime uyumlu bir tasarımın otoriteye 
gösterileceği ilk doküman tasarım tanımlama 
dokümanlarıdır. Ancak burada yer alan bilgilerin 
doğrulanması amacıyla ihtiyaca göre analiz, test, 
ekipman özellik belgesi vb. de hazırlanarak tasarım 
tanımlama dokümanlarından referans verilebilir 
(c)(3) gereksinimi ile istenen, Motor Kontrol 
Sistemi komponentlerindeki tekil hatanın tehlikeli 
motor etkisine götürmeyecek olmasıdır. Dolayısı ile 
Motor Kontrol Sistemi tasarımına bağlı 
oluşabilecek tüm hata durumları belirlenmeli ve 
hata durumu kritikliklerine göre oluşma 
olasılıklarının kabul edilebilir seviyede olduğunun 
ispat edilmesi gerekmektedir. Bunun için doğru ve 
planlı bir şekilde işletilen emniyet süreci ile 
yürütülmelidir. 
 
 Çizelge 2: CS-E 50 (c)(3) gereksinimine uyum 
gösterimi için hazırlanması gereken emniyet analiz 
doküman listesi 
No  Doküman 
 
1    Fonksiyonel Tehlike Değerlendirmesi (FHA): 
Yukarıdan aşağı tümden gelimci bir yaklaşım ile  
Motor Kontrol Sistem fonksiyonları ile 
ilişkilendirilebilecek sistemin işlevselliğinin kaybı 
veya hatalı çalışmasına yönelik tüm olası hata 
durumları tanımlanır ve bulunduğu çalışma şartları 
ve çevresi ile ilişkili en kötü hata durumu göz 
önüne alınır. Bu hata durumlarını sınıflandırmak, 
sistemin karşılaması zorunlu olduğu emniyet 
gereksinimlerinin temelini oluşturur. 
 
2    Ön Sistem Emniyet Değerlendirmesi (PSSA): 
Tasarımın FHA çalışmasında belirlenmiş olan 
emniyet gereksinimlerinin karşılanabileceğinin ön 
görüldüğü dokümandır. FHA tarafından tanımlanan 
fonksiyonel hatalara neden olabilecek hataların 
hangi türden olduğunu belirlemek için önerilmiş 
sistem mimarisini inceleyen sistematik bir inceleme 
yöntemidir. Hata ağacı analizleri (FTA) ile sistemin 
FHA’de belirlenmiş hata durumlarına ne şekilde 
sebebiyet verebileceği gösterilir. FTA’ler vasıtası 
ile alt seviye emniyet gereksinimleri (motor kontrol 
sistemi parçası üzerine düşen) belirlenmiş olur. 
FTA analizleri sonucu parça seviyesinde tasarım 
güvence seviyesi (IDAL) ataması yapılır. 
 
3   Ortak Sebep Analizleri (CCA): FTA analizleri 
ile yedeklenmiş olarak gösterilen ekipman / 
sistemlerin yedekliliğinin gerçekte var olduğunun 
gösterilmesi ve FHA’de belirlenmiş hata durumları 
haricinde oluşması muhtemel diğer hata 
durumlarının olasılıklarının kabul edilebilir 
seviyede olduğunun gösterilmesi amacıyla 
hazırlanan Bölgesel Emniyet Analizi (ZSA), Özel 
Risk Analizi (PRA), Ortak Mod Analizi (CMA) 
dokümanlardan oluşmaktadır. CCA analizi 
sonucunda da sistem ve parça seviyesinde, 

parçaların ayrıştırılması, dış tehditler ve ortak mod 
hatalarına yönelik gereksinimler türetilmiştir. [3] 
 
4  Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA): 
FTA / CCA’larda bulunan hata modlarının hata 
oranlarının desteklemek için parça seviyesinde 
FMEA çalışması yürütülür. [3] Aynı zamanda parça 
seviyesindeki tüm hata modları, FTA çalışmasının 
en temel olayını oluşturur. FMEA çalışmasında 
yalnızca tekil hatalar tespit edilir ve FTA’e girdi 
sağlanarak sistem seviyesinde doğrulama 
gerçekleştirilecektir. 
 
5  Sistem Emniyet Değerlendirmesi (SSA):  SSA, 
tasarım emniyet gereksinimlerinin karşılandığını 
doğrulayabilmek için aşağıdan yukarıya doğru 
yürütülen bir çalışmadır. .FHA ve PSSA çalışmaları 
neticesinde oluşturulmuş emniyet gereksinimlerine 

sistemin uyum gösterdiğinin kanıtı bu dokümanda 
verilecektir. 
 
Şekil 1’de FHA, PSSA, SSA arasındaki bağlantı 
gösterilmektedir. 
    

ŞEKİL 1. Emniyet Değerlendirme Sürecine Genel 
Bakış[3] 

 
4. MOTOR KONTROL SİSTEMİ EMNİYET 

ANALİZLERİ 
 
CS-E 50 (c)(3) gereksinimi kapsamında Turboşaft 
Motorlarda kullanılan standart bir Motor Kontrol 
Sistemi fonksiyonu olan “Güç Türbin Aşırı 
Hızlanma Koruması Sağlamak” fonksiyonu 
üzerinden emniyet analizleri gerçekleştirilecektir. 
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5. MOTOR KONTROL SİSTEMİ’NİN GÜÇ 
TÜRBİNİ AŞIRI HIZLANMA KORUMASI 
SAĞLAMAK FONKSİYONU ÖRNEK FHA 
ÇALIŞMASI 

 
FHA çalışmasında belirli bir şekilde başarısız olan, 
beklenmeyen bir zamanda çalışan ya da hatalı 
çalışan her bir fonksiyonun emniyet etkisi 
değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Değerlendirilen 
hata senaryoları sonucu gereksinimler çıkartılarak 
hataların etkileri sınırlandırılmıştır. 
 
Güç türbini aşırı hızlanma koruması sağlama 
fonksiyonu, MKS’nin Güç Türbininin aşırı 
hızlanmasını yakıta müdahale ederek engellendiği  
fonksiyondur. Bu fonksiyonun tam kaybı ve kısmi 
kaybı hata durumlarına yönelik en kötü durum  
düşünülerek senaryolar çıkarılmıştır. Çizelge 3’te 
fonksiyonun tam kaybı ve kısmi kaybı durumlarına 
yönelik senaryolar mevcuttur. Örnek FHA 
çalışması Şekil 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3: MKS Güç Türbini aşırı hızlanmasını 
kontrol etme fonksiyonu hata durumlarına yönelik 
senaryolar 
                                                                                 
1 Güç Türbini aşırı hızlanmasını kontrol etme 
fonksiyonunun tam kaybı durumu : Güç türbini 
devir sensöründe titreşime bağlı mekanik hasarın 
meydana gelmesi durumunda, güç türbin aşırı 
hızlanma durumu tespit edilemeyecektir ve yakıt 
akışı azaltılamayacaktır. Bu hata sonucunda Güç 
Türbin diski emniyetli bir şekilde muhafaza 
edilemeyecektir ve Güç Türbin şaftı kırılacaktır.  
 
2  Güç Türbini aşırı hızlanmasını kontrol etme 
fonksiyonunun kısmi kaybı durumu : Güç 
Türbini  (PT) devir artışının tespit edilip, yakıt valf 
pozisyonunun istenilen hassasiyette kontrol 
edilememesi ve güç türbin devrinin limitleri içinde 

tutulamama durumu incelenmiştir. Bu hata 
durumunda, dönen parçaların oryantasyonu 
bozulacaktır, merkezkaç kuvvetinin etkisi ile 
rulman iç boşlukları kapanabilir ve PT şaftı 
kırılabilir. Aynı zamanda şaft dişli yapıları kırılarak 
disklerden alınan tork PT şaftına aktarılamaz. 
Motor yapısal bütünlüğü bozulacaktır. 
 (c)(3) gereksinimi ölümcül bir hata durumunun 
sistemde meydana gelebilecek tekil hatadan 
oluşmadığının ispatını istemektedir. FHA’de 
ölümcül olarak belirlenmiş hata durumlarından 
ilgili emniyet gereksinimi oluşturulmuştur.  
 
Örnek, çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4: FHA’de incelenmiş örnek MKS 
fonksiyonunun tehlikeli hata durumuna yönelik 
oluşturulmuş emniyet gereksinimleri 
 
Örnek Gereksinimler 
 
1  Güç Türbini devir sensörü mekaniksel/elektriksel 
olarak yedeklenecektir.  
 
2  Aşırı hızlanmayı önleyecek yakıt sistemindeki 
valflerin mekaniksel olarak hata toleranslı olacaktır. 
 
3  Güç Türbini aşırı hızlanma limitleri dışına 
çıkılmayacaktır. 
 
4  Yakıt ölçülendirme valf pozisyonu izlenebilir 
olacaktır. 
 
5   Herhangi bir devir kararsızlığı veya manevra 
yükleri ile anlık olarak düzensiz debili yakıt 
gönderilmeyecektir. 
 
6    Yakıt valf pozisyonu kontrol edilirken zaman 
gecikmesi yaşanmayacaktır. 

 
 

ŞEKİL 2. Motor Kontrol Sistemi Örnek FHA Çalışması 
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6. GÜÇ TÜRBİNİ SENSÖRÜ İÇİN ÖRNEK 

HATA MODLARI VE ETKİLERİ (FMEA) 
ÇALIŞMASI 

 
Güç Türbini devir sensörü, PT (Güç Türbini)  
dönüş devrini ölçer ve aşırı hızlanma durumu PT 
devir sensörü üzerinden kontrol edilir. FMEA 
çalışmasında parça bazlı hata nedenlerine bağlı 
olarak meydana gelen hata modları üzerinde 
çalışılmıştır ve hata modlarının parçaya, ara 
yüzlerine ve motora etkisi değerlendirilmiştir. 
Motor Kontrol Sistemi için olası tüm arıza modları 
tanımlanacaktır ve her bir hatanın motoru nasıl 
etkileyeceğini gösterebilmek için FMEA çalışması 
yürütülecektir. Sonrasında bu hata modlarını ve 
etkileri göz önünde bulundurularak emniyet 
değerlendirmesi yapılacak ve kritik parçalar 
belirlenecektir. 
 
Güç Türbin devir sensörü için örnek FMEA 
çalışması Şekil 3’te verilmiştir.

 
FMEA çalışmasında çıkan hata modları yapılacak 
Hata Ağacı Analizini besleyecek ve bu hata 
ağaçları tüm olası hata modlarının belirtilen 
gereksinimleri yerine getirebilmek için yeterince 
düşük bir olasılığa sahip olduğunu göstermek için 
kullanılacaktır. Bu analiz sistemin gereksinimi 
karşılamayacağını gösteriyorsa, sistemin yeniden 
yapılandırılması gerekir. Bu genellikle, sensör veya 
eyleyicinin yedekliliğinin sağlanması ile 
mümkündür. FTA analizleri ile tehlikeli etkiye 
götürebilecek tüm hata modları için hata oranı 
ataması yapılacaktır. Helikopter platformunun 
kritikliğine bağlı olarak platform tarafından DAL A 
seviyesi ataması yapılmıştır. MKS de oluşabilecek 
hata durumları düşünüldüğünde MKS, hata 
durumlarının ölümcül etkiye götürmemesi için 
DAL A seviyesinin karşılığı olan 1.0E-9 olasılık 
hedefini karşılayacaktır. Belirtilen üst seviye olayın 
(top event) olasılığı karşılanmadığında MKS 
mimarisi değiştirilecektir. 

 
 
 

 
ŞEKİL 3. Güç Türbin Devir sensörü örnek olası hata modları
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7. GÜÇ TÜRBİNİ SENSÖRÜ İÇİN ÖRNEK 

ORTAK SEBEP ANALİZİ (CCA) ÇALIŞMASI 

CCA ile tasarımdaki ortak sebep veya ortak mod hataları 
tespit edilmiştir ve tasarımcılar, hataların olasılığını 
ortadan kaldıracak stratejilere doğru yönlendirilmiştir. 
CCA, komponent arızalarının potansiyel olarak birbirine 
bağımlı olmasına neden olabilecek birleşme faktörlerini 
tanımlamak için FTA’i besleyecektir. Motor Kontrol 
Sistem geliştirme projesi kapsamında CS-E’de belirtilen 
sertifikasyon gereklilikleri ile belirtilen emniyet 
gereksinimleri için uyum doğrulama yapılmıştır. 
Yedeklilik ve fonksiyonlar arasındaki bağımsızlık ile 
ilgili sistem gereksinimleri oluşturulmuştur. 
Fonksiyonlar, sistemler veya parçalar arasındaki 
bağımsızlığın doğrulanması veya belirli bağımlılıkları 
tanımlamak için araçlar sağlanmıştır. Özellikle de CCA, 
tehlikeli motor etkisine götürebilecek, tekil hata 
modlarını ve harici olayları tanımlamıştır. CCA emniyet 
gereksinimlerinin tasarım önlemleriyle karşılandığı 
gösterilecektir. Çizelge 5’te Güç Türbin sensöründe hata 
oluşumuna neden olabilecek dış kaynaklı hata durumları 
örneklenmiş ve kontrol listesi oluşturulmuştur. 

 
Çizelge 5: Güç Türbini Devir Sensörü kablajı ile ilgili 
önrek CCA Çalışması 
 
 No      Sorular          
 
1- Kontrol de görev alan kablolar ile izlemede 
kullanılan kablolar birbirlerinden ayrı mı? 
 
2- Kabloların dayanımı için belirtilen maksimum 
sıcaklık değerinin, sürekli çalışma koşulu altındaki etki 
derecesi nedir? 
 
3- Yakıt hatları ile elektriksel hatları birbirinden 
ayırmak için, elektriksel kablo demetleri bir arada 
tutulabilecek mi?  
 
4- Elektriksel hatlar ile sıcak bölgeler arasındaki 
mesafeler kabul edilebilir düzeyde midir? 
 
5- Elektriksel hatlar ile yanıcı sıvı taşıyan hatlar 
arasındaki mesafe kabul edilebilir düzeyde midir? 
 
6- Yedekli sistemlerde kablolama sistemi, fiziksel 
olarak ayrıldı mı? 
 
7-    Tasarım, komponentlerin veya onların 
kablolamasının hatalı monte edilmesine izin veriyor mu? 
 
8- Kablolama sisteminde kablonun izlediği yol 
hatasına karşı önlemler alınıyor mu? (Standartlar vb.) 
 
 
 
Hata Ağacı Analizinin Gerçekleştirilebilmesi için Yapılması 
Gereken Emniyet Analizleri Şekil 4’te verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞEKİL 4. Hata Ağacı Analizini Besleyecek Çalışmalar 
 
8. MOTOR KONTROL SİSTEM MİMARİSİ 
 
Motor Kontrol Sistemi iki Motor Kontrol Ünitesi 
(MKÜ)’nden oluşmaktadır. Motor Kontrol Aviyonik 
mimarisi MKÜ’lerin birbirlerinin girişlerini 
okuyabilmesi, çıkışlarını sürebilmesi üzerine kuruludur. 
Aktif olan ve motor kontrolü üzerinde olan MKÜ kendi 
sensör bilgilerini kullanarak, kendi eyleyicilerini 
sürmektedir. Sensör ve eyleyici bilgi/sağlık kayıplarında 
yedeklilik geçişi olmayacaktır. Şekil 5’ te gösterildiği 
gibi aktif olan MKÜ, diğer MKÜ nün sağlıklı olan 
eyleyicisi ile motoru kontrol etmeye devam edecektir.  
MKÜ 1 sensörünün kaybedilmesi yada sağlıklı 
gelmediğinin tespiti durumunda MKÜ 2 nin ilgili sensör 
bilgisi MKÜ 1 tarafından kullanılarak motor kontrol 
edilecektir. MKÜ’nün işlemci hatası/kaybı durumlarında 
yedeklilik geçişi olacaktır. Artık diğer MKÜ aktif olacak 
ve motoru kontrol edecektir. [7]  
 

     ŞEKİL 5. Motor Kontrol Sistem mimarisi [7] 
 

9. SONUÇ 
 

Bu dokümanda TEI Tarafından geliştirilen Turboşaft 
Motorun Motor Kontrol Sistemi sertifikasyon sureci 
dahilinde gerçekleştirilen emniyet analizleri ve 
uygulanan analiz metotlarından bahsedilmiştir. Bu 
çalışmada CS-E 50(c)(3) gerekliliğine uyumun 
gösterilebilmesi için Motor Kontrol Sisteminin örnek bir 
fonksiyonu üzerinden FHA, FMEA ve CCA analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucu var 
olan tüm hata modları ile beslenecek olan FTA analizi ile 
ilgili ön görüler paylaşılmıştır. Bu analizler kapsamında 
evrilen tasarım mimarisine dair bilgiler aktarılmıştır. 

FHA hata 
durumlarının 
motor/uçuş 
ekibi üzerine 

 

FMEA parça 
bazlı hata 

modlarının 
motora etkisi 

CCA 
parça/sistem 

bazlı hata 
durumları 

FTA 
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ÖZET 
Güvenilirlik Merkezli Bakım (GMB/RCM), parçaların nasıl ve ne 

zaman arızalanacağının analizini yaparak,  performans ve 

fonksiyonelliğini sürdürebilmelerini amaçlayan bir yaklaşımdır. 

Bu analizde Hata Türü, Etkileri ve Kritiklik analizi 

(HTEKA/FMECA) ile olası hata türleri, mantık diyagramı 

çerçevesinde değerlendirilerek uygun önleyici bakım görevi 

belirlenir. Özellikle emniyet kritik ve/veya operasyonel/ekonomik 

sonuçlar yaratan ve ömre bağlı bir hata türü olan parçalar için 

daha önceden belirlenen önleyici bakım görevlerinin, sahadan 

gelen veriler ile tekrar gözden geçirilme ihtiyacı bulunabilir.  Bu 

çalışmada bir insansız hava aracı motoru üzerinde kullanılmakta 

olan türbin giriş sıcaklığı (TGS/TIT) sensörleri için daha önceden 

belirlenen bakım değişim aralığı, sahadan toplanan veriler 

üzerinden yapılan Weibull analizi ile revize edilmekte ve bunun 

sisteme kattığı hem operasyonel hem de mali kazançlar 

hesaplanarak gösterilmektedir. Ayrıca türbin giriş sıcaklığı 

sensörlerinin bir insansız hava aracı üzerindeki emniyet katkısı da 

sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler 

Güvenilirlik Merkezli Bakım, Ömür Analizi, İdeal Değişim 

Aralığı, Weibull, Önleyici Bakım, MTTF, MTBF, Reciprocating 

Engine, Pistonlu Motor, FMECA 

1. GÜVENİLİRLİK 
 

1.1  Güvenilirliğin Tanımı  
 

Güvenilirlik, bir bileşen veya sistemin, belirtilen çalışma 

koşullarında kullanıldığında belirli bir süre için gerekli bir işlevi 

yerine getirebilme olasılığıdır [1].   

 

1.2 Arıza Oranı ve Arızalar Arası Ortalama Geçen 
Zaman  

 

Bir sistemin veya bir sistemin içindeki bir öğenin arıza oranı, 

beklenen sıklıkta arızanın meydana geleceğini gösterir. Arıza 

oranı, belirtilen bir işlem sırasında oluşacak bir sistem, öğe, grup 

veya parçanın arıza sayısını tahmin eden sayısal bir değerdir. 

Belirlenen süre boyunca meydana gelen arıza sayısının, 

belirlenmiş süreye bölünmesi sonucu arıza oranı değeri elde edilir. 

Arızalar Arası Ortalama Geçen Zaman (AAOGZ/MTBF) 

değerinin hesaplaması, arıza oranı hesabında kullanılan verileri 

kullanılarak yapılır. AAOGZ/MTBF ve arıza oranı birbirlerinin 

tersidir [2].  

GMB/RCM bağlamında, arıza oranı, hata türünü önlemek için 

herhangi bir işlem yapılmadığı varsayılarak, bir ünite çalışma 

periyodu boyunca bir arızanın meydana gelme sayısı olarak 

tanımlanır. 
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1.3 Weibull Analizi Gelişimi ve Kullanım Amacı 

 
Weibull analizi, doğru hata tahminleri sağlamak için hata 

verilerini kullanan istatistiksel bir tekniktir. Zamanın bir 

fonksiyonu olarak arıza olasılığını belirlemek için bir yöntem 

sağlar. Bu da hata türünün meydana gelme sayısının kabul 

edilemez bir düzeye ulaştığı süreyi tespit ederek zamanlı görev 

aralıklarını belirlemek için kullanışlıdır [3]. Weibull yöntemi son 

derece küçük numunelerle, hatta iki veya üç arıza ile 

uygulanabilir. Bu özellik havacılık ve uzay emniyet sorunları ile 

ve küçük numunelerle yapılan geliştirme testlerinde önemlidir. 

Ancak istatistiksel anlamlılık için daha büyük numunelere ihtiyaç 

vardır [9] . 

 
2. GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIM TANIMI  
 

GMB/RCM terimi, ekipmanın doğal güvenilirlik yeteneklerini 

gerçekleştirmek üzere tasarlanmış planlı bir bakım programını 

ifade eder (Nowlan ve Heap, 1978). Moubray [8]’e göre ise 

GMB/RCM, herhangi bir fiziksel varlığın, kendisine tanımlı 

operasyon profilinde, kullanıcıların kendisinden yapmasını 

istediği herşeyi  yapmaya devam etmesinden emin olan için 

yapılması gerekenleri belirlemede kullanılan bir süreçtir. 

 

2.1 Güvenilirlik Merkezli Bakım Temelleri 
 
Nowlan ve Heap [6] raporlarında GMB/RCM’in temeli olarak 

aşağıdaki üç kesin soruyu belirlemiştir: 

1. Arıza nasıl oluşur? 

2. Oluşan arızanın sonuçları nedir? 

3. Önleyici bakım bu arıza ile ilgili iyileştirici ne yapabilir? 

 

Yukarıda belirtilen üç temel soru tekrar değerlendirilmiş ve 

günümüzde GMB/RCM yapısında kullanılan 7 temel soruya 

dönüştürülmüştür. Moubray [8] bu soruları aşağıdaki gibi 

tanımlamıştır: 

1. Varlığın mevcut operasyonel bağlamındaki işlevleri ve 

ilişkili performans standartları nelerdir (İşlevler)? 

2. Hangi yollarla işlevlerini yerine getirmekte başarısız olur 

(İşlevsel arızalar)? 

3. İşlevsel arızaların oluşmasının nedenleri nedir (Hata türleri)? 

4. Her bir işlevsel hata meydana geldiğinde ne olur (Hatanın 

sonuçları/etkisi)? 

5. Her bir işlevsel hata ne kadar kritiktir (Hatanın kritikliği)? 

6. Her bir işlevsel hatayı tahmin etmek veya önlemek için ne 

yapılabilir (Kestirimci bakım görevleri veya bakım 

aralıkları)? 

7. Uygun bir proaktif görev bulunamazsa ne yapılmalıdır 

(Varsayılan eylemler) ? 

 

Bir sistemin veya bileşenin işlevlerini yerine getiremediğini 

belirlemek, Hata Türü, Etkileri ve Kritik Analizi 

(HTEKA/FMECA) adı verilen süreçteki ilk adımdır. Aslında, 

birden beşe kadar olan sorular (İşlevi nedir? İşlevsel hatalar nedir? 

Her bir işlevsel hataya neden olan nedir? Her bir işlevsel hatanın 

etkisi nedir? Her bir işlevsel hata ne kadar kritiktir?) 

HTEKA/FMECA analizi yapılarak cevaplanır [7]. 

 

2.1.1 İşlev 
 
İşlev, istenen bir performans standardı tarafından tarif edildiği gibi 

bir ürünün amacıdır [3]. Herhangi bir fiziki varlığın, kullanıcının 

mevcut çalışma profilinde yapmasını istediği her şeyi yapmaya 

devam etmesini sağlamak için ne yapılması gerektiğini 

belirlemeden önce iki şeyi yapmak gerekir [8]: 

 

1. Kullanıcılarının varlıktan ne yapmasını istediğini belirlemek 

2. Varlığın kullanıcılarının kendisinden yapmasını istediklerini 

yapabilecek kapasiteye sahip olduğundan emin olmak 

 

2.1.2 İşlevsel Hatalar 
 
İkinci soruda, işlevsel hataların belirlenmesi gerekmektedir. 

İşlevsel bir hata, bir bileşenin belirlenen limitler dahilinde spesifik 

bir işlevi yerine getirememesidir. İşlevsel bir hata, mutlaka işlevin 

tamamen kaybı olmayabilir. İşlevsel hatalar, ya performans 

kayıpları ya da sistemin tamamen kaybedilmesiyle sonuçlanırlar 

[3].  

 
2.1.3 Hata Türü 
 
Her bir işlevsel hata tespit edildikten sonra, bir sonraki adım, 

başarısız olan her duruma neden olması muhtemel olan tüm 

olayları tanımlamaya çalışmaktır. Bu olaylar hata türleri olarak 

bilinir [8].   
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2.1.4 Hatanın Sonuçları 
 

 

Hataların sonuç değerlendirmesi iki aşamalı bir süreçtir. Birincisi, 

işlevsel hatalar gizli ve belirgin hatalar olmak üzere iki kategoriye 

ayrılır. İkinci aşama olarak, hatanın etkilerinden emniyet veya 

çevresel uygunluğu etkileyenleri belirlemek için değerlendirilir 

[10]. Bu amaçla hazırlanan GMB/RCM [3] karar mantığı 

diyagramı (Şekil 1) kullanılabilir.  

 

Hata türünün işlevsel hatası ya da etkisi, normal şartlar altında operatör ekibine 
kendi başına görünür mü?

HAYIR
Gizli

EVET
Belirgin

Hata türü, sistemin emniyetli çalışması 
üzerinde olumsuz etki yaratabilecek veya 
çevresel ihlalin ortaya çıkmasına neden 
olabilecek işlev kaybı veya ikincil hasarlara 
neden olur mu?

İkinci hata/olay ile birlikte g
ış ı

ı ı
ş ı

izli hata türü, 
sistemin emniyetli çal mas  üzerinde 
olumsuz etki yaratabilecek veya çevresel 
ihlalin ortaya ç kmas na neden olabilecek 
i lev kayb  veya ikincil hasarlara neden olur 
mu? 

EVET
Belirgin
Emniyet/
Çevresel

HAYIR
Belirgin

Ekonomik/
Operasyonel

HAYIR
Gizli

Ekonomik/
Operasyonel

HAYIR
Gizli

Emniyet/
Çevresel

Analiz Seçenekleri:
S, Y, K , ZG, 
Di

G
ğer Aksiyonlar

Analiz Seçenekleri:
S, Y, KG, ZG, 
ÖB yok, Diğer 
Aksiyonlar

Analiz Seçenekleri:
S, Y, KG, ZG, HB 
ÖB yok, Diğer 
Aksiyonlar

Analiz Seçenekleri:
S, Y, KG, ZG, HB 
ÖB yok, Diğer 
Aksiyonlar

En İyi Seçeneği Seç

 
Şekil 1. GMB/RCM karar mantığı diyagramı [3]
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3. MATERYAL 
 

 

Analizler kapsamında kullanılan TGS/TIT sensör, dirençli 

termometredir (DT/RTD). DT/RTD tip sensörler içerisinde direnç 

değeri sıcaklık ile değişen bir rezistör barındırırlar. Bir DT/RTD 

'ye sabit bir akım uygulayarak ve direnç boyunca ortaya çıkan 

voltaj düşüşünü ölçerek DT/RTD direnci hesaplanabilir ve 

buradan sıcaklık değeri okunabilir. TGS/TIT sensörün sıcaklık 

ölçüm aralığı -200 ile 850 arasındadır. 

TGS/TIT sensöre ait ideal önleyici bakım aralığının 

belirlenebilmesi için yapılacak analizler için gerekli veri seti bir 

İHA motoru üzerinden toplanmıştır. Toplanan veriler Weibull 

analizinde kullanabilmek maksadıyla arıza ve şüpheli olmak üzere 

iki ayrı grupta sınıflandırılmıştır.  

 
Abernethy (2000)’nin belirtiği bilgiler referans alınarak, TGS/TIT 

sensöre ait arızalar ve arıza yapmadığı halde bakım veya başka bir 

sebeple değişimi yapılan parçalar, bir başka deyişle şüphelilere ait 

çalışma zamanları tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Bu 

toplanan veri setinin bir kısmı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. TGS/TIT sensör arıza ve şüpheli listesinden bir kesit 
 

Çalışma Zamanı Arızalı Parça 

Sayısı 

Şüpheli Parça  Sayısı Çalışma Zamanı Arızalı Parça Sayısı Şüpheli Parça  

Sayısı 

9.0 1 1 300.2 - 2 

24.8 1 1 314.9 - 2 

26.1 1 1 327.4 1 1 

26.4 - 2 328.7 - 2 

29.8 - 2 332.0 1 1 

 
 

4. YÖNTEM 
 
TGS/TIT sensör, motor sistemi içerisinde motor sıcaklık gösterge 

sistemi altında bulunmaktadır. Sensörün sistem içerisindeki işlevi, 

süper şarjöre gelen egzoz gaz sıcaklıklarını ölçerek motor kontrol 

ünitesini gönderilmesidir. Motor kontrol ünitesi tarafından bu bilgi 

yardımı ile süper şarjör koruma işlevi yerine getirilmektedir. 

 

Mevcut motor üzerinde birbirinin yedeği olarak çalışan iki adet 

TGS/TIT sensör bulunmaktadır ve bunların montajı egzoz 

manifoldu üzerine yapılmıştır. Sensörlerin her ikisinin de arıza 

yapması durumunda, ilgili işlevin devamlılığı her bir silindire 

bağlı egzoz boruları üzerinden Egzoz Gaz Sıcaklığını (EGS/EGT) 

ölçen sensörlerden okunan değerlerin ortalaması alınarak 

yapılabilmektedir.  

 

Zamanlı görevlerde emniyet sonuçları olmayan hata türleri için 

belirlenen değişim aralıklarının aynı zamanda maliyet etkin olması 

beklenmektedir. Bu etkinliği hesaplayabilmek için mevcut 

durumdaki bakım maliyetleri ile yeni değişim aralığı ile ortaya 

çıkacak maliyetler arasındaki farkın ne olduğunun, ayrıca ilgili 

analizlerde kullanılmak üzere hesaplanan AAOGZ/MTBF 

değerinin hangi bakım uygulamaları ile ortaya çıktığının 

bilinebilmesi amacıyla hâlihazırda üründe uygulanmakta olan 

bakım stratejisinin ne olduğunun bilinmesi gereklidir. Analizler 

kapsamında TGS/TIT sensörler için bakım stratejisi olarak 

aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 

 

• Her 600 motor çalışma saatinde sonra sensörlerin durumuna 

bakılmaksızın yenisi ile değiştirilmektedir. 

• Sensörler hat seviyesi değiştirilebilir parçalardır. 

• Hat seviyesinde bir sensörün arıza yapması durumunda her 

iki sensörde yenisi ile değiştirilmektedir.  
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Motor sicil 
kayıtları

Sensör 
kayıtlarının 
incelenmesi

Arıza yapma 
olasılığı olan 

parça sayısının 
hesaplanması

Çalışma saati 
bilgileri Arızalar

 MTBF değerinin 
hesaplanması

Şüpheliler

Weibull analizinin 
yapılması

İdeal değişim 
aralığının 

belirlenmesi

Maliyet etkin mi?

Maliyet etkin 
analizi

FMECA analizi

Karar mantık 
diyagramının 
uygulanması

Önleyici bakım 
görevinin 

belirlenmesi

Bakım görev 
analizi

Planlı ve plansız 
bakım maliyetleri

Maliyet kazanç 
analizi

Hayır

Evet

İlk tehlike 
değerlendirmesinin 

yapılması

Nihai tehlike 
değerlendirmesinin 

yapılması

Zamanlı görev ise

 
Şekil 2. Analiz akış şeması 
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4.1 Güvenilirlik Merkezli Bakım Karar Mantık    
              Diyagramı Sonuç Raporu 
 
GMB/RCM karar mantığı diyagramındaki (Bkz. Şekil 1) sorular 

ve verilen cevaplar Tablo 2’te gösterilmiştir. Verilen cevaplara 

göre hata türünün sonuçları operasyonel/ekonomik kategorisinde 

olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 2. Güvenililik merkezli bakım karar mantığı soru ve 
cevapları 
 

Soru 

No 

Soru  Cevap 

1 Hata türünün işlevsel hatası ya da etkisi, 

normal şartlar altında operatör ekibine kendi 

başına görünür mü? 

Evet 

2 Hata türü, sistemin emniyetli çalışması 

üzerinde olumsuz etki yaratabilecek veya 

çevresel ihlalin ortaya çıkmasına neden 

olabilecek işlevin kaybına veya ikincil 

hasarlara neden olur mu? 

Hayır 

3 Hata, operasyonel kabiliyet üzerinde direk bir 

etki yapar mı? 

Evet 

 

Operasyonel sonuçlar için GMB/RCM karar verme 

diyagramındaki (Şekil 3) sorular ve verilen cevaplar Tablo 3’te 

gösterilmiştir. Sonuç olarak sensöre ait rezistör arızası için en 

uygun önleyici bakım görevinin zamanlı değişim olduğuna karar 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. Güvenilirlik merkezli bakım karar mantığı soru ve 
cevapları (operasyonel sınıfı için) 
 

Soru 

No 

Soru  Cevap 

1 Koşullu görev olası arızaları yakalamada hem 

uygulanabilir ve etkin mi? 

Hayır 

2 Onarım görevi arıza oranını düşürmede hem 

uygulanabilir ve etkin mi? 

Hayır 

3 Zamanlı görev arızalardan kaçınmak veya 

arıza oranlarını azaltmada hem uygulanabilir 

ve etkin mi? 

Evet 

Operasyonel 
sonuçlar

Soru No. 1: Koşullu görev olası arızaları 
yakalamada hem uygulanabilir ve etkin mi?

Soru No. 2: Onarım görevi arıza oranını 
düşürmede hem uygulanabilir ve etkin mi?

Soru No. 3: Zamanlı görev arızalardan  
kaçınmak veya arıza oranlarını azaltmada 
hem uygulanabilir ve etkin mi?

Koşullu görev

Zamanlı görev

Onarım görevi

Tasarım iyileştirmesi 
terchi edilebilir

Önleyici bakım 
görevi yok

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

 
 

Şekil 3. Operasyonel sonuçlar için GMB/RCM karar verme diyagramı (Jones, 2010) 
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4.2 Weibull Analizinin Yapılması 
 
Weibull  analiz (Şekil 4.4) sonucunda β değeri 2,55 ve η değeri 

968 olarak hesaplanmıştır. Weibull analizde arıza sayısı ve şüpheli 

parça sayısının yoğunluğu dikkate alınarak MLE methodu 

kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 4.4. TGS/TIT sensör rezistör arızası hata türü Weibull 
grafiği  
 
4.3 İdeal Değişim Aralığının Belirlenmesi 
 
Eğer bir parça Weibull yıpranma dağılımına sahipse ve plansız 

arızaların maliyeti, plansız değiştirmelerin maliyetinden çok daha 

büyükse, en uygun bir değiştirme aralığı vardır [9]. Önleyici 

bakımın faydalı olabilmesi için, sistemin arıza oranının zamanla 

artması ve planlanan koruyucu bakım maliyetinin, planlanmamış 

düzeltici bakım maliyetinden daha az olması gerekmektedir. Bu 

koşulların her ikisi de karşılanırsa, önleyici bakım yapılmalıdır 

[11].  TGS/TIT sensör için ideal değişim aralığı eşitlik (1) ile 

hesaplanmıştır [12]. R(t) değeri, Weibull analizi sonucu elde 

edilen η ve β parametreleri kullanılarak eşitlik (2) ile 

hesaplanmıştır. 

 

 

                                                  (1) 

 

                                                                            (2) 

 

Yapılan hesaplamalara göre ideal değişim aralığı 219 saat olarak 

hesaplanmıştır. Mevcut bakım konsepti ile uyumlu olması 

açısından sensör değişiminin her 200 saatlik planlı bakımda 

yapılması uygun olarak değerlendirilmiştir. 

 

4.4 Maliyet Etkin Analizi 
 

Emniyet ile ilgili olmayan sabit zamanlı görevler, önlemek için 

tasarlandıkları hatanın sonuçlarının oluşturacağı maliyetlerden az 

olduğu durumlarda gereklidirler. Bu durum eşitlik (3) ile 

hesaplanabilir [3]:  

 

CBR                                                (3) 

 
Formülde; 

 

MEO/CBR = Maliyet etkin oranı 

CBF = Arıza olmadan önce değişim veya yenileme yapmanın 

maliyeti 

NS = Önerilen bakım görevine kadar hayatta kalmaya başarmış 

parçaların yüzdesi 

t = Önerilen bakım görev aralığı 

CAF = Onarım/değişim ve yan hasarların maliyeti (Operasyonel 

etkileri maliyete dönüştürüldüyse, hesaplama içine dahil 

edildiğinden emin olunmalı) 

AAOGZ/MTBF = Arızalar orası ortalama geçen zaman (hiçbir 

önleyici bakımın uygulanmadığı durum için) 

K = Prematüre faktörü 
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1. Parçaların büyük bir kısmı belirlenen ömür değerini geçmiş 

olmalıdır [6]. NS değeri bu kapsamda düşünülerek 

hesaplanmıştır. Çalışma saati belirlenen bakım saatinden az 

olan ve arıza yapmadan çalışan sensörlerin kaçının daha 

tahmini olarak arıza yapacağı hata olasılık eğrisi yardımı ile 

belirlenmiştir.  

 

 
Şekil 5. Hayatta kalmayı başaran parça yüzdesi 
 
2. AAOGZ/MTBF değeri, iki adet sensörün toplam çalışma 

saati değerinin, toplam sensör arıza sayısına bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. 

K faktörü erken arızaların ortalama değerinin, görev aralığına 

olan yüzdesidir. [3].  K değeri eldeki veri setinin yetersiz 

kalması sebebi ile hesaplanamamıştır. [3]’de K değerinin  

bilinemediği durumlarda, 1 değerinin kullanabileceği 

belirtilmiştir. Bu sebeple K değeri analizlerde 1 olarak 

alınmıştır. 

 
3. Maliyet etkinlik analizlerinde kullanmak üzere sensöre ait 

AAOGZ/MTBF değeri hesaplanmıştır. Kullanım sırasında 

oluşan veriler, mevcut veya geçmiş önleyici eylemlerin 

etkilerini içerebilir. Eğer mevcut hata türü için hali hazırda 

uygulanmakta olan bir önleyici bakım görevi varsa, bu 

görevin etkilerini hesaba katmak için hesaplanan arıza 

oranının ayarlanması gerekir [3]. Mevcut durumda da 

sensörlerin her 600 saatte bir değiştiği göz önüne alınarak 

hesaplanan AAOGZ/MTBF değeri, %95 güvenilirlik 

seviyesindeki alt limit değeri ile hesaplamalarda 

kullanılmıştır

Analiz kapsamında kullanılan veriler Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 4. Maliyet etkin analiz verileri 
 

Tanım Değer 

Arıza olmadan önce değişim veya yenileme yapmanın maliyeti (CBF) 212,5$ 

Önerilen bakım görevine kadar hayatta kalmaya başarmış parçaların yüzdesi (NS) %93 

Önerilen bakım görev aralığı (t) 200 saat 

Onarım/değişim ve yan hasarların maliyeti (CAF) 6.300$ 

Arızalar arası ortalama geçen zaman (AAOGZ/MTBF) (%95) güvenilirlik seviyesinde) 1789 saat 

Prematüre faktörü (K) 1 

4.5 Bakım Görev Analizi 
 
Bakım görevi analizi (BGA/MTA), bir bakım eyleminin ayrıntılı, 

adım adım nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini, kimin 

gerçekleştirmesi gerektiğini ve görevi tamamlamak için gerekli 

tüm fiziksel kaynaklar belirlemek için yapılan bir analizdir [2]. 

GMB/RCM analizlerinde, sonuçları emniyet dışı olarak 

değerlendirilen durumlarda, ideal bakım aralığının 

hesaplanabilmesi, belirlenen bakım görevinin, maliyet etkinlik 

açısından değerlendirilebilmesi için düzeltici veya önleyici bakım 

maliyetlerinin hesaplanması gereklidir 
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4.6 Maliyet Kaçınma Analizi 
 

Maliyetten kaçınma analizi, bir parçanın orijinal bakım veya 

güvenilirliği ile ilgili işletim maliyetini, bir GMB/RCM analizinin 

uygulanmasından sonraki ortaya çıkan işletim maliyeti ile 

karşılaştırır [3]. Bu kapsamda GMB/RCM analizi yapılmadan 

önceki ve GMB/RCM analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkan 

bakım maliyetleri arasındaki fark hesaplanmış ve Tablo 5’da 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 5. Maliyet kazanç analizi sonuçları 
 

Tanım Veri 

Organizasyonel seviye bakım adam-saat ücreti 25$ 

Bir düzeltici bakım için harcanan süre  4 saat 

Bir önleyici bakım için harcanan süre 0,5 saat 

Ortalama bir uçuş iptali toplam maliyeti 6,300$ 

Ortalama yıllık TGS/TIT sensör kaynaklı abort 

sayısı 

7 

Ortalama yıllık uçuş saati 6,000 saat 

Bir adet TGS/TIT sensör maliyeti 100$ 

GMB/RCM Analizi Öncesi Toplam Maliyet 

İki yıl içerisinde toplam TGS/TIT sensör 

kaynaklı plansız arıza maliyeti 

88,200$ 

GMB/RCM Analizi Sonrası Toplam Maliyet 

GMB/RCM analizi için harcanan süre 135 saat 

GMB/RCM analizini yapan kişinin adam-saat 

ücreti 

50$ 

İki yıl içerisinde toplam planlı TGS/TIT sensör 

değişim sayısı 

80 adet 

İki yıl içerisinde toplam planlı TGS/TIT sensör 

değişim maliyeti 

15,750$ 

Sonuç 

Toplam  kazanç 72,450$ 

4.7 Nihai Tehlike Risk Değerlendirmesi Sonuç Raporu 
 

Son olarak yeni belirlenen değişim aralığı ile tehlike risk 

değerlendirmesi tekrardan değerlendirilmiştir. Belirlenen hata türü 

için olma sıklığı muhtemelden olanak dışına çekilmiştir. Bu 

durum Tablo 6’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 6. ÖAO200 için tehlike risk değerlendirmesi (Operasyonel 
sonuçlar için) 
 

SIKLIK 
→ 
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Özet-Bu çalışmada, büyük ölçekli bir firma 
tarafından Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) 
projelerinin performans ölçümü sürecinde 
kullanılan ölçüm kriterlerinin ağırlıklarının 
belirlenmesine yönelik sonuçlar sunulmuştur. 
Literatür taraması gerçekleştirilerek Ar-Ge 
projelerinin performans ölçümü sürecinde 
kullanılan yöntemler, kriterler ve kriterlerin 
önceliklendirilmesine yönelik mevcut uygulamalar 
araştırılmıştır. Literatür taramasını müteakip, 
Ülkemizdeki bir büyük ölçekli firma tarafından Ar-
Ge projelerinin performans ölçümü sürecinde 
hâlihazırda kullanılan kriterler için bir 
önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu 
kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi için Analitik 
Hiyerarşi Metodu uygulanmıştır. Büyük ölçekli bir 
firmanın yürütmekte olduğu Ar-Ge projelerinin 
performans ölçümü sürecinde kullanılan ölçüm 
kriterlerinin ağırlıklarına ilişkin bir öneri ortaya 
çıkarılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme (Ar-
Ge) Projeleri, Performans Ölçümü, Değerlendirme 
için Kriterler ve Ağırlıkları, Analitik Hiyerarşi 
Metodu. 

1. GİRİŞ 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projesi Şirketin 
stratejileri ile hedeflerine uygun olarak belirlenen, 
amacı, kapsamı, yöntemi, süresi, aşamaları, kritik 
noktaları ile çıktıları belirli ve bütçe tahsisi 

yapılmış olan proje şeklinde yürütülen Araştırma ve 
Geliştirme faaliyetidir. 

Ar-Ge Projeleri çoğunlukla büyük ölçekli 
firmaların kendileri tarafından finanse edildiği için 
firma kaynaklarının verimli ve en doğru biçimde 
kullanılması için projelerin icrası sırasında 
performans ölçümü/değerlendirmesi yapılmasının 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı büyük ölçekli bir 
firmada hâlihazırda kullanılan performans ölçüm 
kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve Ar-Ge 
Projelerinin performans ölçümünde projelerin 
performansını sayısal olarak ifade edebilmeyi 
sağlayan bir yöntem sunmasıdır. Bu çalışmanın 
sonucunda büyük ölçekli firmanın Ar-Ge 
projelerinin performans değerlendirme süreci için 
ölçülebilen değerleri kapsayan ölçüm kriterleri 
ağırlıkları ortaya çıkarılacaktır.  
 
Roy ve arkadaşı yaptıkları çalışmada, Ar-Ge’nin 
ölçülebilir girdilere sahip olduğunu fakat çıktıların 
genellikle ölçülemeyen yapıda olduğunu 
belirtmişlerdir. Ar-Ge fonksiyonlarının oldukça 
esnek olması sebebiyle Ar-Ge üretkenliğinin 
ölçümü için esnek ölçüm tekniklerinin kullanılması 
gerektiğine değinmişlerdir. [1] 
 
Chiesa ve arkadaşı yaptıkları çalışmada, Ar-Ge 
projelerinde performans ölçüm kriterlerinin 
karmaşıklığının, performans ölçüm tekniklerinin 
nadirliğine sebep olduğunu vurgulamışlardır. Bu 
sebeple geleneksel performans ölçüm kriterlerinin 
kullanılmasına pek uygun olmadığı sonucuna 
varmışlardır. Çalışmalarında yer verdikleri literatür 
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taramasında ise (Ar-Ge organizasyonları da dahil) 
çok sayıda performans göstergesi sunmuşlardır. 
Bunun nedeni tek bir performans ölçümünün tüm 
özellikleri kapsayacak yeterlilikte olmamasıdır. [2] 
 
Allio yaptığı çalışmada, başarılı firmaların 
performans ölçüm kriterlerini stratejileri ile uyumlu 
ölçülebilir bir parametreye dönüştürdüklerini ve 
yönetilebilir bir gösterge parametresi seçip dikkatli 
bir biçimde uyguladıklarını gözlemlediğini 
belirtmiştir. [3]  
 
Moser, kısa dönemli ve tek ürünlü projelere 
odaklanan Ar-Ge performans ölçüm kriterlerini 
incelemiştir. Bu kriterler, ulaşılan hedeflerin 
değerlendirilmesine ya da proje planları ve proje 
çıktıları arasındaki sapmanın maliyet ve zaman 
bazında hesaplanmasına dayanmaktadır.  Yaptığı 
çalışmada Ar-Ge kriterlerini uygulama alanının, 
proje süresine bağlı beklenen ve gerçekleşen 
bütçedeki sapmalar olduğuna değinmiştir. [4] 
 
Pinto ve arkadaşı yaptıkları çalışmada, Ar-Ge 
projelerinin performanslarının değerlendirilmesinde 
ve ölçümlendirilmesinde Kritik Başarı 
Faktörleri’nin önemli olduğunu vurgulamışlardır. 
Bir projenin Ar-Ge olarak gerçekleştirilme 
sürecinde; kavram, planlama, gerçekleştirme ve 
sona erme olmak üzere dört aşama bulunduğunu 
vurgulamışlardır. [5] 
 
Szakonyi yaptığı çalışmada, Ar-Ge verimliliğinin 
ve Ar-Ge performansının ölçülmesi, ölçüm 
çabalarının değerlendirilmesi için bir sistem 
geliştirmiştir. Bu sistem, Ar-Ge birimini 6 seviye 
ile tanımlamakta ve bu 6 seviyenin 10 farklı Ar-Ge 
faaliyeti için 0-5 arasında puanlar ile 
değerlendirilmesine dayanmaktadır.[6] 
 
Hauser ve arkadaşı yaptıkları çalışmada, 
işletmelerde Ar-Ge performans ölçüm kriterlerinin 
üç nedenden dolayı önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Söz konusu kriterlerin, İlk olarak 
Ar-Ge biriminin sahip olduğu potansiyel değerleri 
ortaya çıkardığını, ikinci önemli hususun ise uygun 
kriterler sayesinde insanlar, programlar, projeler, 
hedefler ve amaçların değerlendirildiğini ve son 
olarak da organizasyon elemanlarının kriterleri 
geliştirmek için davranışlarını değiştirebildiklerini 
belirtmişlerdir. Bir firma için uygun olacak 
performans ölçümü kriter setinin endüstri tipine 
göre değiştiğini de belirtmişlerdir. [7] 
 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Önerilen Yöntem 
 
Bu çalışmada öncelikle Ar-Ge projelerinin 
performans ölçümü sürecinde kullanılan yöntemler, 
kriterler ve kriterlerin önceliklendirilmesine 

yönelik mevcut uygulamalar araştırılmıştır. 
Aynı zamanda Ülkemizdeki bir büyük ölçekli 
firmada Ar-Ge projelerinin performansının 
ölçülmesi için hâlihazırda kullanılmakta olan ölçüm 
kriterleri belirlenmiştir. Literatür taramasının 
sonuçlarının yanı sıra büyük ölçekli firma 
tarafından kullanılmakta olan ölçüm kriterleri girdi 
olarak kullanılarak Ar-Ge projesi performans ölçüm 
kriterleri belirlenmiştir. Analitik Hiyerarşi Süreci 
araştırılmış, Saaty Metodu ve formülasyonu 
öğrenilmiştir. Öğrenilen bilgiler ışığında, belirlenen 
sayıdaki performans ölçüm kriteri için Saaty 
Metodu AHS Çözücüsü geliştirilmiştir. Daha sonra 
geliştirilen AHS Çözücüsüne uygun olarak ve 
belirlenmiş olan performans ölçüm kriterlerini ikili 
mukayeseler halinde kıyaslamaya izin verecek 
yapıdaki AHS Çözüm setleri belirlenmiş ve buna 
uygun soru formları oluşturulmuştur. Bir sonraki 
aşamada, hazırlanmış olan soru formları büyük 
ölçekli bir firmanın Teknoloji Yönetimi bölümünde 
çalışan Teknoloji Yönetimi Uzmanlarına girdilerini 
almak üzere iletilmiştir. Çalışmanın son 
aşamasında, farklı Teknoloji Yönetimi Uzmanları 
tarafından yanıtlanan her bir form ayrı ayrı AHS 
çözücüsüne beslenmiş ve her bir uzmanın 
yanıtladığı sorular için performans ölçüm 
kriterlerinin ağırlıkları ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
Tutarlılık kontrolü de gerçekleştirildikten sonra 
yalnızca tutarlı olarak hesaplanan sonuçların 
ortalaması alınarak Ar-Ge projelerinin performans 
ölçümünde kullanılan kriterler için ağırlıklar 
belirlenmiştir. 
 
2.2. Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Ve Saaty 
Tekniği 
 
Analitik Hiyerarşi Süreci, Saaty tarafından 
geliştirildiği (1980) için Saaty Metodu olarak da 
bilinmektedir. Farklı uygulamalarda karar verilmesi 
sürecinde popüler ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Karşılaştırılacak n sayıda 
elemanın, Cj’ye göre Ci için göreceli önem 
dereceleri C1 … Cn olarak aij olarak n.nci derece 
bir kare matris (A=aij) olarak gösterilebilir. Bu 
matriste, i≠j, aii=1 ve tüm i’ler için aij = 1/ aji. 
Böyle bir matris ters matris olarak 
adlandırılmaktadır. Geçişken olmaları durumunda 
ağırlıklar tutarlıdır, yani tüm i, j ve k’ler için 
aik=aijajk. Tüm aij’lerin tamamen ölçülmüş veriden 
hesaplanması durumunda böyle bir matris var 
olabilir. Daha sonra Aw=λw denklemini sağlayan 
n.nci derece w vektörü bulunur. Bu matris için w 
eigenvektörüdür (n.nci derece) ve λ da eigen 
değeridir. Tutarlı bir matris için, λ = n denklemi 
sağlanmaktadır. İnsan değerlendirmesi içeren 
matrisler için insan değerlendirmesi daha az veya 
daha fazla tutarlı olabildiği için aik=aijajk denklemi 
sağlanamamaktadır. Bu durumda w vektörü için 
Aw= λmaxw ve λmax ≥ n denklemi 
sağlanmaktadır.  λmax ve n arasındaki fark 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

45

tutarsızlığın göstergesidir. Eğer λmax = n ise 
değerlendirmelerin tutarlı olduğu anlamına gelir. 
Tutarlılık Endeksi ise (λmax – n)/(n-1) olarak 
hesaplanmaktadır. Tutarlılık Oranı ise Tutarlılık 
Endeksinin tekabül eden rastlantısal matrisin 
endeksine bölünmesiyle bulunmaktadır. Saaty’e 
göre bu oran 0.1’i geçerse yapılan değerlendirmeler 
tutarsız ve güvenilmez olarak nitelenmektedir. 
(Saaty, 1980).  [8] 
 
2.3. Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs)  Çözücüsünün 
Geliştirilmesi 
 
Bölüm 2.2’de yer alan formülasyon kullanılarak 
Saaty Metodu AHS Çözücüsü Microsoft Excel 
ortamında geliştirilmiştir. Söz konusu çözücü 8 
farklı kriterin ikili mukayese setleri halinde 
karşılaştırıldığı duruma özel olarak geliştirilmiştir. 
Farklı sayıda kriter için farklı çözücü geliştirilmesi 
gereklidir. 
 
2.4. Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Çözüm 
Setlerinin Belirlenmesi 
 
 
İncelenen büyük ölçekli firma, 5746 Sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bir 
Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet göstermekte olup 
Ar-Ge Projeleri portföyünün kontrollü bir şekilde 
oluşturulması ve performanslarının ölçülmesi için 
portföyün sürdürülmesini ve değerlendirilmesini 
temin etmek için bir süreç geliştirmiş ve 
uygulamaya alınmasını sağlamıştır. Firma, 
geliştirdiği bu süreç ile Ar-Ge projelerinden üst 
düzey beklentilerin tam olarak karşılanmasını 
sağlamıştır. Söz konusu beklentiler, projelerin, 
proje yönetimi (takvim, kaynak vb.); ve teknik 
bağlamda iyi yönetilmeleri; ölçülmeleri ve 
izlenmeleri; zamanında başlatılmaları ve zamanında 
kapatılmaları; mümkün olan durumlarda ulusal ve 
uluslararası desteklerden faydalanmaları ve 
firmanın ekosistemdeki yeri düşünülerek işbirlikleri 
barındırmaları ve sonuçlarının faydaya dönüşmesi 
olarak adreslenmektedir. Firma tarafından 
uygulanan Ar-Ge projeleri performans ölçümü 
sürecinin avantajı, uzun soluklu Ar-Ge projelerinin 
yönetimi esnasında ortaya çıkabilecek olası iş gücü 
ve bütçe problemlerini neredeyse daha 
gerçekleşmeden önce yakalaması ve etkin proje 
yönetimi sağlamasıdır. Proje Yönetimi alanında en 
yaygın kaynak olan “Project Management Body of 
Knowledge”de (https://www.pmi.org/pmbok-guide-
standards) de yer aldığı üzere, literatürdeki çoğu 
projede performans ölçümü Kazanılan Değer 
(“Earned Value”) ve en genel olarak Takvim 
Performans Endeksi (SPI - Schedule Performance 
Index), Maliyet Performans Endeksi (CPI - Cost 
Performance Index) ölçümü bazlı yapılmaktadır. 
Firmada uygulanan Ar-Ge Projelerinin performans 

ölçümü metodolojisinde ölçüme dâhil edilen diğer 
kriterler sayesinde doğası gereği diğer projelerden 
farklı olan Ar-Ge projelerine daha geniş bir hareket 
alanı sağlanmaktadır. Söz konusu firma tarafından 
Ar-Ge projelerinin performans ölçümü sürecinde 
kullanılan kriterler ve açıklamaları aşağıda 
sunulmuştur: 
1. Kümülatif Proje Harcamasının Proje Bütçesine 

Oranı: Proje faaliyetleri boyunca harcanan 
tutarın proje faaliyetlerinin tamamlanması için 
harcanması planlanan tutara oranıdır. Projenin 
finansal tamamlanma oranını belirten kriterdir. 
Bir verimlilik ölçütüdür. 

2. Gerçekleşen iş yükünün son onaylı işyüküne 
oranı: Proje faaliyetleri boyunca harcanan 
işgücünün proje faaliyetlerinin tamamlanması 
için harcanması planlanan işgücüne (iş yüküne) 
oranıdır. Bir verimlilik kriteridir. 

3. Gerçekleşen mali desteğin harcanan kaynağa 
oranı: Proje kapsamında bir ulusal/uluslararası 
Ar-Ge destek programı kapsamında destek 
alınıyorsa alınan desteğin harcanan tutara 
oranıdır. Proje için firma öz kaynaklarından 
harcanan tutarın büyüklüğüne dikkat çeken 
kriterdir. 

4. Amaçlara/hedeflere ulaşım ve kazanımlar: 
Projenin amaçlarına/hedeflerine ne derecede 
ulaşıldığına dikkat çeken kriterdir. 
Verimlilikten ziyade elde edilen sonuçlara 
odaklı bir kriterdir. 

5. Yayınlar: Proje kapsamında yapılan bilimsel 
yayınları adresleyen bir parametredir. Projenin 
yaygın etkisine odaklı bir kriterdir. 

6. Patent başvuruları: Proje kapsamında yapılan 
faydalı model ve patent başvurularını 
adresleyen bir parametredir. Proje çıktılarına ve 
çıktıların ticarileşmesine odaklı bir kriterdir. 

7. Faydaya dönüşüm (proje sonuçlarının faydaya 
nasıl dönüşeceğine dair planın varlığı/kalitesi): 
Proje kapsamında elde edilen çıktıların 
ticarileşmesine yönelik yönetimin planını 
sorgulayan kriterdir. 

8. Gerçekleşen işbirlikleri: Proje kapsamında 
gerçekleşen işbirliklerini adresleyen 
parametredir. Firmanın ve projenin ekosisteme 
yön verme derecesini adresleyen bir 
parametredir. 

Bu çalışmada ağırlığı belirlenecek kriterler olarak, 
yukarıda yer alan ve halihazırda Ülkemizdeki bir 
büyük ölçekli firmada Ar-Ge projelerinin 
performans ölçümü sürecinde kullanılan bu 8 kriter 
seçilmiştir. [9] 
Bölüm 2.2’de yer alan formülasyondan yola 
çıkılarak Bölüm 2.3’te yer alan çözücünün girdiler 
matrisinin oluşturulması kapsamında Bölüm 2.4’te 
belirlenmiş kriterler için AHS Çözüm Setleri 
oluşturulmuştur. Oluşturulan Çözüm Setleri Tablo 
2.1’de verilmiştir. 
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Tablo 2.1 AHS Çözüm Setleri 
Karşılaştırma 

Sayısı Karşılaştırılan 1 Karşılaştırılan 2

Karşılaştırma 1 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI

Karşılaştırma 2 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI

Karşılaştırma 3 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR

Karşılaştırma 4 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI YAYINLAR

Karşılaştırma 5 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI PATENT BAŞVURULARI

Karşılaştırma 6 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI
FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 7 KÜMÜLATİF PROJE HARCAMASININ PROJE BÜTÇESİNE ORANI GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 8 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI

Karşılaştırma 9 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR

Karşılaştırma 10 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI YAYINLAR

Karşılaştırma 11 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI PATENT BAŞVURULARI

Karşılaştırma 12 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 13 GERÇEKLEŞEN İŞ YÜKÜNÜN PLANLANAN İŞYÜKÜNE ORANI GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 14 GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR

Karşılaştırma 15 GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI YAYINLAR

Karşılaştırma 16 GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI PATENT BAŞVURULARI

Karşılaştırma 17 GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 18 GERÇEKLEŞEN MALİ DESTEĞİN HARCANAN KAYNAĞA ORANI GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 19 AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR YAYINLAR

Karşılaştırma 20 AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR PATENT BAŞVURULARI

Karşılaştırma 21 AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR
FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 22 AMAÇLARA/HEDEFLERE ULAŞIM VE KAZANIMLAR GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 23 YAYINLAR PATENT BAŞVURULARI

Karşılaştırma 24 YAYINLAR
FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 25 YAYINLAR GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 26 PATENT BAŞVURULARI FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ)

Karşılaştırma 27 PATENT BAŞVURULARI GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ

Karşılaştırma 28
FAYDAYA DÖNÜŞÜM (PROJE SONUÇLARININ FAYDAYA NASIL 
DÖNÜŞECEĞİNE DAİR PLANIN VARLIĞI/KALİTESİ) GERÇEKLEŞEN İŞBİRLİKLERİ  

2.5. Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs)  Soru 
Formlarının Dağıtılması Ve Derlenmesi 
 
Oluşturulan soru formu bu çalışmada bahsi geçen 
büyük ölçekli firmanın Teknoloji Yönetimi 
Bölümü’nde çalışan 19 Teknoloji Yönetimi 
Uzmanı’na gönderilmiş ve Teknoloji Yönetimi 
Uzmanlarından,  soru formunu yanıtlamaları talep 
edilmiştir. İletilmiş soru formları 19 Teknoloji 
Yönetimi Uzmanı tarafından doldurulmuştur. 
 
2.6 Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Çözücüsü 
Kullanılarak Sonuçların Hesaplanması 
 
19 Teknoloji Yönetimi Uzmanı tarafından 
yanıtlanan soru formları geliştirilen Saaty Metodu 
AHS Çözücüsüne beslenmiştir. 19 farklı soru seti 
için çözücüde sonuçlar hesaplanmıştır. Bu soru 
setlerinin 7’si tutarlı, 12’si tutarsız sonuç vermiştir. 
Büyük ölçekli firmanın Ar-Ge projesi performans 
ölçüm kriterleri için önerilen ağırlıkların 
belirlenmesi sürecinde yalnızca tutarlı olan 7 adet 
sonuç kullanılmıştır. Çözüm formlarında yer alan 
eigenvektörler her bir uzmanın, soru formunda 
vektör elemanının karşılık geldiği performans 
ölçüm kriteri için önerdiği ağırlığı temsil 
etmektedir. Yalnızca tutarlı sonuç elde edilen 7 adet 
soru formunda yer alan eigenvektörlerin aritmetik 
ortalaması alınarak büyük ölçekli firmanın Ar-Ge 
projesi performans ölçüm kriterleri için 

kullanılması önerilen ağırlıklar elde edilmiştir. 
Yapılan bu işlem Tablo 2.2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2.2 Tutarlı Çözüm Formlarının Eigenvektör 

Ortalamalarının Alınması 
Ar-Ge Projesi 

Performans 
Ölçüm Kriterleri

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 1)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 2)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 3)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 4)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 5)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 6)

Eigenvektör 
(Tutarlı 
Sonuç 7)

Aritmetik 
Ortalama

Kriter 1: Kümülatif 
proje harcamasının 
proje bütçesine 
oranı

0,064 0,044 0,077 0,034 0,034 0,064 0,067 0,055

Kriter 2: 
Gerçekleşen iş 
yükünün planlanan 
işyüküne oranı

0,025 0,050 0,039 0,034 0,034 0,048 0,025 0,036

Kriter 3: 
Gerçekleşen mali 
desteğin harcanan 
kaynağa oranı

0,025 0,044 0,138 0,019 0,019 0,203 0,025 0,067

Kriter 4: 
Amaçlara/hedefler
e ulaşım ve 
kazanımlar

0,172 0,160 0,256 0,274 0,274 0,259 0,175 0,224

Kriter 5: Yayınlar 0,172 0,097 0,044 0,104 0,104 0,100 0,161 0,112
Kriter 6: Patent 
başvuruları 0,172 0,167 0,095 0,210 0,210 0,168 0,170 0,170

Kriter 7: Faydaya 
dönüşüm (proje 
sonuçlarının 
faydaya nasıl 
dönüşeceğine dair 
planın 
varlığı/kalitesi)

0,345 0,360 0,251 0,174 0,174 0,095 0,350 0,250

Kriter 8: 
Gerçekleşen 
işbirlikleri

0,025 0,076 0,100 0,150 0,150 0,064 0,027 0,085

1,000TOPLAM  
 
 
3. SONUÇ: AR-GE PROJESİ PERFORMANS 

ÖLÇÜM KRİTERLERİ İÇİN ÖNERİLEN 
AĞIRLIKLAR 

 
Büyük ölçekli firmanın Ar-Ge projesi 
performans ölçüm kriterleri için kullanılması 
önerilen ağırlıklar sonuçları tutarlı çıkan 
AHS’lerin eigenvektörlerinin ortalamasıdır. 
Önerilen ağırlıklar Tablo 3.1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 3.1 Büyük Ölçekli Firmanın Ar-Ge Projesi 
Performans Ölçüm Kriterleri İçin Kullanılması 

Önerilen Ağırlıklar 

Ar-Ge Projesi Performans Ölçüm 
Kriteri

Önerilen Ağırlık 
(% )

Kriter 1: Kümülatif proje harcamasının 
proje bütçesine oranı

5,5

Kriter 2: Gerçekleşen iş yükünün 
planlanan işyüküne oranı

3,6

Kriter 3: Gerçekleşen mali desteğin 
harcanan kaynağa oranı

6,7

Kriter 4: Amaçlara/hedeflere ulaşım ve 
kazanımlar

22,4

Kriter 5: Yayınlar 11,2
Kriter 6: Patent başvuruları 17,1
Kriter 7: Faydaya dönüşüm (proje 
sonuçlarının faydaya nasıl 
dönüşeceğine dair planın 
varlığı/kalitesi)

25

Kriter 8: Gerçekleşen işbirlikleri 8,5

TOPLAM 100
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4. DEĞERLENDİRMELER 

 
Büyük ölçekli firmanın Ar-Ge projesi performans 
ölçüm kriterleri için önerilen ağırlıkların 
belirlenmesi için 19 Teknoloji Yönetimi Uzmanı 
tarafından yanıtlanan soru formlarının yalnızca 7’si 
tutarlı sonuç vermiştir. Bunun sebebi, karşılaştırılan 
kriterlerin dolayısıyla ikili karşılaştırmaların sayısı 
arttıkça tutarlılık sağlamanın zorlaşması olarak 
yorumlanabilir. Tutarlı sonuç veren 7 soru 
formunda da Teknoloji Yönetimi Uzmanları en 
önemli kriter olarak “Faydaya Dönüşüm” kriterini 
ve “Amaçlara/hedeflere ulaşım ve kazanımlar” 
kriterini belirlemişken en az önemli kriterler olarak 
da “gerçekleşen mali desteğin harcanan kaynağa 
oranı”, “gerçekleşen iş yükünün planlanan işyüküne 
oranı” ve “kümülatif proje harcamasının proje 
bütçesine oranı” kriterlerini belirlemişlerdir. Bunun 
sonucu olarak da büyük ölçekli firmanın Ar-Ge 
projesi performans ölçüm kriterleri için 
kullanılması önerilen ağırlıklar en yüksekten en 
düşüğe sırasıyla “faydaya dönüşüm”, 
“amaçlara/hedeflere ulaşım ve kazanımlar”, “patent 
başvuruları”, “yayınlar”, “gerçekleşen işbirlikleri”, 
“gerçekleşen mali desteğin harcanan kaynağa 
oranı”, “kümülatif proje harcamasının proje 
bütçesine oranı”, “gerçekleşen iş yükünün 
planlanan iş yüküne oranı” kriterlerine 
eigenvektörler oranında tahsis edilmiştir. Elde 
edilen bu sonucun firmanın ölçeğiyle de ilgili 
olduğu değerlendirilmektedir. Teknoloji Yönetimi 
Uzmanları firma büyük ölçekli bir firma olduğu 
için projeye ayrılan kaynakların kısıtlı 
olmayacağını varsayarak, proje performansının 
ölçümünde proje için ayrılan kaynaklar ve bu 
kaynakların verimli kullanılmasından çok projeden 
elde edilecek sonuçların etkinliğine odaklanılması 
gerektiğini değerlendirmiş olabilirler. En üst 
sıralarda yer alan “faydaya dönüşüm”, 
“amaçlara/hedeflere ulaşım ve kazanımlar”, “patent 
başvuruları”, “yayınlar” ve “gerçekleşen 
işbirlikleri” kriterlerinin toplam ağırlıkları  
%84,1’dir. Bu değer, Teknoloji Yönetimi 
Uzmanları tarafından proje sonuçlarının etkinliğine 
proje kaynaklarının verimli kullanılmasından daha 
fazla önem verilmiş olduğunu, diğer bir deyişle 
projenin nasıl yapıldığından çok projenin sonunda 
ne elde edildiğine önem verildiğini göstermektedir. 
İleride gerçekleştirilebilecek farklı çalışmalarda 
KOBİ ölçeğindeki ve küçük ölçekteki firmalarda 
aynı Ar-Ge Projesi Performans Ölçüm Kriterleri 
için bir AHS çalışması yapılarak elde edilecek 
sonuçlar bu çalışmada elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılabilir. İleride gerçekleştirilebilecek bir 
başka çalışmada AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) 
yerine NHS (network hiyerarşi süreci) kullanılarak 
elde edilecek sonuçlar bu çalışmada elde edilen 
sonuçlarla karşılaştırılabilir. 

Bu çalışma sonucunda önerilen Ar-Ge projesi 
performans ölçüm kriterleri ağırlıklarının Ar-Ge 
Projelerinin performanslarını belirli periyotlarda 
ölçen büyük ölçekli firmalar tarafından kullanılması 
durumunda etkin sonuçların elde edildiği projelerin 
performanslarının diğer projelerden ayrılmasında ve 
başarılı proje sonuçlarının ödüllendirilmesinde 
faydalı bir araç olacağı değerlendirilmektedir. 
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ÖZET  

Son yıllarda ülkemizde havacılık ve uzay üzerine 
yapılan çalışmalar artmaya başlamıştır. Havacılık 
ve uzay sektöründe kullanılan hava savunma 
sistemlerinden biri de ateşleme ile çalışan 
roketlerdir. Yapılan bu çalışmada yüksek ve alçak 
irtifaya göre çalışan RO-TA 1500 ve SUR isimli iki 
farklı roketin tasarımı yapılmıştır. Roket gövdeleri 
kompozit malzemeden üretilmiştir. Yapılan saha 
çalışmaları sonucunda ateşlenen iki roketten biri 
olan RO-TA 1500 adlı roket 11 kg ağırlığına sahip 
olup diğer SUR adlı roket ise 22 kg ağırlığındadır. 
Roketler üzerinde iki ayrı paraşüt, telemetri sistemi 
ve video verici yerleştirilmiştir. Roketlerde bulunan 
uçuş bilgisayarı üzerinde GPS modülü, SD kart 
modülü, barometre sensörü, IMU sensörü, sıcaklık 
sensörü, pil ve voltaj regülatörü bulunmaktadır. 
Uçuş bilgisayarı maksimum yükseklikten düşmeye 
başladıktan sonra röle yardımıyla kurtarma 
sistemini aktifleştirerek paraşütler yardımıyla 
yumuşak bir iniş yapmaktadır. Roketten elde edilen 
veriler ve görüntüler telemetri sistemi ile birlikte 
yer istasyonuna aktarılmaktadır. Bu verilere göre 
RO-TA 1500 adlı roket 1554 m irtifaya ulaşırken, 
SUR adlı roket ise 2769 m irtifaya ulaşmıştır. Bu 
roketlerle TEKNOFEST 2018 roket yarışmasında 
yüksek irtifa kategorisinde Türkiye birinciliği elde 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Roket;  Kompozit ; Ağırlık; 
İrtifa; Paraşüt; Ateşleme 

1.GİRİŞ 

 Roketler, patlayıcı özellikte olan 
maddeleri çok uzaklıkta bulunan belirli bir hedefe 
göndermek, bilimsel incelemelerde veri toplamak 

ya da ölçüm yapabilmek, astronotların uzaya 
gönderilmeleri gibi amaçlarla kullanılan araçlardır. 

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İsveç, Güney 
Kore ve Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte 
olan ülkeler, roket programları aracılığıyla bilimsel 
araştırmalar yürüten birçok ülke arasındadır. 
ABD’nin uzay ajansı Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA), sağlam bir sondaj roket 
programına sahiptir. 

 İlk roketler barutla itilmiştir ve 13. 
yüzyılda (Sutton ve Biblarz, 2001) Çin'de havai 
fişek ve savaşta silah olarak kullanıldı. Bilimsel 
araştırma için 19. yüzyılın sonlarına kadar 
kullanılmadılar. Almanlar askeri roketler üzerindeki 
savaş başlıklarının değiştirilmesinin sonucunda 
sondaj roketlerinin gelişmesine yol açtı. Rus 
matematikçi Konstantin Tsiolkowski ve Alman 
fizikçi Hermann Oberth, dünyayı terk etmenin 
uygulanabilir olduğunu kanıtladı ve sondaj roketleri 
fikrini desteklediler. (Seibert, 2006). 

Amerikalı bir fizikçi olan Robert Goddard, 
1926'da kaydedilen en eski başarılı sıvı tahrikli 
roket deneyini gerçekleştirdi. Sıvı roketler, katı 
roketlerde mümkün olmayan durdurma ve yeniden 
başlatma fonksiyonları nedeniyle popülerlik 
kazandı. Ulusal uzay toplulukları, deneysel testlerin 
yapıldığı Fransa, Almanya, ABD, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Birleşik Krallık'ta 
(İngiltere) kuruldu (Seibert, 2006). WAC Onbaşı, 
öncelikle bilimsel atmosfer araştırması için inşa 
edilmiş ilk roket olarak tasarlandı ve 1945'te 64 km 
yüksekliğe kadar 11 kg'lık bir yük ile başarıyla 
başlatıldı (Corliss, 1971). Birçok özel ve akademik 
kurum, kendi ülkelerinde insan sermayesini 
geliştirmek ve havacılık alanındaki kariyeri 
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geliştirmek için sağlam roket programları 
oluşturmuştur. CaNoRock, öğrencileri atmosferik 
araştırma, uçuş dinamiği ve itici güç alanlarında 
eğiten Kanadalı ve Norveçli bir öğrenci roket 
programıdır (Miles, 2012). Johns Hopkins 
Üniversitesi’nde Fizik ve Astronomi Bölümü, 
1961’de Aerobee ve Terrier-Black Brant 
roketlerinde birçok yükü başarıyla yükleyen sondaj 
roket programı başlattı (Johns Hopkins 
Üniversitesi, 2004).[1] 
Hindistan'daki Vellore Teknoloji Enstitüsü'nden 
mühendislik öğrencileri, 2010 yılında Hindistan 
Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) yardımıyla 
Rohini-200 sondaj roketini geliştirdi. Bu proje, 
üniversitelere ve uzay ajansları arasındaki 
işbirliğinin bilginin aktarılması için önemini ortaya 
koyuyor. 

Yapılan bu çalışmanın amacı ise; 
ülkemizde yeni gelişmekte olan sonda roket 
biliminin gelişimine katkı sağlamaktır. Türkiye 
ürettiği kendi uydusunu ileri ki zamanlar da milli ve 
yerli olarak uzaya göndermesi için başlangıçta 
atılan adımlardan birisidir. Çalışma da asıl amaç; 
‘Belirli bir irtifaya gönderilen roketin faydalı 
yükünü belirlenen irtifaya bırakması ve hasarsız 
şekilde roketi yeryüzüne indirmesi, belirlenen 
irtifaya ulaşan roketten o irtifada ki belirli verilerin 
alınabilmesi’ sorularına cevap ve çözüm aranarak 
bu çalışma tamamlanmıştır. 

 
2.DENEYSEL YÖNTEM 

Bu çalışma, Konya Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesinde bulunan laboratuvarlar 
da ve bazı parçaları organize sanayii de üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Roketin Tasarımları:  Open Rocket programında 
tasarlanmıştır (Şekil 1). Sur Roketi 3m boyunda, 
1.3 m çapında, 14.785 kg (kuru ağırlık) 
ağırlığındadır. ROTA 1500 adlı roket ise 2.15 m 
boyunda, 0.1 m çapında, 8.898 kg (kuru ağırlık) 
ağırlığındadır. Yapılan iyileştirmeler ve 
düzenlemelerden sonra hedef irtifaya Open rocket 
programı simülasyonu kullanılarak  yaklaşılmıştır 
(Şekil 2). Roket tüm uçuş süresi boyunca 1,5-3.00 
stabilite değeri aralığında uygun tasarımı sayesinde 
kalabilmiştir. Rampa çıkış ve ivmelenme hızı 
roketin uçuş profili ve sistemlerine zarar vermemesi 
için belli sınırların altında tutulmuştur. Literatürde J 
(2006), Kurihara (2006), K.-I. Oyama (2006), N. 
Iwagami (2006), T. Takahashi (2006) sonda roketi 
çevresinde 3-D akışın sayısal simülasyonunu 
DSMC (Direct Simülation Monte Carlo) 

yöntemiyle yapmışlardır. DSMC yöntemi, akışkan 
korunum denklemlerini çözmek yerine doğrudan 
simülasyon parçacıkları kullanarak hesaplamak için 
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile sonda 
roketi etrafındaki akışı simüle etmişlerdir. Ayrıca 
CAD programları kullanılarak analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Sur roketinin open roket tasarımı 

 

 

Şekil 2. ROTA 1500 roketinin simülasyon 
görüntüsü 

Burun konisi: Burun şeklinin koni olmasından 
dolayı bu kısma burun konisi adı verilmesi uygun 
olacaktır. Şeklin koni olması aerodinamik direncin 
minimum olmasını sağlamak içindir. Bu gerekliliği 
sağlamak için burun konisi roket ve uçakların yanı 
sıra  denizaltılar ve yüksek hızda karada giden 
araçlar için de tasarlanmaktadır. Burun konisinin 
tasarımında buruna ait geometrik şeklin 
belirlenmesi, uçuş esnasında aerodinamik direncin 
tesiri altındaki roketin optimum performansı için 
çok önemlidir [3]. Hava gibi akışkan bir ortam 
içerisinde çok hızlı yol alan roketin karşılaşacağı 
aerodinamik direncin en aza indirilmesi burun 
konisi tasarımının başarısına bağlıdır. Roketlerin 
tasarımın da ‘Ojiv’ burun şekli kullanılmıştır. 
Burun konileri Cam fiber (fiberglass) malzemeden 
yapılmıştır. Üretim metodu vakum yöntemidir. Cnc 
makinesinde daha önceden hazırlanan kontrplak 
ahşap malzemenin işlenerek burun konisinin dişi ve 
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erkek kalıbı çıkarılmıştır (Şekil 3). Çıkarılan 
kalıplar cam elyaflar kullanılarak vakumlanıp 
istenen ölçülerde üretilmiştir. Herhangi bir yüzey 
sorunu çıkması durumunda zımpara ile 
düzeltilmiştir. Burun, ayrıca 10mm’lik gövde 
içerisine girecek bir ek kısımdan oluşmaktadır. Her 
iki roketin burun konisi üretimi aynı yöntem ile 
yapılmıştır. Burun konileri 1824 gr’dır. Üretimi 
tamamlanan parçaların malzemelerinin (fiberglass) 
çekme gerilmesi testleri yapılmıştır (Şekil 4). Seffat 
Mohammad Chowdhury (2012) hibrid yakıtlı sonda 
roketleri hakkında çalışma yapmıştır ve bu 
çalışmada bazı sonuçlara ulaşmıştır. Burun uçları, 
sıvı durgunluğu ve Mach koniklerine yakınlığı 
nedeniyle yüksek termal yükler taşır. Havacılık 
endüstrisi ve amatör roket meraklıları genellikle 
Haack serisi burun konisi tercih etmektedir(Şekil 
5). Matematiksel olarak minimum sürükleme 
ürettiği gösterilmiştir.  Yapılan çalışma da Phoenix-
1A için teğet bir ‘ojiv’ burun seçilmiştir [4]. 

 

Şekil 3. Burun konisi dişi ve erkek kalıbın 
çıkarılması 

 

Şekil 4. Fiberglass malzemenin çekme testi grafiği 

 

 

Şekil 5. Haack serisi burun konisi 

 

Gövdeler: Roketin ana parçası olan gövde 
borusunun işlevi, roketi oluşturan bütün parçaları 
üzerinde ya da içinde taşımaktır. Roket gövdeleri 
‘Karbon fiber ‘malzemeden yapılmış olup çekme 
testine tabii tutulmuştur. Elde edilen değerler 
grafiksel verilere dökülmüştür (Şekil 6). Sur ve 
ROTA 1500 roketlerinin gövdelerinin malzemeleri 
aynıdır. Sadece uzunluk ve çapları farklıdır. 
Gövdelerin toplam ağırlığı 4026 g’dır. 

 

Şekil 6. Karbon fiber malzemenin çekme testi 
değerleri 

 Gövdelerin imalat prosesi şu şekildedir: Filament 
Winding, kullanılan takviye malzemesi : 12 
K  Dowaksa Karbon Roving A49,özgül ağırlığı : 
1,78 ,kullanılan reçine : Epoksi reçine Huntsman 
MY 740, özgül Ağırlığı : 1,1  Roving ( Elyaf ) oranı 
:  %60, reçine oranı :  %40, ortalama özgül ağırlık : 
1,5.  

Roket gövdeleri, monte edilebilir iki ayrı borudan 
oluşmaktadır. Roketler, iki gövdeyi birbirine 
bağlayacak alüminyum malzemeden yapılmış bir 
bağlantı elamanına sahiptir. Gövdelerin montajları 
birbirlerine vida bağlantısı yapılarak sağlanmıştır 
(Şekil 7). 

Ayrıca gövde ile motor arasında bağlantıyı 
sağlayacak iki farklı iskelet tercihi vardır.  
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- Birinci iskelet ahşap malzemeden yapılmış 
motor halkaları bulundurulmuştur. Bu 
ahşap malzemeler lazer kesimle 
yapılmıştır. 

- İkinci iskelete ise hem ahşap malzemeler 
hem de motorun gireceği ayrı bir tüp 
yapılmıştır. Bu tüp fiber cam da sarım 
yöntemi ile üretilip fırınlanarak hazır hale 
getirilmiştir. 

 

 Yine iki gövdeyi birbirine bağlayan, bağlantı 
elamanı ile motor arasında ahşap malzemeden 
yapılmış bir tıpa konulmuştur. Böylece hem 
gövdelerin bağlantısı kuvvetlendirmiş hem de 
motorun güvenliğini sağlanmıştır. Kullanılan ahşap 
malzemeler, motor yüzeyinden motora güçlü 
yapıştırıcılarla yapıştırılırken; gövdeye temas eden 
yüzeyler ise akıllı vidalarla bağlanmıştır. Ayrıca bu 
elemanların ANSYS analizleri yapılarak gövde 
üzerine gelen gerilmeler tespit edilmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 7. Roketlerin montajlanmış görüntüsü 

 

Şekil 8. ANSYS’ de gövde üzerine gelen 
gerilmelerin tespit edilmesi 

Kanatlar: Kanatlar modelin havada düzgün 
gitmesini sağlar. Roketin kanatları uçaklarda 
olduğu gibi roketi havaya kaldıran taşıma 
kuvvetlerini sağlayacak kanatlar değildir. Kanatlar 
güvenli ve öngörülebilir uçuş rotasını temin edecek 
dengeleyici unsurlardır. Bir roket üzerine kanatların 
konulmasının amacı, uçuş esnasındaki kararlılığı 
sağlamaktır. Roketin uçuşu esnasında tesiri altında 
kaldığı sürüklenme kuvvetine karşı koyacak olan 
kanatların şeklinin de kanatçık profili kadar önemi 
büyüktür. Bu yüzden roketin uçuş hızı, boyutu gibi 
özelliklerine göre kanat şekilleri farklı 
olabilmektedir. Genel taşıma işleminin büyük bir 
kesri olarak stabilite, kanatlar tarafından üretilir. 
Kullanılan en yaygın şekil yamuktur, çünkü basit 
ama etkilidir. Ancak çalışmalarda farklı kanat 
profilleri kullanılmıştır. Çalışmalarda yamuk 
(trapezoid) profilli kanat ve dikdörtgen kanat 
kullanılmıştır. Sur roketin de 3 adet yamuk profilli 
kanat (Şekil 9), ROTA 1500 roketinde ise 4 adet 
dikdörtgen kanat bulunmaktadır (Şekil 10). 
Kanatlar 3mm et kalınlığına sahip olup, alüminyum 
levhadan imal edilmiştir. 1mm alüminyum levhaya 
pres yöntemi ile daire şekli verilmiştir.  Böylece 
istenilen çapta roket gövdesini şekillendirmiştir. Sur 
roketinin imal edilmiş olan kanatları, alüminyum 
boru etrafında dairesel olarak 120 derece açı 
aralıkları ile montajlanmıştır. ROTA 1500 roketinin 
kanatları ise 90 derece aralıklarla montajı 
tamamlanmıştır. Kanatlar ile alüminyum boru, 
birbirilerine alüminyum kaynak ile 
bütünleştirilmiştir. Kanat ve ince alüminyum 
borudan oluşan sistem, gövde üzerine belirli 
noktalara vidalama yapılarak montajlanmıştır. 2012 
yılında Seffat Mohammad Chowdhury yaptığı tez 
çalışmasında da yamuk profilli kanat kullanarak bu 
kanatların Msc SimXpert analizini yapmış ve 
yamuk profilli kanatın en uygun olduğunu test 
etmiştir.[4] David Royak, Ryan Saylor, Jacob 
Byron [2016] tarafından yapılan bir çalışmada ise 
kanatçık tasarımı oluşturularak rüzgar tünelinde 
testini gerçekleştirmişlerdir. Kanatçıkları mekanik 
bir paraya sabitleyerek montajını sağlamışlardır.[5] 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 Sur roketinin kanat profili 
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Şekil 10. ROTA 1500 roketinin kanat profili 

Motorlar: Katı yakıtlı yüksek itkili roket 
motorlardır. Sur roketinde M sınıfı roket motoru 
kullanılmıştır. Yakıt kütlesi 6 kg’dır ve 7328Ns’lik 
toplam itki değerine sahiptir. Yanma süresi 3,45 
s’dir. ROTA 1500 adlı rokette ise K sınıfı roket 
motoru kullanılmıştır ve 2384Ns’lik toplam itki 
değerine sahiptir. 

IREC 2018 yarışmasa katılan  MIT Rocket Team 
3352 mm uzunluğunda, 152,4 mm çapında roket 
tasarımı yapmıştır. Roketin burun konisi fiber 
camdan, gövdesi ise karon fiberden üretimi 
yapılmıştır. Rokette L sınıfı roket motoru 
kullanılmıştır. 4.49 s’lik yanma süresi boyunca 
toplam 4908 Ns’lik bir itki gücüne sahiptir. Bu 
roket   ile MIT Rocket Team amacı; 1 mil ulaşmak 
ve İHA'yı 2500 fit yükseklikte dağıtmaktır.[6] 

Kurtarma sistemleri: İki kurtarma sistemi de 
karbondioksit tüp ile tasarlanmıştır (Şekil 11). 
Karbondioksit tüp, tasarlanmış sistem ile delinecek 
ve karbondioksit gövdeyi doldurarak 
basınçlandıracaktır. Gövde de oluşan basınç fazla 
olduğunda ayrılma bölgelerinden paraşütler 
açılacaktır. Birinci, paraşüt roket burnunun açılması 
ile devreye girecektir. İkinci paraşüt sistemi ise 
roket gövdesinde olacaktır. Oluşan basınç gövdeden 
ikinci paraşütün açılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu 
sayede roketler yeryüzüne güvenli bir iniş 
yapacaktır. Roketlerin uçuş   profilleri    tablo 
halinde verilmiştir (TABLO 1 ve TABLO 2). 

 

 

 

Şekil 11. Karbondioksit tüp ile tasarlanmış 
kurtarma sistemi 

 

           TABLO 1. Sur Roketinin Uçuş  profili                                   

 

TABLO 2. ROTA 1500 Roketinin Uçuş Profili 

 

 

 

 Zaman İrtifa Hız 

Fırlatma  0 s 0 m 0 m/s 

Rampa Tepesi 0.25 s 5 m 33.5m/s 

Burn Out 3.51 s 675 m 314 m/s 

Tepe Noktası 24 s 3114 m  0 m/s 

Birincil 
Paraşütün 
Açılması 

24 s 3114 m 0 m/s 

Birincil 
Paraşüt 
Sonrası 

- - 20.6 m/s 

İkincil Paraşüt 
Açılması 

142 s 460 m 20.6 m/s 

İkincil Paraşüt 
Sonrası 

- -     7.75 
m/s 
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        Şekil 12. Sur roketinin rampadan çıkma anı 

 

 

Şekil 13. Sur roketinin uçuş anı 

3.SONUÇLAR 

Yapılan çalışma ile aerodinamik tasarım 
parametreleri, kanat özellikleri, burun konisi 
tasarımı, malzeme, motor ve ağırlık parametreleri 
değiştirilerek, irtifa ve uçuş performansına etkileri 
incelenmiştir. Kullanılan malzemeler çekme testine 
tabii tutularak malzeme verilerine ulaşılmıştır. 
Yapılan saha çalışmaları sonucunda roketlerde şu 
verilere ulaşılmıştır: Sur roketinde, 22 kg ağırlık ve 
M sınıfı motor ile; 33,5 m/s rampa hızına, 117 m/s2  
max ivmeye, 314 m/s max hıza, 2769 m irtifaya 
ulaşılmıştır.ROTA 1500 roketinde ise 11 
kgağırlıkve K sınıfı motor ile 30.3 m/s rampa 
hızına, 134 m/s2 max ivmeye, 187 m/s max hıza, 
1554 m irtifaya ulaşılmış ve çalışma 
tamamlanmıştır. 
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Özet-Gelişmiş hava ve uzay araçlarında, kendi yapısal 
bütünlüklerinin yanı sıra çevresindeki birçok parametreyi 
de takip altında tutabilmek için çok sayıda sensör 
kullanılmaktadır. Bu sensörlerin belirlenen konumlara 
yerleştirilmesi ve oluşan kablo demetlerinin veri toplanacak 
bölgeye çekilmesi oldukça karmaşık ve zahmetli bir 
çalışma gerektirmektedir. Son yıllarda Fiber Optik 
Sensörler’in (FOS) elektromanyetik girişimlerden 
etkilenmemesi, küçük boyutları, hafiflikleri, sağlamlıkları, 
kolay uygulanabilirlikleri ve malzemelerin içerisine 
gömülebilirlikleri gibi özelliklerinden dolayı, gerçek 
zamanlı yapısal takip için, diğer sensörler ile mukayese 
edildiğinde, tercih edilen bir sensör haline geldiği ortaya 
çıkmaktadır. FOS’ların tek bir kablo üzerine birden fazla 
sensör yerleştirme, aynı anda farklı parametreleri ölçebilme 
ve çoklayabilme niteliği, maliyet, ağırlık ve uygulama 
kolaylığı, özellikle havacılık sektöründe, geleneksel 
sensörlere göre daha büyük avantajlar sunmaktadır. 
Havacılık sektöründe kompozit malzemelerin kullanımı 
hızla artmaktadır. FOS’lar, üretim aşamasında, kompozit 
parçaların içerisine gömüldüğünde üretim prosesi de 
gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte, FOS teknolojisi 
ile, yapısal parçanın üretim aşamasından, montaj 
aşamasına, testlerine ve uçuş süreci de dahil olmak üzere 
parçanın üretim aşamasından, kullanım ömrünün sonuna 
kadar her aşaması gözlemlenebilmektedir. Günümüzde 
FOS’lar havacılık sektöründe, Uçuş Test 
Enstrümantasyonu’nda (Flight Test Instrimentation, FTI) ve 
Yapısal Sağlık İzleme’de (Structural Health Monitoring, 
SHM) kullanılmaktadır. Bu çalışmada, geçmişten 
günümüze, FOS’ların havacılık sektöründe kullanılması 
üzerine yapılan araştırmalar ve uygulamalar 
anlatılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fiber Bragg Izgaralar (FBG), Fiber 
Optik Sensörler (FOS), Uçuş Test Enstrümantasyonu (FTI), 
Havacılık, Yapısal Sağlık İzleme (SHM) 
 
1. GİRİŞ 
 

Mühendislik uygulamalarındaki yapısal parçalar, 
üretim aşamasından, kullanım ömrünün sonuna kadar 
maruz kaldıkları çevresel etkilerden ve çalışma 

koşullarından ötürü hemen ya da zaman içerisinde, hasara 
uğrayabilmektedir [1]. Bu nedenle olumsuz sonuçlanacak 
hasarlardan kaçınmak için bu yapılar üzerinde, görevini 
yapmaya başlamadan önce ve çalışma süresi boyunca bir 
takım incelemeler ve bakımlar yapılması gerekmektedir [2]. 
Özellikle hava araçları sert çalışma koşullarına ve değişken 
sıcaklıklar gibi çevresel etkilere maruz kalmaktadır. Hava 
araçlarının testlerinde ve kullanım süresince gerinim, 
sıcaklık ve titreşim gibi önemli bilgileri elde edebilmek için 
çok çeşitli sensörler kullanılmaktadır [3]. FTI ve SHM gibi 
hava aracı uygulamalarında kullanılan sensörlerin, bu sert 
çalışma koşullarına dayanabilmesi gerekmektedir [4]. 

FOS’lar diğer sensörle göre sert çalışma koşullarına 
dayanaklı olmalarının yanı sıra sağladığı çeşitli 
avantajlardan dolayı havacılık uygulamaları için oldukça 
uygundurlar. Bu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Elektromanyetik girişimlerden etkilenmemeleri, 
• Malzemelerin içerisine gömülebilmeleri, 
• Kıvılcım riskinin bulunmaması, 
• Birden fazla sensörün tek bir fiber üzerine 

yerleştirilebilmesi, 
• Yüksek hassasiyetleri, 
• Gerinim, sıcaklık, basınç ve korozyon gibi birden 

fazla paremetrenin tek bir fiber üzerine 
yerleştirilmiş sensör dizini ile eş zamanlı 
ölçülebilmesi [5]. 

Günümüzde FOS’lar havacılık ve uzay sektörü başta 
olmak üzere otomotiv, demiryolları, gemiler, binalar, 
köprüler, doğalgaz ve petrol boru hatları gibi çeşitli 
alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle NASA, ESA ve birçok 
küresel havacılık firmaları tarafından FOS’lar üzerine çok 
sayıda uygulamalar ve araştırmalar yapılmıştır [6-9]. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nde kurmuş olduğu Ar-Ge 
Merkezi’nde Aralık 2018 tarihinden itibaren FOS’lar 
üzerine çalışmalara başlanmıştır. Bu Ar-Ge merkezinin ana 
hedefi TUSAŞ’ta üretilmekte olan hava araçlarına 
FOS’ların entegre edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektir. 
TUSAŞ Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi tarafından 
FBG sensörlerin FTI’da, elektriksel sensörlerin yerini 
alarak, gerinim ve sıcaklık ölçümünde kullanılması üzerine 
bir TÜBİTAK projesi başvurusu yapılmıştır. TUSAŞ’ın bu 
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Ar-Ge merkezinde FOS’lar üzerine Ar-Ge faaliyetlerinin 
yürütüleceği bir laboratuvar da kurması planlanmaktadır. 

 
2. FİBER OPTİK SENSÖR TEKNOLOJİLERİ 
 

Bir optik fiber genel olarak öz (core), kılıf (cladding) 
ve kaplama (coating) olmak üzere üç bileşenden 
oluşmaktadır. Fiber optikler dielektrik saf bir cam 
üzerinden ışığın tam yansıma prensibine göre iletilmesiyle 
çalışmaktadır. Kılıf, fibere ışık kaybının, saçılmaların 
azaltılması ve fiziksel mukavemet özellikleri 
kazandırmaktadır. Kaplama ise fiberi fiziksel hasarlardan 
korumak için kullanılmaktadır. Fiber üzerinde basınç, 
sıcaklık ve gerilme gibi dış etkenlerden kaynaklanan 
etkiler, ışığın iletimi üzerinde ışık şiddedi, faz kayması, 
dalgaboyu ve polarizasyon değişimlerine sebebiyet 
vermektedir. FOS’ların çalışma prensibi, bu değişimlerin 
ölçülerek, fiziksel büyüklüklere dönüştürülmesine 
dayanmaktadır [6]. 

Şematik gösterimi Şekil 1’de verilen FOS sistemleri, 
geleneksel sensör sistemlerine kıyasla, oldukça basit 
yapılardır. Şekil 1’de görüldüğü gibi, bir ışık kaynağından 
ışık iletilir ve fiberin maruz kaldığı fiziksel etkilerden ötürü 
yansıyan ya da fiber optik kablodan iletilen ışıkta bazı 
kayıplar meydana gelir. Bu kayıpların bir sorgulayıcı ile 
fiziksel büyüklüklere dönüştürülmesi ile ölçüm verileri elde 
edilmiş olur [6]. 

 
Şekil 1. Fiber optik sensör sisteminin şematik gösterimi [6]. 

 
Optik fiberlerin ve bileşenlerinin son 30 yılda özellikle 

telekomünikasyon sektöründe sıklıkla kullanılmasıyla 
performansları giderek artmış ve maliyetleri hızla 
düşmüştür. Bu gelişmeler çok geniş bir alanda FOS’lar 
üzerine çalışmaları artırmış ve geleneksel sensörlerle 
rekabet etmesine olanak sağlamıştır. Özellikle havacılık 
sektöründe rakiplerine göre hala görece pahalı olan FOS’lar 
fayda-maliyet oranı düşünüldüğünde sıklıkla tercih edilen 
bir teknoloji haline gelmiştir [4, 10]. 

FOS’lar ölçüm konumu, çalışma prensibi ve uygulama 
olarak üç kategori altında sınıflandırılabilir. Ölçüm konumu 
gözetilerek FOS’lar içsel (intrinsic) ve dışsal (extrinsic) 
olarak ikiye ayrılır. Çalışma prensibi ya da modülasyon ve 
demodülasyon prosesi temelli olarak yoğunluk (intensity), 
faz (phase), dalgaboyu (wavelength) ve polarizasyon 
(polarization) sensörü olarak sınıflandırılabilirler. Diğer 
taraftan uygulamalar temel alındığında fiziksel, kimyasal ve 
biyomedikal sensörler olarak üçe ayrılırlar [5, 11]. 

İncelenen diğer yayınlarda ise ticari olarak kullanılan 
FOS teknolojileri interferometrik, dağıtık (distributed) ve 
ızgara-temelli (grating-based) sensörler olarak üç ana başlık 
altında incelenmiştir. Tüm bu başlıklar altında, Şekil 2’de 
detayları verilen, birçok ölçüm tipi ve uygulamasını 

içermektedir. Turuncu renkle vurgulanan sensör 
teknolojileri günümüzde endüstriyel uygulamalarda 
kullanılacak olgunluğa ulaşan ticari ürünlerdir [12, 13]. 
 

 
Şekil 2. Ticari olarak kullanılan FOS'ların sınıflandırılması [12]. 

 
Şekil 3’te, Airbus, EADS, NASA, Lockheed Martin, 

Northtop Grumman, GE Aerospace gibi havacılık 
firmalarına FOS tedariği sağlayan Micron Optics firmasının 
kataloğunda belirtilen bazı FOS’ların ölçüm özellikleri 
gösterilmektedir [14]. Şekil 3’te T, P, ɛ, g, Δd ve dB 
sırasıyla sıcaklık, basınç, gerinim, ivme, deplasman ve 
kayıp ölçümünü ifade etmektedir. Fabry-Perot ve FBG 
sensörlerde algılayıcı bölgenin uzunluğu genellikle 1 ile 10 
mm arasında olmaktadır. Ancak Fabry-Perot sensörler ile 
tek bir fiber üzerinde bir ölçüm yapılabilmektedir. Bununla 
birlikte, FBG sensörler ile 50 km uzunluğa sahip bir fiber 
üzerinden belirlenen birçok konumdan farklı fiziksel 
büyüklüklerin ölçümü dinamik olarak yapılabilmektedir. 
Rayleigh sensörlerde ise fiber üzerinde 1 µm aralıklarla tüm 
fiber üzerinden 70 km uzunluğa kadar statik ölçümler 
yapılabilmektedir. Brillouin ve Raman sensörler ise 
Rayleigh sensörler ile benzerlik gösterse bile algılayıcı 
bölgeler daha geniş ve çözünürlükleri de daha düşüktür 
[15]. 

 

 
Şekil 3. Ticari olarak kullanılan bazı FOS'ların ölçüm özellikleri 

[15]. 
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2.1 İnterferometrik Fiber Optik Sensörler 

İnterferometrik sensörler, fiber içerisindeki hareket 
eden ışığın, maruz kaldığı çevresel etkilerden kaynaklı 
oluşan faz değişimlerinin tespitine dayanmaktadır. 
İnterferometrik FOS’lar Mach-Zehnder, Michelson, Fabry-
Perot ve Sagnac olmak üzere dört temel interferometrik 
tekniğe dayanarak çeşitli uygulamalar için geliştirilmiştir. 
İnterferometrik sensörler birkaç yüz femtometrelik 
periyodik uzunluk değişimlerinin tespitine izin verdikleri 
için çok yüksek hassasiyetlere sahiptirler (~10-13 m) [13,16-
20]. 

Fiber üzerinde faz değişimi aşağıdaki eşitlik ile ifade 
edilebilir; 

Δϕ = ΔϕL +Δϕn+Δϕg (1) 
Eşitlik 1’de; 
ΔϕL : Fiber boyundaki değişimden kaynaklanan faz 
değişimini, 
Δϕn : Kırılma indisindeki değişimden kaynaklanan faz 
değişimini, 
Δϕg : Geometri varyasyonlarından kaynaklanan faz 
değişimini göstermektedir. 

İnterferometrik FOS’lar sıcaklık, gerinim, basınç, 
deplasman, kimyasal ve elektro-manyetik alan ölçümünde 
kullanılmaktadır [13]. 
2.1.1 Mach-Zehnder İnterferometresi 

Mach-Zehnder interferometresi bir koherent ışın 
kaynağından gönderilen hizalanmış ışık demetinin 
arasındaki bağıl faz kaymasını belirleyen bir yöntemdir. 
Mach-Zenhnder temelli FOS’larda gerilme ve sıcaklık gibi 
değişimlerden kaynaklanan bozulmalar, interferometrenin 
algılama kolunda bir detektör tarafından yoğunluk değişimi 
olarak algınan faz kaymasına neden olur (Şekil 4a) [5, 13]. 
2.1.2 Michelson İnterferometresi 

Michelson ile Mach-Zehnder interferometreleri 
arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Şekil 
4’te görüldüğü üzere (b) Michelson, Mach-Zehnder’in 
algılayıcıdan sonra katlanmış versiyonudur. Michelson 
interferometresinde yalnızca bir optik bağlaştırıcı vardır. 
Çünkü ışık demeti algılama ve referens fiberlerinden 
aynaların yardımıyla iki kez geçmektedir. Bu yöntemin en 
büyük avantajı tek bir fiber üzerinden detektör 
kullanılmasıyla sorgulama yapılabilmesidir. 

 

 
Şekil 4. (a) Mach-Zehnder, (b) Michelson interferometrelerin 

şematik gösterimi [5]. 

2.1.3 Fabry-Perot İnterferometresi 
Fabry-Perot (FP) interferometresi, ışığın bir aynanın 

arka tarafından girebileceği ve diğer aynadan çıkmadan 
önce iki ayna yüzeyi arasında birçok kez yansıyabileceği 
şekilde, paralel olarak konumlandırılmış, kısmen iletim 
sağlayan aynalardan oluşmaktadır [13]. Fiber optik 
sistemlerde, gelen ışık 0,1 mm’den daha düşük bir özden 
çıktığından ve daha sonra bir FP boşluğundan doğrudan 
fiberin içine yansıtılabildiğinden ötürü FP elemanının 
fiberin kendinden büyük olması gerekmemektedir [5, 13]. 
Bu nedenle FP sensörler çok küçüktürler. Fabry-Perot 
sensörü deplasman tespitinde yaygın olarak kullanılır ve 
sensör hassasiyeti 1 Angstrom’dur [13, 21-24]. 
2.1.4 Sagnac İnterferometresi 

Sagnac interferometresi, birebir aynı yollarda ancak zıt 
yönlerde hareket eden iki ışın demeti arasında meydana 
gelen faz kaymasının ölçülmesine dayanır. Fiber optik 
jiroskoplarda Sagnac interferometresi kullanılmaktadır [13].  
2.2 Dağıtık Fiber Optik Sensörler 

Rayleigh saçılımı temelli optik zaman-alanı yansıma 
ölçümü (Optical Time-domain Reflectometry, OTDR), 
Raman saçılımı temelli optik zaman-alanı yansıma ölçümü 
(ROTDR) ve Brillouin saçılımı temelli optik zaman-alanı 
yansıma ölçümü (BOTDR) olmak üzere üç farklı tip dağıtık 
sensör bulunmaktadır [12, 13]. 
2.2.1 Rayleigh Dağıtık Sensörler 

OTDR, Rayleigh saçılmasının uzun menzilli optik fiber 
bağlantılarının zayıflama profillerini yansıtmak için 
kullanıldığı ilk nesil fiber optik dağıtık sensörlerdir. Bu 
sensör türünde, bir fibere optik darbe sokulur ve Rayleigh 
geri saçılması bir fotodedektör yardımıyla ölçülür [25]. 
2.2.2 Raman Dağıtık Sensörler 

ROTDR, hem anti-Stokes bileşenlerinin hem de Stokes 
bileşenlerinin üretildiği Raman saçılımına dayanmaktadır 
[26]. Bu iki bileşen arasındaki yoğunluk oranı, fiberin 
kendisi algılama ortamı olduğundan, fiber boyunca 
herhangi bir noktada sıcaklık bilgisi sağlayabilir. Stokes 
bileşenlerinin genliği sıcaklığa bağlı olmadığından, 
ROTDR yalnızca 0.2 °C çözünürlüğünde sıcaklık ölçebilir 
[12, 26, 27]. ROTDR'nin algılama mesafesi normal olarak 1 
m uzaysal çözünürlükle yaklaşık 20 km ile sınırlıdır [12, 
15]. 
2.2.3 Brillouin Dağıtık Sensörler 

BOTDR'de, bir optik fiber bağlantısına verilen ışık, 
Brillouin saçılımına dayanarak kısmen geri dağılmaktadır. 
Saçılan ışığın frekansı, BOTDR'nin hem sıcaklığı hem de 
gerinimi ölçmesini sağlayan, fibere uygulanan sıcaklığa ve 
gerilmeye bağlıdır [28]. BOTDR'nin algılama mesafesi 
normal olarak 1-4 m uzaysal çözünürlükle yaklaşık 50-200 
km ile sınırlıdır [12, 15]. 
2.3 Izgara-temelli Fiber Optik Sensörler 

Izgara-temelli FOS’ların özel bir tipi olan FBG 
sensörler, Şekil 5’te görüldüğü gibi gelen ışığın geçişine 
izin verirken belirli bir dalgaboyunu (merkez dalgaboyu) 
geri yansıtırlar [13]. Maruz kaldığı etkiler, FBG sensör 
üzerinde bulunan ızgaralar arasında mesafenin artmasına ya 
da azalmasına neden olur. Bu değişimler yansıyan ışığın 
dalgaboyunu değiştirir [29]. Dalgaboyundaki değişimler 
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tespit edilmesiyle ölçülmek istenen fiziksel/kimyasal 
büyüklükler elde edilmiş olur [30, 31]. 

 

 
Şekil 5. FBG sensörlerin çalışma prensibi [15]. 

 
FBG’ler gerinim ve sıcaklıktaki değişimlere tepki 

verirler [32]. Izgara, λB Bragg dalgaboyundaki ışığı geri 
yansıtır. 

λB = 2neffΛ (2) 
neff : Efektif kırılma indisini, 
Λ : Izgara periyodunu göstermektedir. 

Eşitlik 2, yansıyan λB Bragg dalgaboyunun ızgara 
bölgesinde herhangi bir fiziksel veya mekanik özellikten 
etkilendiğini göstermektedir. FBG üzerine uygulanan 
gerinim, ızgara periyodunu (Λ) ve efektif kırılma indisini 
(neff) değiştirmektedir. Bu durum yansıyan dalgaboyunun 
(λB) değişmesine sebep olup, güvenilir bir gerinim ölçümü 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, sıcaklıktaki 
değişim efektif kırılma indisini (neff) ve termal 
genleşme/büzülmeye bağlı olarak sensör üzerindeki ızgara 
periyodunu (Λ) değiştirmektedir. 

ΔλB =λB(1-ρα)Δɛ+ λB(α+ξ)ΔT (3) 
ρα : fotoelastik katsayıyı, 
α : termal genleşme katsayısını, 
ξ : termo-optik katsayıyı, 
Δɛ : gerinimdeki değişimi, 
ΔT : sıcaklıktaki değişimi göstermektedir [2, 11, 13, 
30, 31]. 
Sıcaklık ve gerinim etkileri Eşitlik 3’te ayrıntılı olarak 
verilmiştir. Izgara yapısına göre FBG sensörler yaygın 
olarak eş aralıklı (uniform), eğilmiş (tilted/blazed) ve eş 
aralıklı olmayan (chirped) olarak üçe ayrılır (Şekil 6). 

 
Şekil 6. (a) Eş aralıklı, (b) eğilmiş ve (c) eş aralıklı olmayan FBG 

sensörler [13]. 

3. YAPISAL SAĞLIK İZLEME 
 

Hava araçlarında kullanılan yapılar, hasar-tolerans 
prensibine bağlı olarak tasarlanmaktadır. Bu mühendislik 
yapılarında, maruz kaldığı kuvvetlerden ötürü, hasarlar 
görülebilir [33, 34]. Bu nedenle oluşabilecek büyük 
hasarlardan kaçınmak için kullanım ömürlerinin tahmin 
edilmesi ve olabildiğince uzatılabilmesi, incelemelerinin ve 
bakımlarının yapılmasına bağlıdır. Özellikle havacılık 
sektöründe bu konu kritik öneme sahiptir. Bu işlemlerin 
yürütülmesinde kullanılan personel maliyeti oldukça 
yüksektir. Ancak hava taşıtının yerde geçirdiği süre dikkate 
alındığında incelemelerin yürütülmesine bağlı oluşan hava 
aracının servis maliyeti çok daha yüksektir [2]. Bu 
süreçlerin otomasyon ile yapılması inceleme için harcanan 
eforu azaltmak için önemli bir gerekliliktir. SHM ile gerçek 
zamanlı inceleme yapılarak, hava aracının güvenilirliğinin 
ve performansının artırılmasının yanında bakım ve 
inceleme maliyetleri de azaltılabilmektedir [34]. 

SHM, 1990'lı yıllarda multidisipliner bir yöntem olarak 
ortaya çıkmıştır. SHM, otomatik hasar tespit sistemlerinin 
uygulanmasıyla mühendislik yapılarında bakım 
maliyetlerini düşürme, kritik boyutların çok altında yeni 
başlayan hasarları tespit, analiz, tahmin etme ve 
konumlarının belirlenmesi işlemlerinin tahribatsız olarak 
gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve kaydedilmesini 
içermektedir [34-36]. SHM kullanılarak havacılık 
sektöründe yapısal bütünlüğün denetlenmesi, uçuş sırasında 
veya bekleme süresince, hava aracı bileşenlerini sökmeden 
neredeyse kesintisiz olarak yapılabilmektedir [35]. 

SHM sistemi üç temel unsur içermektedir; 
1. Tahribatsız muayene tekniklerinden farklı olarak, 

yapısal bileşene kalıcı olarak entegre edilmiş bir sensör 
ağı, 

2. Yerleşik veri işleme özelliği, 
3. Sensörlerden veri toplayan, çevresel etkilerden 

kaynaklanan gürültüleri temizleyen, bozulmamış 
yapıdaki eski verilerle karşılaştırarak hasar oluşumu, 
tipi ve konumu hakkında bilgi veren algoritmalar [36]. 
Akıllı Yapılar (Smart Structures), yapısal görevini 

yerine getirirken, çalışma ortamındaki değişiklikleri veya 
diğer uyaranları algılayarak, durumu hakkında veri 
toplayabilme kabiliyetine sahip yapılardır [37, 38]. Bu 
kabiliyet, yapıya gömülmüş veya üzerine eklenmiş 
sensörler ve aktüatörlerden veya daha basit olarak 
malzemedeki doğal bir yanıt mekanizmasından elde 
edilebilir [38]. SHM sisteminin üç temel unsurundan ilki 
olan “Tahribatsız muayene tekniklerinden farklı olarak, 
yapısal bileşene kalıcı olarak entegre edilmiş bir sensör ağı” 
özelliği göz önüne alındığında, aslında SHM’de kullanılan 
her bir yapısal bileşen akıllı yapı olarak adlandırılabilir. 
İncelenen birçok yayında da akıllı yapılar ve SHM’nin 
genellikle iç içe geçmiş iki olgu olarak algınalabileceği 
anlaşılmaktadır [38-41]. 

1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) SHM ve SHM’de kullanılan sensörler üzerine 
havacılık ve uzay alanında birçok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalar genellikle Northrop Corporation gibi büyük 
havacılık firmaları ve ABD Hava Kuvvetleri ortaklığı ile 
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yürütülmüştür. Yapılan ilk çalışmalarda SHM üzerine 
kullanım senaryolarının oluşturulması ve teknolojik yol 
haritasının belirlenmesine odaklanılmıştır (Şekil 7). Yol 
haritasının belirlenmesi ile SHM’nin uygulanabiliriliği ve 
kullanılan/kullanılabilecek sensörlerin olgunluk seviyeleri 
üzerinde durulmuştur. FOS’lar dahil olmak üzere birçok 
sensörün kullanılabilirliği araştırılmıştır [42-45]. 1997 
yılında ise F/A-18 uçağındaki metalik yapılarda fiber optik 
gerinim sensörleri, SHM uygulamasında kullanılmıştır [44]. 
Hava araçlarında kompozit yapıların yaygınlaşacağı 
öngörülerek, SHM uygulamaları için büyük avantaj 
sağlayabileceği düşünülen FOS’ların, kompozit yapıların 
içine gömülebilme kabiliyetleri ve malzemenin yapısal 
bütünlüğüne etkileri 1990’lı yılların sonunda araştırılmaya 
başlanmıştır [45]. 

 

 
Şekil 7. SHM bileşenleri [41]. 

 
Bu uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, SHM 

alanında en iyi sonuç alınan ölçüm metodları elektriksel 
gerinim sensörleri (strain gaugeler), piezoelektrik sensörler, 
akustik emisyon metodu, optik temelli sensör teknolojileri, 
karşılaştırılmalı vakum izleme ve MEMS’ler olarak 
sıralanabilir [46]. 

Bölüm 1’de bahsedilen avantajlarından dolayı FOS’lar 
SHM için oldukça uygundur. Özellikle FOS’ların bir türü 
olan FBG sensörlerin, bu avantajlara ek olarak aşağıdaki 
özellikleri bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. 

• Kompozit yapıların içerisine gömülebilmeleri, 
• Kullanım süresince kalibrasyon yapılmasına 

ihtiyaç duyulmaması, 
• Yüksek yorulma dirençleri [47], 
• Bir fiber üzerinde birden fazla sensör 

bulundurmaları, 
• Farklı fiziksel büyüklüklerin aynı fiber üzerinde 

ölçülebilmesi, 
• Dinamik olarak gerçek zamanlı ölçüm 

yapılabilmesi, 
• Yangın tehlikesi olmamasından dolayı patlayıcı 

kimyasal, hidrojen ve oksijen bulunan ortamlarda 
çalışabilmesi [48]. 

FOS’lar kullanılarak havacılık alanında yapılan 
çalışmalar SAE International’in AIR6258 numaralı “Fiber 
Optic Sensors for Aerospace Applications” başlıklı 

standardında belirtildiği gibi aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir [13]: 

• Gerinim ve sıcaklık ölçümü, 
• Darbe, çatlak tespiti, 
• Kompozit malzemelerde delaminasyon tespiti, 
• Tork ölçümü, 
• İniş takımları hasar tespiti, 
• Yakıt ya da sıvı seviyesi tespiti, 
• Basınç ölçümü, 
• Titreşim ölçümü. 
NASA ve McDonnell Douglas tarafından üretilen 

yeniden kullanılabilir tek aşamalı insansız yörüngeye 
fırlatma roketi DC-XA’nın SHM uygulaması için 
çalışmalar yürütülmüş ve FBG sensörler başarıyla 
kullanılmıştır [49]. NASA’nın FBG’ler üzerine birçok 
çalışması bulunmaktadır [3]. NASA, FOS’lar üzerine 
çalışmalarına 1980’li yıllarda başlamış ve bu teknolojinin 
gelişim süresinde her aşamasında yer almıştır. NASA, 
özellikle FBG sensörler için Langley’de bir üretim tesisi de 
kurmuştur. Bir fiber kablo üzerinde binlerce FBG sensör 
üretimini başarmış ve farklı sorgulama teknikleri ile ileri 
teknolojik çözümler üzerinde çalışmalar yürütmüştür [50]. 

NASA, NESC Kompozit Mürettebat Modülü’nde 
(Composite Crew Module) ve Global Observer, Ikhana 
(modifiye edilmiş Predator-B) İnsansız Hava Araçları’nda 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) FBG sensörleri 
kullanmıştır. 2008’de yürütülen çalışmalarda Ikhana 
UAV’de bir kanat ucundan diğer kanat ucuna, 3000 adet 
FBG sensör yerleştirilerek, kanatların şekil ölçümü, analitik 
gerinim-deplasman transfer fonksiyonları kullanılarak 
deneysel olarak doğrulanmıştır. Ikhana UAV’deki FBG 
sensör yerleşimi Şekil 8’de ve elde edilen uçuş test verileri 
Şekil 9’da görülmektedir.  2010 yılında yürütülen 
çalışmalarda ise tamamı kompozit malzemeden üretilen 
Global Observer UAV’de sol kanat ve gövdede 8 fiber 
kablo üzerine yazılmış 8000’den fazla FBG sensör 
kullanılmıştır. Gerinim değerleri gerçek zamanlı olarak 
ölçülerek veri toplama cihazlarında her bir sensör üzerinden 
saniyede 20 örnek toplanmıştır. Deneyler süresince beş 
uçuş yapılmış ve dördünde veriler başarıyla kaydedilmiştir 
[3]. 

 

 
Şekil 8. FBG sensörlerin yerleşimi [3]. 
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Şekil 9. Ikhana uçuş test verileri [3]. 

 
Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) 

itki sistemlerinde, irtifa ve yörünge kontrol sistemlerinde 
olmak üzere uydularda, yeniden kullanılabilir fırlatma 
araçlarında, atmosfere giriş araçlarında, uluslararası uzay 
istasyonlarında, solar yelkenlerde ve uzay yapılarının yer 
testlerinde fiber optik sensörler üzerine çalışmalar 
yürütmüştür [7]. 

Küresel havacılık firmalarından biri olan Airbus, SHM 
üzerine çok ciddi çalışmalar yapmaya devam etmektedir. 
SHM üzerine ayrı bir departmanı bulunan Airbus, FOS’lar 
dahil olmak üzere, birçok sensör üzerine çalışmaktadır. 
Airbus firması FOS’ları darbe, delaminasyon, bağlantı 
kalitesi, tamir yamalarının bağlantısının tespitinde, yükleme 
ve gerinim izlemede kullanmaktadır [51]. A340-600 
uçaklarında, FBG sensörlerin kullanılması üzerine 
çalışmalar yapılmıştır [52]. Başka bir çalışmada ise Airbus 
Helicopters UK firması, FOS’lar konusunda önemli 
çalışmaları bulunan Cranfield Üniversitesi ve diğer firmalar 
ile birlikte BLADESENSE adı verilen projede FBG 
sensörleri kullanarak rotor palindeki deformasyonu dinamik 
olarak ölçmüşlerdir [53]. Bu çalışmanın devamında elde 
edilen veriler ile rotor palinin aeroelastisitesinin döner 
kanat araçlarda uçuşa etkisini incelemişlerdir [54]. Şekil 
10’da BLADESENSE projesi kapsamında Airbus 
helikopter rotor pali üzerine yerleştirilmiş FBG sensörler 
görülmektedir. 

 
Şekil 10. BLADESENSE projesi kapsamında Airbus helikopter 

rotor pali üzerine yerleştirilmiş FBG sensörler. 
 
 

4. UÇUŞ TEST ENSTRÜMANTASYONU 
 

Hava araçları, prototip aşamasından ömrünü 
tamamladığı zamana kadar çeşitli testler ve bakım 
süreçlerinden geçmektedir. Test aşamalarından ilki hem 
askeri hem de sivil hava araçlarında kullanılan FTI’dır. FTI 
bir hava aracının üzerine birçok konumda yerleştirilen 
yüzlerce sensörle gerinim, sıcaklık ve titreşim gibi 
parametrelerin ölçümünü takip etmek için kullanılmaktadır 
[3, 55-59]. FTI'da sensör sistemlerinin yüksek doğrulukta, 
hafif, dayanıklı, hızlı kuruluma sahip olması ve zor şartlar 
altında çalışması beklenmektedir. Mevcut durumda hava 
aracının biçimini ölçmek için fotogrometri [56], basınç 
ölçümleri için piezodirençli sensörler [57], yüzeydeki 
gerinim ölçümleri için elektriksel gerinim ölçerler [58] ve 
yüzeydeki sıcaklığı ölçmek için termokupllar 
kullanılmaktadır [59]. 

Son yirmi yılda fiber optik teknolojisinde gerçekleşen 
devrim niteliğindeki gelişmeler, uçuş test 
enstrümantasyonuna uygulanmıştır ve öngörülebilir gelecek 
için de bu gelişmelerin hızlı bir şekilde devam etmesi 
beklenmektedir. Hem fiber üretimi hem de fiber optik 
donanımların küçültülmesi gibi teknolojik olgunlaşmalar, 
FOS’ların kontrollü laboratuvar ortamlarından gerçekçi 
hava aracı operasyonlarında kullanımına olanak tanımıştır 
[3]. 

 2012 yılında yayınlanan RTO AG-160 Vol. 22 / SCI-
228 numaralı NATO Raporu’nda fiber optik sensör 
sistemlerinin, birçok avantajlarıyla beraber, elektriksel 
gerinim ölçerlerin yerini alacak potansiyele sahip olduğu 
belirtilmektedir. Böylece Şekil 11’de görüldüğü gibi kablaj 
ağırlığı azaltılırken, daha doğru ve yoğun aralıklar ile 
ölçüm yapılabilmektedir. Şekil 12’de ise bir helikopter pali 
üzerine yerleştirilmiş FBG ve elektriksel sensörler 
görülmektedir.  Bahsi geçen avantajlar ile FOS’ların, uçuş 
test enstrümantasyonlarında kullanımının tüm NATO 
üyeleri için devrim yaratacak nitelikte olduğu 
vurgulanmıştır [3]. 

 
Şekil 11. Elektriksel gerinim ölçer ve FOS teknolojisinin kablaj 

işlemi açısından karşılaştırılması [3]. 
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Şekil 12. Bir helikopter pali üzerine yerleştirilmiş FBG ve 

elektriksel sensörlerin görünümü [60]. 
Şekil 13a, Northrop Grumman (Falls Church, Virginia) 

E2C Hawkeye üzerinde yapılan bir elektriksel gerinim ölçer 
yük kalibrasyon testini göstermektedir. Bu testler, 
elektriksel gerinim ölçer temelli yük denklemleri elde 
etmek için rijitlik katsayılarını belirlemek üzere bir dizi 
mekanik yük uygulanmasını gerektirmektedir. Bu 
denklemler, geleneksel bir uçuş araştırma programı 
sırasında, uçak gövdesi üzerinde oluşan uçuş yüklerini 
izlemek için gerekmektedir. Hawkeye üzerinde uçuş 
yüklerinin izlenmesi için, kanattaki iç yük taşıyıcı yapılara 
düzinelerce elektriksel gerinim ölçer uygulanması 
gerekmiştir. Ancak folyo elektriksel gerinim ölçerin tipik 
kurulum süreleri, uygulanacak yüzeyde bazı işlemler 
gerektiği için, gauge başına yaklaşık dört saat olarak 
bildirilmiştir [3]. Ancak incelenen bazı yayınlarda ve kişisel 
tecrübeler ile bu sürenin uygulanacağı yüzeyin tipine, 
biçimine bağlı olarak sekiz saate kadar çıkabileceği 
belirlenmiştir. 

Bu işlemlerin Şekil 13b’de görüldüğü gibi FOS 
sistemleri ile yapılması,  yer testlerinin süresini, tüm 
aşamalarda, program boyunca büyük oranda düşürdüğü 
görülmüştür. Testlere hazırlık süresince, herbiri binlerce 
sensör içeren birkaç fiber kablo, geleneksel gerinim ve 
sıcaklık ölçerlere göre çok daha az bir sürede, 
yerleştirilebilmiştir. Öte yandan, elektriksel gerinim 
sensörlerinde, her bir sensör için bir veri toplama kanalına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu NATO raporunda, daha önce de 
Şekil 11’de gösterildiği gibi testlerde ihtiyaç duyulan kanal 
sayısında, üzerinde birçok sensör bulunan birkaç fiber 
kablo kullanılarak, çok önemli bir düşüş sağlanmıştır. 

FBG sensörler ile enstrümante edilmiş yapıların diğer 
avantajları ise, küçük boyutları ve düşük kablaj ağırlıkları 
nedeniyle, elektriksel gerinim sensörlerinin 
konumlandırılamadığı bölgelerde kullanılabilmesidir. Aynı 
zamanda, FBG sensörler, yer testlerinden sonra hava 
araçlarının uçuşundan önce yapıdan çıkarılan diğer yer test 
enstrümantasyonlarının aksine, aracın ömür döngüsü 
boyunca hava aracı üzerinde kalabilmektedir. Böylelikle, 
eğer hava aracında uçuş sırasında da veri toplanması 
isteniyorsa fazladan zaman kaybı önlenmiş olur [3]. Bu 
duruma örnek olarak “Advanced Flight Test Facilities” 
başlıklı National Aerospace Laboratory (NLR) projesi 
verilebilir [61]. 

 

 
Şekil 13. (a) NASA Dryden’s Flight Load Lab.’ta elektriksel 

gerinim ölçerlerin yük kalibrasyon testleri, (b) yapısal özellikleri 
belirlemek için basitleştirilmiş testler [3]. 

 
5. SONUÇ 

 
Bu bildiride, FOS’ların tiplerinden, mevcut olgunluk 

seviyelerinden, çalışma prensiplerinden, avantajlarından ve 
havacılık alanındaki SHM ve FTI uygulamalarından 
bahsedilmiştir.  

FOS’ların elektromanyetik girişimlerden 
etkilenmemesi, küçük boyutları, hafiflikleri, sağlamlıkları, 
kolay uygulanabilirlikleri ve malzemelerin içerisine 
gömülebilirlikleri gibi özelliklerinden dolayı diğer sensörler 
ile mukayese edildiğinde, tercih edilen bir sensör haline 
gelmiştir. Tek bir kablo üzerine birden fazla sensör 
yerleştirme, aynı anda farklı parametreleri ölçebilme ve 
çoklayabilme niteliği, maliyet, ağırlık ve uygulama 
kolaylığı gibi özelliklerinden dolayı FOS’ların bir türü olan 
FBG sensörler, havacılık sektöründe, geleneksel sensörlere 
göre tercih edilir hale gelmiştir. FOS’lar havacılık alanında 
genel olarak gerinim ve sıcaklık ölçümü, darbe, çatlak 
tespiti, kompozit malzemelerde delaminasyon, iniş 
takımlarında hasar tespiti, tork ölçümü, yakıt ya da sıvı 
seviyesi tespiti, basınç ölçümü ve titreşim ölçümü 
uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi küresel 
havacılık firmaları FOS'lar üzerine geçtiğimiz yıllarda çok 
ciddi çalışmalar yürütmüştür. Günümüzde Airbus A3XX 
serisi, Airbus'un helikopteri, NASA'nın birçok ürünü hava, 
uzay taşıtı ve FTI test ortamında FOS'lar kullanılmaktadır. 

 
6. REFERANSLAR 
 
[1] W. J. STASZEWSKI, “Health and Usage Monitoring Of 
Aerospace Structures” 3rd International Congress of Technical 
Diagnostics, Polonya, 2004, s.105 
[2] I. Garcia, J. Zubia, G. Durana, G. Aldabaldetreku, M. A. 
Illarramendi, J. Villatoro, “Optical Fiber Sensors for Aircraft 
Structural Health Monitoring” Sensors cilt 15, 2015, s.15494-
15519 
[3] W. L. Richards ve ark., 2012, Application of Fiber Optic 
Instrumentation, AGARD and RTO Flight Test Instrumentation 
Series AGARDograph 160 (AG 160) vol 22)(Paris: North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) Science and Technology 
Organization (STO)). 
[4] R. D. Sante, “Fibre Optic Sensors for Structural Health 
Monitoring of Aircraft Composite Structures: Recent Advances 
and Applications” Sensors cilt 15, 2015, s.18666-18713 
[5] K. Fidanboylu, H. S. Efendioğlu, “Fiber Optic Sensors and 
Their Applications” 5th International Advanced Technologies 
Symposium (IATS’09), Karabük, 2009 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

64

[6] A. Güemes, “Fiber Optics Strain Sensors” NATO-STO 
Lecture Series (STO-EN-AVT-220), 2014, s.1-16 
[7] I. Mckenzie, N. Karafolas, “Fiber Optic Sensing in Space 
Structures: The Experience of the European Space Agency” 17th 
International Conference on Optical Fibre Sensors, Bellingham, 
WA, 2005, s.262-269 
[8] P. Foote, I. Read, “Applications of optical fibre sensors in 
aerospace: the achievements and challenges” Applications of 
Optical Fiber Sensors, Birleşik Krallık, 2000, s.246-261 
[9] C. Boller, “Ways and options for aircraft structural health 
management” Smart Materials and Structures cilt 10, 2001, s.432-
440 
[10] N. J. Lawson, R. Correia, S. W. James, M. Partridge, S E. 
Staines, J. E. Gautrey, K. P. Garry, J. C. Holt, R. P. Tatam, 
“Development and application of optical fibre strain and pressure 
sensors for in-flight measurements” Measurement Science and 
Technology cilt 27, 2016, s. 104001 
[11] N. Mrad, G. Z. Xiao, “Multiplexed Fiber Bragg Gratings For 
Potential Aerospace Applications” 2005 International Conference 
on MEMS, NANO and Smart Systems (ICMENS’05), Kanada, 
2005 
[12] H. Guo, G. Xiao, N. Mrad, J.Yao, “Fiber Optic Sensors for 
Structural Health Monitoring of Air Platforms” Sensors cilt 11, 
2011, s. 3687-3705 
[13] SAE International, “Fiber Optic Sensors for Aerospace 
Applications” AIR6258 Aerospace Information Report, 2015 
[14] www.micronoptics.com/applications/sensing-
solutions/aerospace/ 
[15] D. Costantini, “Şirket Sunumu” Micron Optics Inc., 2019 
[16] W. Liu, J. Yao, “Real-time Interrogation of a Linearly 
Chirped Fiber Bragg Grating Sensor Based on Chirped Pulse 
Compression Using a Sagnac Loop Interferometer” Photonics 
North 2011, Kanada, 2011 
[17] Y. Rao, “Recent advances in fiber-optic F-P interferometric 
sensors” Fundamental Problems of Optoelectronics and 
Microelectronics III, Çin, 2006 
[18] K. A. Murphy, V. Bhatia, and R. O. Claus, P. Duncan, M. E. 
Jones, J. L. Grace, J. A. Greene, and T. A. Tran, “Multiplexed 
extrinsic Fabiy-Perot interferometers and applications” Distributed 
and Multiplexed Fiber Optic Sensors V, Almanya, 1995 
[19] E. Udd, “25 Years of Structural Monitoring Using Fiber 
Optic Sensors” Smart Sensor Phenomena, Technology, Networks, 
and Systems, San Diego, California, 2011 
[20] E. Udd, “A Personal Review of 25 Years of Fiber Grating 
Sensor Development” Fiber Optic Sensors and Applications X, 
Baltimore, Maryland, 2013 
[21] M. R. Islam, M. M. Ali, M.Lai, K.Lim, H. Ahmad, 
“Chronology of Fabry-Perot Interferometer Fiber-Optic Sensors 
and Their Applications: A Review” Sensors cilt 14, 2014, s. 7451-
7488 
[22] Z. Zhao, Z. Yu , K. Chen, Q. Yu, “A Fiber-Optic Fabry-Perot 
Accelerometer Based on High-Speed White Light Interferometry 
Demodulation” Journal of Lightwave Technology cilt 36 No.9, 
2018, s.1562-1567 
[23] B. Yu, D. W. Kim, J. Deng, H. Xiao, A.Wang, “Fiber Fabry–
Perot sensors for detection of partial discharges in power 
transformers” Applied Optics cilt 42 No. 16, 2003, s.3241-3250 
[24] Y. Yang , E. Wang, K. Chen , Z. Yu, Q. Yu, “Fiber-Optic 
Fabry–Perot Sensor for Simultaneous Measurement of Tilt Angle 
and Vibration Acceleration” IEEE Sensors Journal cilt 19 No.6, 
2019, s.2162-2169 
[25] D. L. Philen, I. A. White, J. F. Kuhl, S. C. Mettler, “Single-
Mode Fiber OTDR: Experiment and Theory” IEEE Journal of 
Quantum Electronics cilt QE-18 No.10, 1982, s.1499-1508 

[26] D. M. Spirit, L. C. Blank, “Raman-Assisted Long-Distance 
Optical Time Domain Reflectometry” Electronics Letters cilt 25 
No.25, 1989, s.1687-1688 
[27] Y. T. Cho, M. N. Alahbabi, G. Brambilla, T. P. Newson, 
“Distributed Raman Amplification Combined With a Remotely 
Pumped EDFA Utilized to Enhance the Performance of 
Spontaneous Brillouin-Based Distributed Temperature Sensors” 
IEEE Photonics Technology Letters cilt 17 No.6, 2005, s.1256-
1258 
[28] X. Bao, D. J. Webb, D. A. Jackson, “32-km distributed 
temperature sensor based on Brillouin loss in an optical fiber” 
Optics Letters cilt 18 No.18, 1993, s.1561-1563 
[29] R. K. Ramalingam, H. Neumann, “Fiber Bragg Grating-
Based Temperature Distribution Evaluation of Multilayer 
Insulations Between 300 K–77 K” IEEE Sensors Journal cilt 11, 
No.4, 2011, s.1095-1100 
[30] Z. Ma, X. Chen, “Fiber Bragg Gratings Sensors for 
AircraftWing Shape Measurement: Recent Applications and 
Technical Analysis” Sensors cilt 19 No.55, 2019 
[31] K. O. Hill, G. Meltz, “Fiber Bragg grating technology – 
Fundamentals and overview” Journal of Lightwave Technology 
cilt 15, 1999, s1263 
[32] D. Balageas, C. P. Fritzen, A. Guemes, “Structural health 
monitoring”, Fiber-Optic Sensors Bolüm 3, ISTE Ltd, 2006 
[33] C. Boller, “Why SHM? A Motivation” NATO-STO Lecture 
Series (STO-MP-AVT-220), Belçika, 2014 
[34] C. Boller, “Structural Health Monitoring—An Introduction 
and Definitions” Encyclopedia of Structural Health Monitoring, 
Bolum 1, 2009 s.1-23 
[35] A. Güemes, “SHM Technologies and Applications in Aircraft 
Structures” 5th International Symposium on NDT in Aerospace, 
Singapur, 2013 
[36] J. M. M. Martin, A. Guemes, “SHM Using Fiber Sensors in 
Aerospace Applications” Optical Fiber Sensors (OSA) Technical 
Digest MF1, 2006,  
[37] C. Boller, “Smart Structures in Engineering and Technology 
— An Aerospace and Automotive Perspective” European 
Workshop on Smart Structures in Engineering and Technology, 
Fransa, 2003, s.39-52 
[38] S.C. Galea, A. A. Baker, “Smart Structures Approaches for 
Health Monitoring of Aircraft Structures” Smart Structures and 
Devices, Avusturya, 2001, s.340-354 
[39] L. Thompson, B. Westermo, D. Crum, W. Law, R. Trombi, 
R. Waldbusser, “Smart structural fasteners for the aircraft and 
construction industries” Smart Structures and Materials 1999: 
Smart Structures and Integrated Systems, Newport Beach, CA, 
1999, s.143-152 
[40] E. Udd, “Fiber Optic Smart Structures” Proceedings of the 
IEEE, cilt  84, No.1, 1996, s.60-67 
[41] J. N. Kudva, C. Marantidis, C.B. V. Way, J. M. Alper, C. A. 
Paul, “Guidelines for smart structural health monitoring systems 
for military aircraft: lessons learned from the smart structures 
concept requirements (SSCORE) contract” Smart Structures and 
Materials 1994: Smart Sensing, Processing, and Instrumentation, 
Orlando, FL, 1994, s.210-215 
[42] J. N. Kudva, C. Marantidis, J. D. Gentry, E. Blazic, “Smart 
structures concepts for aircraft structural health monitoring” Smart 
Structures and Materials 1993: Smart Structures and Intelligent 
Systems, Albuquerque, NM, s.964-971 
[43] C. Marantidis, J. D. Gentry, J. N. Kudva, “Sensors and 
sensing technologies forstructural health monitoring of aircraft” 
Smart Structures and Materials 1993: Smart Structures and 
Intelligent Systems, Albuquerque, NM, 1993, s.972-979 
[44] C. B. V. Way, J.N. Kudva, J.N. Schoess, M. L. Zeigler, J.M. 
Alper, “Aircraft structural health monitoring system development: 
overview of the Air Force/Navy smart metallic structures 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

65

program” Smart Structures and Materials 1995: Smart Structures 
and Integrated Systems, San Diego, CA, 1995, s.277-285 
[45] R. C. Foedinger, D. L. Rea, J. S. Sirkis, C. S. Baldwin, R. 
Troli, R. Grande, C. S. Davis, T. L. VanDiver, “Embedded fiber 
optic sensor arrays for structural health monitoring of Filament 
wound composite pressure vessels” Smart Structures and 
Materials 1999: Sensory Phenomena and Measurement 
Instrumentation for Smart Structures and Materials, Newport 
Beach, CA, 1999, s.289-301 
[46] C. Boller, N. Meyendorf, “State-of-the-art in Structural 
Health monitoring for aeronautics” International Symposium on 
NDT in Aerospace, Fürth, Germany, 2008 
[47] H. Davies, L. A. Everall, A. M. Gallon, “Structural health 
monitoring using smart optical fiber sensors” Smart Materials, 
Melbourne, Australia, 2000, s.134-143 
[48] E. Udd, “Fiber grating sensors for structural health 
monitoring of aerospace structures” Smart Structures and 
Materials 2006: Smart Sensor Monitoring Systems and 
Applications, San Diego, California, 2006 
[49] E. W. Baumann, R.S. Becker, P. J. Ellerbrock, S. W. Jacobs, 
“DC-XA structural health-monitoring system” Smart Structures 
and Materials 1997: Industrial and Commercial Applications of 
Smart Structures Technologies, San Diego, CA, s.195-206 
[50] G. B. Tait, R. S. Rogowski, “Fiber Bragg Grating Sensors for 
Real-Time Health Monitoring of Aerospace Vehicles” 2005 
Quantum Electronics and Laser Science Conference, Baltimore, 
MD, 2005,  
[51] C. Bockenheimer, H. Speckmann, “Validation, Verification 
and Implementation of SHM at Airbus” IWSHM 2013, Stanford, 
USA, 2013 
[52] H. Speckmann, “Structural Health Monitoring (SHM)” 
IMRBPB Meeting, EASA, Cologne, 2007 
[53] S. Weber, “Measurement of dynamic rotor blade deformation 
(BLADESENSE)” Aerospace Technology Institute, 2017 
[54] S.Weber, L. R. Valle, X. Barral, D. Hayes, A. Cooke, M. 
Lone, “Impact of Rotor Blade Aeroelasticity on Rotorcraft Flight 
Dynamics” AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, 
Grapevine, Texas, 2017, s.1-14 
[55] R. Borek, A. Pool, “Basic Principles of Flight Test 
Instrumentation Engineering” (AGARD and RTO Flight Test 
Instrumentation Series AGARDograph 160 cilt 1)(Paris: NATO 
ve STO), 1994 
[56] J. C. van der Linden, H. A. Mensink, “Linear Angular 
Measurement of Aircraft Components” (AGARD and RTO Flight 
Test Instrumentation Series AGARDograph 160 cilt 8)(Paris: 
NATO ve STO), 1977 
[57] W. Wuest, “Pressure and Flow Measurement” (AGARD and 
RTO Flight Test Instrumentation Series AGARDograph 160 cilt 
8)(Paris: NATO ve STO), 1980 
[58] E. Kottcamp ve ark., “Strain Gauge Measurements on 
Aircraft” (AGARD and RTO Flight Test Instrumentation Series 
AGARDograph 160 cilt 7)(Paris: NATO ve STO), 1976 
[59] F. Trenkle ve M. Reinhardt, “In-Flight Temperature 
Measurements” (AGARD and RTO Flight Test Instrumentation 
Series AGARDograph 160 cilt 2)(Paris: NATO ve STO), 1973 
[60] http://www.gain.nl/wp-
content/uploads/2016/03/Recent-advances-in-fibre-optic-
sensing-FOSS-Marc-Voet.pdf 
[61] J.M. Klijn, “Development of flight test instrumentation: an 
evolutionary approach” Society of Flight Test Engineers 17th 
European Chapter Symposium, Amsterdam, 2006 
 
 
 

 

7. ÖZGEÇMİŞ 
 
AHMET CAN GÜNAYDIN 

Ahmet Can GÜNAYDIN, halen Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii, Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nde 
Tasarım Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Aralık 
2018’de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne katıldı. 
2014-2019 yılları arasında birçok TÜBİTAK projesinde 
bursiyer, 2017-2018 yılları arasında da özel bir firmada 
Ar-Ge Mühendisi olarak görev aldı. Lisans derecesini 2014 
yılında, yüksek lisans derecesini 2017 yılında Selçuk 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden aldı. 
2017’de başladığı doktora eğitimine halen devam 
etmektedir. 

 
AYŞENUR HATİPOĞLU 

Ayşenur Hatipoğlu, halen Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii, Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nde Tasarım 
Uzman Mühendis olarak görev yapmaktadır. Farklı 
firmalarda Ar-Ge ve yazılım mühendisi olarak 9 yıl 
çalıştıktan sonra Mart 2019'da Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii’ne katıldı. Lisans derecesini 2005 yılında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, 
yüksek lisans derecesini 2018 yılında Bursa Teknik 
Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden aldı. 

 
KEMAL FİDANBOYLU 

Prof. Dr. Kemal FİDANBOYLU, halen Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii, Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nin 
yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Mayıs 2017'de Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii’ne katıldı ve TAI Teknopark 
İstanbul şubesinin kurucu yöneticisi olarak görev yaptı. 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'da 
sekiz farklı üniversitede akademisyen olarak hizmet verdi. 
Fiber optik sensörler ile alakalı 20’den fazla ulusal ve 
uluslararası araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı 
olarak görev yaptı. Lisans derecesini 1985 yılında, yüksek 
lisans derecesini 1987 yılında King Fahd University of 
Petroleum and Minerals, Elektrik Mühendisliği 
Bölümünden aldı. Doktora derecesini ise 1991 yılında 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Elektrik 
Mühendisliği Bölümünden aldı. 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

66

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 

11-12 Ekim 2019 / ESKİŞEHİR 

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TİTANYUMUN KRİTİK YERİ VE ÖNEMİ 
 

Nisa Yağmur BİLGİ1, Hanifi Eray KORKMAZ2, M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU3, Ayşe TEMİZ4 
 

1Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 
TÜRKİYE 

Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: nisayagmur.bilgi@tai.com.tr  
2Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 

TÜRKİYE 
Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: hanifieray.korkmaz@tai.com.tr   

3Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 
TÜRKİYE 

Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: mehmeterdem.corapcioglu@tai.com.tr  
4Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 

TÜRKİYE 
Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: astemiz@tai.com.tr 

 
 

ÖZET- Havacılık ve uzay sektöründe hızlı uçabilme, uzun 
menzil, yakıt tasarrufu, daha yüksek irtifalarda görev 
yapabilme ve daha yüksek faydalı yük kapasitesine sahip 
olabilme gibi nedenlerle hafif malzeme kullanımı esastır. 
Malzemeler aynı zamanda kullanım ömrü boyunca maruz 
kalacakları yük ve çevre koşullarına dayanıklı olacak 
şekilde seçilmelidir. Çeliklerle rekabet edebilecek kadar 
yüksek mukavemetlere sahip, aynı zamanda hafif, yüksek 
sıcaklığa dayanıklı ve mükemmel korozyon direnci 
özellikleri ile titanyum alaşımları askeri havacılık 
sektöründe 1950’lerden beri kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, titanyum özellikleri ve üretimi hakkında bilgi 
verilmiş, titanyumun havacılık sektöründeki kullanımının 
son yıllardaki artışına dikkat çekilerek, ülkemizde konu 
hakkında çalışılması gereken malzeme ve proses 
teknolojilerine ve millileştirme faaliyetlerine yönelik 
öneriler sunulmuştur. Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada 
titanyumun mevcut durumu ile ülkemizde ilgili 
teknolojilerde çalışabilecek paydaşlara yönelik 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Titanyum, Süperplastik Şekillendirme, 
Kritik Teknoloji, Titanyum Pazarı, Havacılık Sektörü 
 
1. GİRİŞ 
 
Küresel havacılık endüstrisi her geçen gün artan talepler 
nedeniyle büyüme eğilimini sürdürmeye devam etmektedir. 
Bu eğilim rekabetin oluşmasına neden olmakta, yakıt 
tüketiminin azaltılması ve daha uzun mesafeye ulaşılması 
gibi hedefleri beraberinde getirmektedir. Daha hafif 
uçakların üretilebilmesi için malzemeler üzerine 

araştırmaların yapılması teşvik edilmektedir. Malzeme 
teknolojileri alanında yapılacak çalışmalar söz konusu 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kritik olarak kabul 
edilmektedir. Uçak yapımında kullanılan malzemelerden 
biri olan titanyumun gelişen teknoloji ile gövde ve 
motorlarda kullanımı artmaktadır. Titanyumun düşük 
yoğunluğu, yüksek özgül mukavemeti, korozyon direnci, 
yüksek sıcaklığa ve kimyasal aşındırıcılara karşı dayanıma 
sahip olması gibi mekanik özellikleri sayesinde hava 
araçlarında kullanımı öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu 
özelliklerine ek olarak ağırlık avantajı sağlaması, uçak 
imalatında yapı ve bileşenlerde tercih edilmesinin sebepleri 
olarak sıralanabilir. 
Bu çalışmada, titanyum malzemesinin havacılık 
sektöründeki kritik ve stratejik öneminin belirlenmesine 
yönelik inceleme yapılmıştır. 
 
2. TİTANYUM ve ALAŞIMLARI 
 
Hafif alaşımların yüksek performanslı uçak parçaları 
imalatındaki önemi, yüksek özgül mukavemete 
(mukavemet/yoğunluk), hasar toleransına, korozyon 
direncine ve yüksek sıcaklık direncine dayanmaktadır. 
Tipik akma dayanımı ve bazı metal alaşımlarının uzaması 
Şekil 1 içerisinde özetlenmiştir. Şekilde titanyum 
alaşımlarının alüminyum, magnezyum, çelik ve nikele göre 
akma mukavemeti değerlerinin yüksek olduğu [1] 
görülmektedir. 
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Şekil 1. Çelik, Al, Mg, Ni ve Ti Alaşımlarının Tipik Akma 
Dayanımı ve Uzama Yüzdesi [1] 
 
Titanyum alaşımları, yüksek özgül mukavemet ve 
alaşımların olası kimyasal bileşimleriyle kanat kutuları, iniş 
takımı bileşenleri, gövde parçaları ve uçak gövdesi bağlantı 
parçaları gibi geniş bir yelpazede kullanım çeşitliliği 
sağlamaktadır. Titanyum; soyulmaya, gerilme korozyonuna 
ve diğer korozyon formlarına alüminyum alaşımlarından ve 
çeliklerden daha iyi direnç göstermekte ve oksit yüzey 
tabakası oluşturarak ve koruyarak uygulama ortamlarında 
korozyon ajanlarının saldırılarına karşı direnç 
sergilemektedir. Mukavemetini yüksek sıcaklık 
koşullarında koruyabilen ve aynı zamanda da hafif bir 
malzeme olması sayesinde özellikle yüksek sıcaklığa 
dayanıklı ve aynı zamanda yük taşıyan parçalarda kullanımı 
uygundur. Titanyum ve alaşımlarının havacılık 
uygulamaları için kullanımında malzeme seçimi sırasında 
öne çıkan unsurlar ve dikkate alınan hususlar aşağıda 
listelenmiştir [2]: 
 
• Mukavemet / Ağırlık Oranı: Çelik yoğunluğundan %40 az 

ve çelik ağırlığının yaklaşık %56’sı kadar bir ağırlığa 
sahiptir. 

• Çalışma Sıcaklığı: Nozul ve motor çevresindeki 
parçaların sıcaklık değerleri 600 °C’ye kadar 
ulaşmaktadır. Alüminyum malzemeler 270 °F sıcaklık 
değerinde mukavemetini kaybederken titanyum yüksek 
sıcaklıktada mukavimdir. 

• Galvanik Uyumluluk: Karbon ve titanyum arasında 
galvanik korozyonu önleyen elektrokimyasal uyumluluk 
sayesinde kompozit malzemelerle kullanılabilirliği 
yüksektir. Karbon fiberlerle eşleşen termal genleşme 
katsayısına sahiptir. 

• Termal İletkenlik: Yüksek termal iletkenliği sayesinde 
yüksek ısı üretiminin hızlı bir şekilde serbest kalması 
gereken görevlerde kullanılmaktadır (örn. Motor). 

• Korozyon Direnci: Oksit film oluşturma özelliği ile 
çevresel saldırıları önleyebilmekte ve bu sayede uçuş 
sırasında çukurlaşma ve aşınma oluşumu 
engellenmektedir. Rakip metallere kıyasla ihmal edilebilir 
derecede yüzey yorulmasına sahiptir. 

• Maliyet: Havacılık sektöründe emniyet maliyeti ve 
kullanım ömrü maliyetleri göz önüne alındığında uzun 
vadede ekonomik bir seçenektir. Az bakım gerektirmesi 

sebebi ile bakım maliyeti giderlerinde de düşüş 
sağlamaktadır. 

• Kaynaklanma: Kaynaklama ya da difüzyonla kaynaklama 
yolu ile birleştirilebilir olması sayesinde alüminyum 
alaşımlardan yapılan montajlara kıyasla mekanik bağlantı 
elemanlarının (vida, cıvata, perçin vb.) kullanım sayısında 
azalma sağlamaktadır. Zamana karşı dayanımın ve 
kırılma tokluğu özelliğinin yüksek olmasından dolayı 
kaynak verimliliği iyidir. 
 

2.1 Titanyum Üretim Yöntemi 
 
Dünya üzerinde birçok havacılık şirketinde kritik öneme 
sahip olan bu malzeme tipinin üretimindeki zorluklar 
titanyumun değerli olmasını da beraberinde getirmiştir. 
Titanyum mineralleri rutil (TiO2) ve ilmenit (FeTiO3) 
olarak doğada bulunmakta ve saf titanyum üretimine TiO2 
ile başlanmaktadır. Titanyumun direkt olarak karbon ya da 
diğer metaller ile indirgenmesi elverişli olmadığından farklı 
yöntemler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan yöntem 
Kroll Prosesidir [3]. 
 
a) Klorizasyon İşlemi 

Titanyumun indirgenebilir hale gelmesi için sisteme klor 
gazı verilir. Oluşan ürün ise Magnezyum ile indirgenebilir 
bir haldedir. Reaksiyonun, sisteme verilen klor gazının % 
0.06’sı kadar titanyum oluşturulabilmesi sebebi ile verimi 
çok düşüktür. Ancak sistemde oksijenin kısmi basıncının 
düşürülmesi ile reaksiyon TiCl4 oluşumuna yönelir.  

b) Sisteme Karbon Eklenmesi 

Oksijen kısmi basıncının düşürülmesi ise sisteme ancak 
oksijen ile birleşerek bir ürün oluşturacak bir bileşenin 
eklenmesi ile gerçekleşir ki doğada bu işi yapabilecek en 
ucuz ve en bol malzeme karbondur. Reaksiyon 500 °C 
sıcaklıkta gerçekleştirilmektedir. Karbon eklenmesi ile 
reaksiyonun kısmi basıncı düşer. Sonuç olarak TiCl4 oluşur. 
TiCl4 bileşiğinin buharlaşma sıcaklığı 136 °C’dir ve gaz 
halinde sistemden toplanabilir.  

c) Magnezyum ile İndirgeme 

Magnezyum, gaz halindeki TiCl4 ‘ü indirgeyebilmektedir. 
Bu sebeple sisteme magnezyum eklenir. Magnezyum 
eklenmesi ile MgCl2 ve saf titanyum elde edilir. 

d) Ergimiş Tuz Elektrolizi 
 
Sistemden sıvı halde alınan MgCl2 ise ergimiş tuz 
elektrolizi ile 600 °C’de Magnezyum ve Klor gazı olarak 
ayrıştırılır. Prosesten çıkan klor gazı ve magnezyum tekrar 
tekrar kullanılabilir. Bu sebeple sıfır kayıp ile titanyum 
üretimi mümkün olabilmektedir. 
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3. DÜNYADA TİTANYUM PAZARI VE HAVACILIK 
SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ 
 

Havacılık platformlarına olan talebin artması ile büyük 
platform üreticileri son dönemlerde montaj/bakım tasarrufu 
ve hafiflik sağlayan parçaları titanyum malzemeden 
tasarlamayı ve üretmeyi benimsemişlerdir. Bu yaklaşım 
doğrultusunda gövde ve motorlarda kullanılan titanyum 
oranları artmıştır. 
 
3.1 Dünya Titanyum Sünger Üretim ve Kapasite Seviyeleri 
 
Kroll prosesi sonucunda elde edilen ve ergitme işlemleri ile 
ticari yarı mamül haline getirilebilen titanyum süngerinin 
ülkeler bazında üretimi ve kapasitesi 2018 sonu tahmini 
verileri incelendiğinde, dünyada titanyum süngeri 
kapasitesine sahip başlıca ülkelerin toplam titanyum sünger 
kapasiteleri 255.300 metrik ton olduğu görülür [4].  
• Çin, 93.000 metrik ton ile en yüksek titanyum süngeri 

kapasitesine sahip ülke olarak yer almaktadır.  
• Çin’den sonra en çok titanyum süngeri kapasitesine 

sahip ülke olarak 65.200 ton ile Japonya gelmektedir.  
• Diğer titanyum süngeri üretme kapasitesine sahip 

ülkeler ise Rusya (46.500 t), Kazakistan (26.000 t), 
ABD (12.600 t), Ukrayna (12.000 t) olarak 
sıralanmaktadır.  

• ABD'nin titanyum süngeri kapasitesi 12.600 metrik 
tondur.  

• Titanyum süngeri kapasite kullanım oranı en yüksek 
ülke olarak %95 ile Rusya dikkat çekmektedir. Bütün 
ülkelerin toplam titanyum sünger kapasite kullanım 
ortalamaları ise %73 seviyesindedir [4]. 

 
3.2 Uçak Sayılarında Artış 
 
Havacılığın gelişmesinin bir sonucu olarak hava 
taşımacılığına olan talep artmaya devam etmektedir. Şekil 2 
içerisinde 2032 yılına kadar uçaklara olan talep tahmini yer 
almaktadır. 2012 yılında mevcut uçak sayısı 20.310 olarak 
gösterilmiştir. 2012 yılında kullanılan uçakların 
14.350’sinin 2032 yılına kadar yeni çıkan modeller ile 
değiştirilmesi ile 2012 yılında kullanımda olan uçakların 
sayısının 5.960’a düşeceği öngörülmektedir. Aynı zamanda 
2012-2032 yılları arasında yeni uçak talebinin 20.930 adet 
olacağı öngörülmektedir. Yeni uçak talebi sayısı ve yeni 
modeller ile değiştirilen uçakların toplam sayısı 35.280 
olarak tahmin edilmektedir.  2032 yılında toplamda 41.240 
adet uçağın kullanımda olacağı öngörülmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda içinde uçak üretimi açısından yoğun 
bir dönem olacağı görülmektedir [5]. 
 

 
Şekil 2. 2032'ye Kadar Uçaklara Olan Talep Tahmini [5] 
 
3.3 Havacılık Sektöründe Titanyum Talebi 
 
Havacılık hammadde pazarının toplam büyüklüğü yaklaşık 
12 milyar dolardır. Şekil 3.’te hava araçlarında kullanılan 
malzemelerin tiplerine göre hammadde pazarı dağılımı 
bulunmaktadır. Belirtilen dağılımda ilk sırada %27 ile 
titanyum alaşımları bulunmaktadır. Geriye kalan dağılım 
incelendiğinde %26’sı alüminyum alaşımı ve %19’u ise 
kompozitler olarak görülmektedir. Havacılık endüstrisi 
hammadde pazarında alüminyum ve titanyum öne çıkan 
malzeme gruplarıdır [6]. 
 

 
Şekil 3. 2014 Yılı Hava Araçlarında Kullanılan Malzeme 
Tiplerine Göre Hammadde Fiyat Dağılım Payları [6] 
 
Şekil 4 içerisinde 2017 yılı havacılık sektöründe kullanılan 
malzeme tiplerinin ağırlık dağılımı ve 2020 yılı talep 
öngörülerine yer verilmektedir.  Yeni malzeme 
teknolojilerinin uygulanması ile kullanılan parçaların 
hammadde ağırlığının, kullanıma hazır bileşen ağırlığına 
oranını (fly to buy ratio) düşürmek mümkün olabilecektir. 
Titanyumun kompozit malzemelerle uyumluluğu bu iki 
malzeme grubunun birlikte kullanılabilirliğinin artmasını 
beraberinde getirecektir. Alüminyum talebinin diğer 
malzeme gruplarına oranla daha durağan kalacağı 
öngörülmektedir [4]. 
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• Spirit AeroSystems tarafından ise RPD teknolojisini 
destekleyen ve entegrasyonuna izin veren üretim hattı 
ile Boeing 787 Dreamliner ön uçak gövdesi 
üretilmektedir. 

 
Prosesin çıktıları: 
• Daha fazla kapasiteli ürün eldesi, 
• Hızlı üretim imkânı ve 
• Daha az malzeme israfı gerçekleşmektedir. 

 
5. ÜLKEMİZDE YENİLİKÇİ HAVACILIK 

TİTANYUM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMALARI 
 
Küresel bazda gelişen havacılık titanyum araştırmalarında 
titanyumun şekillendirilmesine yönelik çalışmaların 
yürütülmesi öne çıkmaktadır. Bu prosesler genel olarak Toz 
Metalurjisi ve Eklemeli İmalat teknolojilerini içermektedir. 
Ülkemizde de bu alanda kullanıma yönelik benzer 
çalışmalar yürütülmekte ve desteklenmektedir. 
 
5.1 TUSAŞ Titanyum Alaşımları için Süperplastik 

Şekillendirme Prosesinin Geliştirilmesi (DİLEK) 
Projesi 

Karmaşık yapıları imal etmek için süperplastik 
şekillendirme prosesi kısaca SPF (ing. Superplastic 
forming) ve SPF / difüzyon kaynağı kısaca DB (ing, 
diffusion bonding)’i kullanma olasılıkları, maliyet tasarrufu 
için başka bir araç olarak analiz edilmektedir [12]. 
 
Süperplastik şekillendirme (SPF) prosesi yüksek 
sıcaklıktaki gaz basıncı altında, düşük gerinim hızları 
kullanarak yüksek mertebelerde uzamaya izin veren bir 
şekillendirme yöntemidir. Bu yöntem ile karmaşık 
geometrili parçaların montaj sayısını azaltmak ve montaj 
süresini kısaltmak mümkün olabilmektedir. Bu sayede de 
ağırlık kazanımı ve montaj süresinde iyileştirme 
yapılabilmektedir. 
 
Süperplastik şekillendirme prosesi gerek uçak gövde 
gerekse motor parçalarında, dünyada sayılı şirket tarafından 
kullanılmaktadır, ülkemizde ise böyle bir kabiliyet henüz 
mevcut değildir. 2013 yılında böylesi faydaları bulunan bir 
prosesin TEI işbirliği ile TUSAŞ bünyesine kazandırılması 
amacı güdülerek Ar-Ge projesi başlatılmıştır. Proje 
kapsamında kazanılan bilgi birikimi ile Milli Muharip 
Uçak’ta ihtiyaç duyulan kompleks geometrili parçaların 
tasarımında ve üretiminde kullanılması hedeflenmektedir. 

5.2 Türkiye’de İlgili Teknolojilerde Çalışabilecek Paydaş 
Değerlendirmesi 

 
Dünyada havacılık sınıfı titanyum kullanımına yönelik 
yenilikçi prosesler incelendiğinde son kullanıcıların küresel 
oyuncu havacılık şirketleri olduğu tespit edilmiştir. Son 
kullanıcılardan önce alt yüklenici firmalar bünyesinde, 
parçalar veya bileşenler yenilikçi titanyum şekillendirme 
metotları kullanarak son kullanıcı için parça ve bileşenleri 
teslime hazır hale getirmektedir. Alt yüklenici firma ve 

titanyum hammaddesinin temin edildiği hammadde 
tedarikçisi firma ile ortak çalışmanın yürütülmesi ve üretim 
hattının buna göre entegre edilmesi metodunu kapsayıcı 
geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü gözlemlenmektedir. 
 

 
Şekil 11. Yerlileştirme Çalışmalarında Önerilen İş Modeli Örneği 
 
Havacılık titanyumunun şekillendirilme işleminin 
yerlileştirilmesi için önerilen iş modeli adımları; 

1. Hammadde Üreticisi: Titanyum hammaddesini 
eklemeli imalat uyumlu toz haline getirebilen bir 
firma olması gerekmektedir. Alt yüklenici ile 
entegre çalışması proses verimliliğini artıracaktır. 

2. Alt Yüklenici: Hammadde üreticisinden temin 
edilen titanyum tozunun uygun yenilikçi 
şekillendirme metotları ile şekil vermesi ve net 
şekle yakın parça üretmesi hedeflenmektedir. 

3. TUSAŞ: Alt yükleniciden aldığı titanyum parçayı 
uçak sistem/alt sistemlerine montaj işlemini 
gerçekleştirmelidir.  

 
5.3 Risk Değerlendirmesi 
 
MTA (Maden Tetkik ve Arama) Genel Müdürlüğü 
verilerine göre önceki yıllarda Türkiye genelinde titanyum 
arama projeleri yürütülmüştür. Ancak günümüz 
koşullarında ekonomik olarak işletilebilir boyutlu ve kaliteli 
primer veya sekonder titanyum yatağı bulunamamıştır [13]. 
Bu sebepten dolayı Türkiye titanyum gereksinimini 
tamamen ithalatla karşılamak durumunda kalmaktadır. 
Sonuç olarak, Türkiye içi proje ve çalışmalarda titanyum 
kullanımına yönelik olarak hammadde tedarik riski 
bulunmaktadır. 
 
Yeni bir metal prosesini uygulayabilmek için büyük yatırım 
kalemleri içeren maliyet etkin işleme tesisleri kurulması 
gerekmektedir ve projeyi geliştirebilmek için sürekli fon 
kaynağı ihtiyacı duyulmaktadır. Havacılık titanyumu 
şekillendirmek için önerilen yerli iş modeli örneğinde 
belirtilen sebeplerden dolayı altyapı ve yatırım riski 
bulunmaktadır.  
 
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Titanyum ve alaşımlarının avantajlarından dolayı uçağın 
parça ve bileşenlerinde kullanılması kaçınılmazdır ve 
stratejik/kritik önemi bulunmaktadır. Dünyada gelen ileri 
uçak imalatçılarının ürettiği yeni modellerde titanyum 
oranının arttığı değerlendirilmektedir.  
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Türkiye’de bulunan üniversitelerimiz bünyesinde titanyum 
teknolojisinin havacılık alanında kullanılabilirliğini 
artırmaya yönelik üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının 
desteklenmesi kıymetlendirilmektedir. Bu sayede yetişmiş 
insan gücüyle birlikte bilgi birikiminin sağlanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Havacılık sektöründe teknolojik ilerlemenin sağlanması için 
Ar-Ge projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde 
önde gelen havacılık firmaları bünyesindeki özgün ürün 
platformlarında titanyumun parça ve bileşenlerde 
kullanılmasına yönelik yenilikçi Ar-Ge çalışmaları devam 
etmektedir.  
 
Titanyum hammaddesinin kritik durumu göz önüne 
alınarak ülke stratejisi oluşturulmalıdır. Bu stratejiye bağlı 
çıktıların izlenebilirliğinin sağlanması da önemlidir.  
 
Ülkemizde de dünyada olduğu gibi eklemeli imalat ve 
titanyum şekillendirmesi ile ilgili yenilikçi üretim 
yöntemleri takip edilmelidir. Titanyum kullanımını 
artırmak için yerlileştirme iş modelinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Burada ihtiyaçların doğru tanımlanabilmesi 
için havacılık ve savunma sanayi firmaları ile yakın 
çalışılmalı ve önerileri alınmalıdır. 
 
Küresel ölçekteki verilerin incelenmesi sonucu gelecekte 
ülkemizde havacılık sektöründeki özgün ürünlerde titanyum 
kullanımının artacağı aşağıdaki değerlendirmeler ışığında 
öngörülmektedir. 
 
• Verimli yakıt kullanımını hedefleyen yeni nesil uçak 

talebi sayısında artış,  
• Havacılık sektöründeki üretim sayılarındaki artışın 

titanyum talebini artırmaya devam etmesi,  
• Yeni malzeme teknolojilerinin uygulanması ile kullanılan 

parçaların hammadde ağırlığının, kullanıma hazır bileşen 
ağırlığına oranını (fly to buy ratio) düşürmesi, 

• Havacılık sektöründe en hızlı büyüme gösteren metal 
çeşidinin titanyum olması, 

• Titanyum malzeme ile yapılan eklemeli imalat prosesine 
yönelik Ar-Ge çalışmalarının olgunlaşması ve özgün 
ürünlerde kullanımı, 

• Kompleks parçaların üretiminde titanyum süperplastik 
şekillendirme prosesinin yaygınlaştırılması.  
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Özet- Havacılık ve uzay sanayiinden giderek artan 
bir trent ile katmanlı üretim teknolojileri üretimi 
yerini hızla almaktadır. Bu kapsamdan son yıllarda 
yapılan çalışmalar, geliştirilen teknolojiler, 
havacılık ve uzay sanayiindeki uygulamalar ve bu 
teknolojinin mevcut ekonomik boyutunun yanında 
gelecek yıllardaki gelişimi bu çalışmada 
incelenmiştir. Katmanlı üretim teknolojilerindeki 
yenilikçi üretim yöntemleri, havacılık ve uzay 
araçları için geliştirilen malzemeler, tasarım ve 
simülasyon araçları hakkındaki gelişmelerde  ele 
alınmıştır. 
 

1. KATMANLI ÜRETİMİN HAVACILIK 
SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİİ 

 
Katmanlı üretim teknolojileri, hassas parça 
geometrik toleransları, kompleks tasarımların 
gerçeklenebilmesi ve farklı malzeme 
teknolojilerinin uygulanabilmesi gibi sunduğu 
avantajlar bir çok sektörde tercih edilme sebebi 
olmaktadır. Özellikle tasarım süreçlerinin sağladığı 
avantajlar ile hafifletilmiş son derece karmaşık 
yapıların üretilebilmesine olanak tanıması havacılık 
sektöründe bir devrim niteliğinde üretim 
süreçlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Kompleks 
geometri ince duvarlı uçak motor parçaları ve 
yapıları, malzemelerin işlenmesindeki zorluk, 
havacılık sektörünü katmanlı üretim kullanımını 
benimsemeye zorlayan diğer başlıca faktörlerdir.  
Havacılık endüstrisi Katmanlı Üretim 
teknolojilerini uzun yıllardır, prototip üretiminde, 
test ve üretim süreçlerinde son kullanıcı olarak 
parça üretiminde yer alan önemli bir uygulayıcı 
sektördür. Lazer metal yığma, Lazer Erğitme, 
Doğrudan Metal Lazer Sinterleme gibi ana katmanlı 
üretim teknolojileri havacılık parçalarının 
üretiminde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 
Son yıllarda yapılan anketlere göre, küresel 
Katmanlı Üretimi alanında sadece havacılık 
uygulamaları% 12.3 olarak gerçekleşmiştir. Anket 
ayrıca, önümüzdeki 20 yıl içinde Katmanlı Üretim 
sektörünün 1,5 milyar dolarlık sektörden 100 
milyar $ 'a çıkmasının beklendiğini ve bu 

büyümenin çoğunun yalnızca havacılık sektöründen 
kaynaklandığını tahmin ediyor. [1] 
Havacılık endüstrisi yüksek mukavemetli,  daha 
hafif ve daha uzun ömürlü  bileşenler 
kullanmaktadır. Bugün, Katmanlı Üretimi 
teknolojisi, bu zorlukların üstesinden gelmek için 
yeni teknolojileri yaratmaktadır. Ayrıca havacılık 
endüstrisi, konsept tasarımından son kullanım 
parçalarına ve onarımlarına kadar katmanlı üretim 
süreçlerini de içermektedir. Uygulama alanları, 
plastik ve metal kullanılarak tasarım aşamasında 
komponentlerin hızlı bir şekilde taranması, 
ardından seri üretim için kalıp yapımı ve karmaşık 
şekil metal parçalarının doğrudan imalatı, hasarlı 
parçaların (türbin diskleri gibi) hurdaya çıkartılması 
veya değiştirilmesi yerine parçaların onarılmasıdır. 
 
Lazer Metal Yığma (LMY) Teknolojisi, havacılık-
uzay parçalarını onarmak için  tercih edilen bir 
teknoloji olarak geliştirilmiş olmasına karşı 
günümüzde büyük metal parçaların yapımında 
ticari olarak GKN Aerospace ve NORSK firmaları 
tarafından kullanımı başlamıştır.  Onarım için LMY 
durumunda, metal tozu parçanın hasarlı kısmına 
doğrudan püskürtülerek üzerine uygulanan 
bilgisayar kontrollü bir lazer gücünün tozları 
ergitmesi sağlanır. Üç boyutlu uzayda bir CAM 
mantığı ile hareket eden lazer püskürtme ünitesi ve 
lazer güç kaynağı parçanın onarımını imkan 
sağlamaktadır. Bu teknolojiye son yıllarda talaşlı 
üretimde kullanılan hassas CNC tezgahlarına 
entegre edilerek tezgahların hem lazer yığma ile 
parça üretimini hem de talaşlı üretim ile hassas 
işlenebilmesini olanak sağlamıştır. Günümüzde, 
talaşlı üretim, dövme, döküm gibi geleneksel 
yöntemler havacılık parçalarının üretiminde yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  
 
 Konvansiyonel imalat işlemlerinde çok pahalı bir 
malzemenin aşırı bir israfı söz konusudur ve 
orijinal malzemenin sadece %5'inden daha azı 
gerçek parçayı oluşturmakta, kalan kısım ise talaş 
olarak atılmaktadır. Katmanlı Üretimi durumunda, 
malzemenin maksimum kullanımı söz konusudur 
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ve ayrıca net şekle yakın kısımlar üretir. Bu açıdan 
bakıldığında katmalı üretim teknolojileri daha az 
malzeme kullanımı, daha az enerji kullanımını 
sağlaması açısında daha sürdürülebilir bir üretim 
teknolojisi olarak ta görülebilir.  

2.  KATMANLI ÜRETİMİN HAVACILIK 
SEKTÖRÜ UYGULAMALARINDAN 
ÖRNEKLER 

GE Havacılık firması on yılı aşkın bir süredir 
katmanlı üretim teknolojileri üzerinde yoğun 
çalışan firmalar arasındadır. 2016 yılında bu alanda 
yapmış olduğu dünyaca tanınan iki büyük metal 
katmanlı üretim teknolojileri geliştiren Concept 
Lazer ve ARCAM firmalarını satın alması ile 
oluşturduğu yeni GE Katmanlı Üretim şirketi son 
iki yıldır sektörde aktif olarak faaliyet 
göstermektedir. Şekil 1'de gösterilen parça GE 
tarafında  lazer ergitme SLM işlemi ile kobalt 
kromdan Leap Motor Yakıt Nozulunu başarıyla 
üretmiştir. 

 
Şekil 1. Lazer Ergitme Metodu (SLM) metodu ile 
üretilmiş Leap Motor Yakıt Nozulu 
 
Leap motor yakıt nozulu, motor yer testlerini 
geçerek sivil hava araçlarında kullanım için 
onaylanmıştır. Bu katmanlı üretim parçası, tek 
parça olarak önceden 20 bileşenden oluşan bir 
komponentin yerini düşük maliyet, ağırlık, ve 
geliştirilmiş performans ile yeniden tasarlanıp 
üretilmiştir.  
Her bir LEAP motorunda Şekil 2'de gösterildiği 
gibi 19 yakıt nozulu vardır. 2018 yılına 
gelindiğinde, üretim hacminin 25.000'den 40.000'e 
çıkarılması ve 2020'nin 100.000'den fazla parçanın 
üretilmesi beklenmektedir [2, 3]. 

 
Şekil 2.Nozzle montaj edilmiş LEAP motor (GE 
Havacılık İzniyle) 
Bir diğer uygulama çalışmasında da SAFRAN 
Grubu, hem Turbomeca hem de Snecma'nın 
prototip ve motor geliştirmesi için bir dizi motor 
bileşenlerinin üretiminde katmanlı üretim 

teknolojilerini kullanmıştır. Helikopter motorlarını 
ve Snecma uçak motorlarını üreten Turbomeca, bu 
teknolojiyi tasarım aşamasında yaygın olarak 
kullanmaktadır. Şekil 3'te gösterildiği gibi Snecma, 
iş jet motorunun klavuz vanasında  ve Vinci roket 
motorların manifoltlarında, hidrojen turbo pompası 
üretiminde bu teknolojinin ürünleri görülmektedir.. 
Snecma, tasarım değişikliklerinin hızlı bir şekilde 
uygulanması ve bileşenlerin onarımı için de 
katmanlı üretim teknolojilerini başarıyla 
kullanmaktadır. Bu süreçle, karmaşık bileşenlerin 
entegre tek bileşen olarak geliştirilmesi için 
kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Örnekler, kılavuz 
kanat düzenekleri, entegre yakıt manifoldu ve 
yanma odası gibi [4]. 
 

 
Şekil 3. Yüksek Sıcaklık Alaşımından Üretilen Jet 
Motoru Stator Vanası 
 
NASA Mühendisleri yeni jenerasyon Uzay aracı J-
2X motoru roket enjector parçaları için yaptıkları 
katmanlı üretim çalışması Şekil 4. Gösterilmiştir. 
Seçici Lazer Ergitme (SLM) prosesi ile katmanlı 
üretim ile üretilen bu parçada Nikel-Krom alaşımlı 
tozlar kullanılmıştır. Geleneksek metotlarla toplam 
115 parçadan oluşan bu parça katmanlı üretim 
teknoloji ile yalnızca iki parça şeklinde üç boyutlu 
şekilde başarı ile üretilebilmiştir.  
Katmanlı Üretim aylar süren enjektör parçası 
üretim sürecini haftalar süren bir kısa bir sürece 
düşürerek gereken üretim süresini önemli ölçüde 
azaltmıştır. Bu şekilde parça aracın genel 
güvenliğini sağlayan yapısal olarak daha güçlü ve 
daha güvenilir olan eklemsiz ve tek parçaya 
üretilebilmiştir. Bu çalışma NASA için zaman ve 
maliyet tasarrufu konusunda önemli bir gelişme 
olmuştur. Parça gerekli yapısal ve sıcak testlere tabi 
tutularak ve J-2X motorunda kullanılacaktır [5] 
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Şekil 4. Seçici Laser Ergitme metodu ile üretilen 
roket enjektör test parçası (NASA/MSFC/Andy 
Hardin izniyle) [5] 
 
Lider ticari uçakların üreticilerinde olan AIRBUS 
firması da uçak parçalarının üretimde Metal 
Tozlarının lazer ergitme metodunu kullanımına 
giderek önem vermektedir. “Kabin Menteşe 
Bağlantısı”  (Şekil 5) AIRBUS A350 XWB 
modelinde kullanılan ve katmanlı üretim teknolojisi 
ile üretilen parçalar arasındadır.  Bu çalışmanın bu 
teknolojide en büyük özelliklerinde biride tasarımın 
yapay zeka kullanılarak optimum tasarım şartlarına 
göre tasarlanmış olmasıdır. Bu yazı dizisinin 
ilerleyen bölümlerinde katmanlı üretim için tasarım 
şartları ayrıca ele alınacaktır. SLM Metodu ile 
katmanlı üretilen bu parça daha önce 
Aluminyumdan frezeleme ile yapılırken (parçanın 
%95 talaş olmaktadır) %30 daha hafifletilerek 
Titanium tozlarından üretilmiştir. Daha önce 
tasarım ve üretim süreçleri 6 ay süren bu parçanın 
geliştirilmesi, optimum tasarım şartlarında ve 
katmanlı üretim süreçleri ile bir aya düşmüştür.  

 
 
Şekil 5. Şeçici lazer Ergitme Metodu ile Titanium 
dan üretilmiş AIRBUS A350XWB Kabin Menteşe 
Bağlantısı 
 
Katmanlı üretim süreçlerinin giderek yaygınlaşması 
ve özellikle havacılık ve medikal sektör gibi 
endüstrilerde kullanımının artması bu teknolojilere 
yapılan yatırımlarıda artırmaktadır. Bu kapsamda 
metal tozlarının üretim teknolojilerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması, büyük hacimli parçaların 
yapılabilmesi için yeni cihaz ve sistemlerin 
geliştirilmesi, daha farklı uygulama alanlarının 

geliştirilmesi için yenilikçi malzemelerin 
geliştirilmesi konusunda ciddi araştırmalar ve 
yatırımlar tüm dünya ölçeğinde hızla ilerlemektedir.  
 
3.KATMANLI ÜRETİMDE HAVACILIK 
TEKNOLOJİLERİNDE KULLANILAN 
MALZEMELER 
 
Günümüz katmanlı üretim teknolojileri havacılık 
sektörümün sıklıkla kullanmış olduğun hafif ancak 
yüksek mukavemet değerlerine sahip süper alaşım 
malzemeleri başarı ile kullanabilmektedir. 
Özellikler Titanium alaşımlarının SLS, SLM, DED, 
EBM gibi yaygın katmanlı üretim teknolojilerinde 
ürüne yönelik kullanımları giderek 
yaygınlaşmaktadır. Ti6AL4V, metal tozundan SLS, 
SLM metodu ile üretilmiş istenilen mekanik 
gereksinimleri sağlayan uçak ve uzay parçaları 
sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında 
yeni nesil Titanyum Alumine alaşımlarda EBM 
teknolojinde ürüne dönük olarak 
kullanılabilmektedir. Katmanlı üretim teknolojileri 
ile Nikel esaslı yüksek sıcaklık dayanımı sahip 
alaşımlarında üretimi artık mümkün olmasına karşı 
bu alaşımlardan elde edilen ürünler tek krital nikel 
alaşımlarından elde edilen performans henüz 
yakalanamamıştır. Metal malzemelerin havacılık 
sektöründe kullanıma dair standartlar henüz 
Haziran 2018 yılında sektöre SAE tarafından 
sunulmuştur. Bu standartlarda AMS700 de “Laser 
Toz Ergitme” metodu ile üretilmiş Nikel 
Alaşımlarının (62Ni-21.5 Cr—9Mo-3.65Nb) sıcak 
izosataik press altındaki korozyon ve ısıl gerilim 
dayanımlarına ait standartlar sunulmuştur. 
AMS7001 standartlarında ise katmanlı üretim 
teknolojinde toz Nikel Alaşımlarının (62Ni-21.5 
Cr—9Mo-3.65Nb) standartları, AMS7002 de 
Havacılık Parçalarının Katmanlı Üretim ile 
Üretilmesinde Proses Şartları, AMS7003 de de 
“Laser Ergitme Toz Yatak” prosesine ait standartlar 
sunulmuştur [7].  
 
Katmanlı üretim teknolojilerinde kullanımı henüz 
arge aşamasında olan yüksek performanslı 
kompozit termoplastiklerin de havacılık sektöründe 
yapısal parçaların doğrudan inşaasında ve kalıp 
üretimlerinde kullanımı başlamıştır. Bu kapsamda 
ULTHEM , PEEK, PEI, PEAK gibi yüksek 
performaslı kompozit termoplastikler değişik 
uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Havacılık ve Uzay sektörü teknolojik olarak en 
üstün performans özelliklere sahip malzemelerin 
geliştirildiği, kullanıldığı bir sektördür. Bu 
sebeplerden dolayı aslında günümüzde kullanmakta 
olduğumuz bir çok malzemenin geliştirilmesinde bu 
sektör her zaman itici bir güç olmuştur. 
Uygulamalarda kimi zaman malzemeden çok 
yüksek dayanım ve mukavemet (>5 GPa akma 
dayanımı) gereksinimleri beklenirken, kimi zaman 
yüksek yanma sıcaklılarına (sıcak sektör 1400-2500 
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derece aralığında) dayanabilecek gelişmiş 
alaşımların veya malzemelerin kullanımı söz 
konusudur. Sektörün bu gereksinimleri günümüzde 
örnek olarak Karbon Fiber Elyaf Takviyeli 
kompozitlerin gelişmesini, Inconel, Titanyum, gibi 
alaşımların giderek artan oranlarda kullanımını 
gerekli kılmıştır. Katmanlı üretim teknolojilerinin 
ürünleri de artık sektörde kullanımı yaygınlaşmaya 
başladığından bu tür malzemeleri ile üretim 
yapabilecek teknolojiler hızla gelişmeye devam 
etmektedir. 
Özellikle bir uçağın yada uzay aracının yapısal 
parçalarının hafif ve yüksek mukavemetli 
malzemelerden üretilmesi gerekmektedir. Son 
yıllarda havacılık sektöründe bu gereksinimi 
karşılayacak ileri teknoloji kompozit malzemelerin 
giderek yaygınlaşmaktadır. Airbus firmasının sivil 
havacılık için geliştirdiği A350 XWB modeli yolcu 
uçaklarının yapısal parçalarında  %54 oranında 
Karbon Fiber Elyaf Takviyeli (KFET) kompozitler 
kullanılmaktadır [8].  KFET takviyeli kompozitler 
çok değişik metotlar ile üretilebilmektedir. 
Havacılık sektöründe yaygın olarak RTM olarak 
adlandırılan (Resin Transfer Molding) metodun da 
bir kalıp yüzeyine serilen KFET kumaşlar kalıp 
içine vakumlanan yapıştırıcı epoksi ile 
birleştirilerek bu yapının otoklavda kürlenmesi 
yöntemi kullanılmaktadır. Bu teknolojide özellikle 
kalıpların yüksek sıcaklıkta uzun süre kürlenmesi 
sürecindeki termal genleşme davranışı hassas parça 
üretimi açısında oldukça önem arz etmektedir. 
Kalıp malzemelerinin özel olması ve yüksek üretim 
maliyetleri KFET kompozitler ile parça üretiminde 
bir dezavantaj olarak görülmektedir. Ancak 
katmanlı üretim teknolojileri bu konuda yüksek 
performanslı termoplastik malzemelerden üretmiş 
olduğu kalıplar ile bu süreci ve maliyetleri düşürme 
noktasında önemli fırsatlar doğurmuştur. . Dassult 
Falcon İşjeti KFET kompozit kalıpları üretimi 
sürecinde yapılan bir çalışmada ULTHEM (yüksek 
performanslı termoplastik malzeme) malzeme 
kullanarak, geleneksel talaşlı üretim metotları ile 
metal malzemelerden 1.8 m uzunluğunda 68 kg 
ağırlığında bir KFET kompozit kalıbının üretim 
maliyeti 40-60K $ ve 10-14 hafta sürerken, büyük 
hacimli kompozit katmanlı üretim teknolojisi ile 
yapılan kalıplarda bu maliyet 2500 $, 40 saat üretim 
süreci ve 15 kg ağırlığa düşmüştür [9]. Şekil-6 de 
ULTHEM termoplastik malzemesi kullanılarak 4 
parçadan oluşan Dassult Falcon İşjeti KFET 
kompozit yapılarak üreten, eriyik ergitmeli 
katmanlı üretim metodu kullanarak üretilmiş bir 
kalıp gösterilmiştir [10]. 

 
Şekil.6. Katmanlı üretim metodu kullanılarak 

üretilen bir KFET Kompozit Kalıbı 
Bu tür kalıpları üretilmesinde hem maliyet avantajı 
hemde üretim zamanı açısında bir avantaj sağlayan 
bu yenilikçi teknoloji üzerinde PEEK, PEAK, PEI 
gibi yeni nesil termoplastik malzemelerin 
geliştirilmesi devam etmektedir. Şekil.7. de ULA 
firması tarafından uzaya gönderilen ATLAS V 
roketinde kullanılan bazı parçalar ULTHEM 
termoplastik malzemesi kullanılarak FDM katmanlı 
üretim teknolojisi ile üretilmiştir. Katmanlı üretimin 
sağlamış olduğu tasarım avantajları ve birden çok 
parçanın tek bir parça olarak üretilebilmesinin 
avantajı bu tasarımda da kendini göstermektedir 
[11]. 

 
Şekil 7. ULA firması tarafından FDM Katmanlı 

Üretim Teknoloji ile üretilen ULTHEM malzeme 
ATLAS V Roket parçası 

Havacılık sektöründe yüksek performanslı 
thermoplastik kompozit uygulamalarına da bir 
örnek de BOEING firması tarafından ORNL (Oak 
Ridge National Laboratory) Guiness dünya rekorlar 
kitabına giren katmanlı üretim teknoloji ile yapılmış 
uçak kanadı kalıpları verilebilir. Cincinati 
tarafından geliştirilen BAAM (Big Area Additive 
Manufacturing) teknolojisi (Büyük Hacimli 
Katmanlı Üretim) BOEINF 777X için üretilen bu 
uçak kanadı kalıbı  5.3 m x 1.8 m x 1.2 m 
boyutlarında olup 30 saatte üretilmiştir [12]. Şekil 
8. De gösterilen bu kalıp üretiminde ABS plastik ve 
%20 Karbon Fiber Elyaf Takviyeli kompozit 
malzemeler kullanılmıştır. 
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Şekil 8. Monolitik (tek parça) halinde ABS+%20 
KFET takveyeli kompozitden BAAM teknolojisi ile 
üretilmiş BOEING 777X Kanat kalıbı [12]. 
 
Ülkemizde de yapılan araştırmalar sonucunda, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi, 3DAM Laboratuvarı 
tarafından geliştirilen “Büyük Hacimli Kompozit 
Katmanlı Üretim” sisteminde de endüstriyel 
anlamda kompozit parçaların katmanlı üretimlerinin 
yapılabilirliği sağlanmıştır.[13] Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü “Digital 
Tasarım ve Digital İleri İmalat” laboratuvarı 
bünyesinde geliştirilen sistemle ABS+KFET, PPS, 
gibi termoplastik kompozit malzemelerden 
havacılık sektörünün taleplerini karşılayabilecek 
çözümler üzerine araştırmalar devam etmektedir. 
Araştırmalar kapsamında 1500x1500x1500 mm 
baskı hacmine sahip, açık mimari kontrol ile 
kontrol edilebilen, farklı kompozit termoplastikler 
üzerinde araştırma yapabilecek kapasitede bir yerli 
sistem tasarlanmıştır. 
 
 
4.SONUÇ 
 
Havacılık sektöründe 2018 yılı verilerine göre 
yaklaşık 8 Milyar USD bir Pazar payına ulaşan 
katmanlı üretim teknolojilerinin gelecek 10 yıl 
içinde ise her yıl ez %15 büyüme ile 2026 yılında 
25 milyar USD boyutuna ulaşması beklenmektedir. 
Üniversiteler, araştırma ve merkezileri ve sektör 
son birkaç yılda ciddi anlamda bu konuda yatırım 
yapmakta olup, ülkemiz havacılık sektörününde bu 
üretim teknolojisinden yeterince yararlanabilmesi 
için gerekli teknik ve akademik altyapıyı kurmada 
hızlı ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Bu 
yeni teknolojinin farklı tasarım anlayışı 
gerektirmesi, yenilikçi malzemeler kullanabilme 
kabiliyeti olması bu konuda yapılacak 
araştırmaların ve yatırımların içeriğinin 
belirlenmesi açısından   önem arz etmektedir. 
Ülkemiz havacılık ve uzay sektörünün 
üniversitlerle geliştireceği özgün projeler ve arge 
çalışmaları farklı ürünlerin gelişmesinde ülkemize 
avantaj sağlayabilir. 
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ÖZET - NASA, Boeing, Lockheed-Martin ve Airbus gibi 
dünya havacılık ve uzay sanayi kurumları günümüzde 
“Siber-Fiziksel Sistemler (CPS  - Cyber-Physical Systems)” 
olarak adlandırılan 4. Endüstri Devrimi kapsamında Akıllı 
Üretim (Smart Manufacturing) yaklaşımlarını 
uygulamaktadırlar.  Havacılık ve uzay sanayilerinde 90’lı 
yıllarda ön planda olan üretim stratejisi, -Ürün Veri 
Yönetimi (PDM – Product Data Management)-, 2000’li 
yıllarda birçok aşamayı bütüncül olarak barındıran yeni bir 
stratejiye, -Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi’ne (PLM – 
Product Lifecycle Management)-, doğru evrimleşmiştir.  
Yeni yüzyılla birlikte, özellikle içinde bulunduğumuz onyılın 
sonuna yaklaştığımız bugünlerde, ürünlerin ve üretim 
süreçlerinin karmaşıklaşması; ayrıca bu olguya paralel 
olarak Endüstri 4.0, Endüstriyel Internet ve benzer 
vizyonların ortaya çıkması, PLM yaklaşımının tek başına 
yeterli olmadığını ortaya çıkartmıştır. Model Tabanlı 
Sistem Mühendisliği’nin (MBSE – Model Based Systems 
Engineering) gündeme gelmesi ve, PLM ve MBSE 
yaklaşımlarının evliliği Model Tabanlı Kurum (MBE – 
Model Based Enterprise) kavramını doğurmuştur.  MBE 
çerçevesinde MBSE yöntemlerinin uygulanmasını sağlayan 
teknoloji ise “Digital Twin” olarak nitelendirilmektedir. 
Digital Twin, bir fiziksel sistemin, prosesin veya servisin, 
dinamik sanal modelidir. Fizikseldeki her bir unsurun, -
metod, temel veri, 3B model, metadata-, sanalda da 
karşılığı anlık ve eşlenik olarak oluşmakta ve her bir ilgili 
unsur birbirine “Digital Thread” denilen ilişkiler ve 
iletişim ağı ile bağlanmaktadır. Bu bildiri bu yeni 
yaklaşımları açıklamakla birlikte, bu yaklaşımlardaki 
kavram karmaşasına bir açıklık getirmeyi hedeflemektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: PLM, Endüstri 4.0, IoT, MBSE, MBE, 
Digital Twin, Digital Thread, Sanal Prototipleme 
 
1. GİRİŞ 

 
2010’lu yıllardan itibaren endüstrinin birçok alanında, 
KOBİ’lerden Çok Uluslu Şirketlere kadar her işletme ve 
her katmandaki yönetici, bir “dijitalleşme/dijital dönüşüm” 
hedefinden, ülküsünden ve stratejisinden bahsetmektedir.  

Bu dijitalleşme ülküsü sadece şirketler tarafından dile 
getirilmekte olan bir olgu değil aynı zamanda kimi 
devletlerin, devlet kurumlarının ve kimi ülkelerde de devlet 
ve özel sektör veya sadece özel sektör tarafından 
oluşturulan konsorsiyumlar ve standart komitelerinin de 
öncülüğünde hedeflenmekte olan bir ülküdür. Ülkemizde de 
sıklıkla kabul gören Endüstri 4.0 vizyonu,  Federal 
Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından 
Almanya’nın üretim ve teknoloji geleceği için ortaya 
konmuştur, [1]. ABD’de ilk etapta  özel sektörün başını 
çektiği şekliyle “Industrial Internet Consortium” 
öncülüğünde “Industrial Internet of Things - IIoT” vizyonu 
ortaya çıkmıştır, [2]. ABD Savunma Bakanlığı’nın 
yayınlamış olduğu savunma, havacılık ve uzay sanayileri 
için “Digital Engineering Strategy” belgesinde, alışageldik 
mühendislik usul ve pratiklerinin bütüncül, dijital ve 
model-tabanlı yaklaşımlarla dijital mühendisliğe 
dönüştürüleceği vurgulanmış, ve yeni nesil savunma, uçak 
ve uzay platformlarının tüm yaşamdöngüsü süreçleri ve 
yönetimleri için gereken inovasyonlardan “Digital Twin”’in 
anahtar teknolojilerden biri olduğu belirtilmiştir, [3].  
Çin’in “Made in China 2025” hedefi, Fransa’nın “L’usine 
du Futur” (Geleceğin Fabrikası) hedefi ve Japonya’nın 
“Society 5.0” vizyonu benzer paradigma kayması ve 
dönüşüm amaçları üstüne oturmaktadır. 
“Digital Twin”  ve “Digital Thread”, bu yeni paradigmayı 
ve dönüşümü başarmak üzere yenilikçi yöntemler ve 
yaklaşımlar bütününü içermektedir. Bu kavramlar, 
öncelikle askeri uçak endüstrisinin, -ABD Hava Kuvvetleri 
ve NASA’nın öncülüğünde-, mevcut ve gelecekteki uzay ve 
havacılık projelerindeki tasarım, üretim ve servis 
süreçlerinin ötesinde, tüm ürün yaşamdöngüsü 
performanslarını iyileştirme ve geliştirme amaçları 
doğrultusunda öne çıkmışlardır, [4].  Bu her iki kurum 
tarafından yeni nesil hava ve uzay platformlarının 
mevcutlarına nazaran daha ağır yük taşımaları, daha uzun 
süreler boyunca daha zahmetli servis koşullarını 
karşılamaları, fakat buna mukabil daha hafif kütlelere sahip 
olmaları istenmektedir. Sadece tasarım ve üretim süreçleri 
için değil, sertifikalandırma, filo yönetimi ve 
sürdürülebilirlik gibi süreçler için bile mevcut 
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yaklaşımların bu aşırı gereksinimleri karşılayamayacağı 
öngörülmüştür. Geleneksel yaklaşımların eksikliklerini 
gidermek için temel bir paradigma değişikliğine ihtiyaç 
duyulmuştur.  Bu paradigma kaymasını mümkün kılacak 
olan ise Digital Twin olarak görülmektedir, [5]. Digital 
Twin, gerçekte varolan, üretilmiş, kullanılmakta olan bir 
sistemin; tasarım spesifikasyonlarını ve buna ilaveten 
geometrisini, malzemelerini, bileşenlerini, fiziksel 
davranışını tanımlayan mühendislik modellerini ve ayrıca 
sisteme ait her türlü operasyonel verileri ve servis verilerini 
de içeren sanal ve yaşayan modelidir. Gerçekte var olan, 
çalışan fiziksel sistemin dijital ortamdaki “İkizidir”. 
Örneğin, bir uçak için Digital Twin, uçağın fiziksel kimliği 
olan kuyruk numarası üzerinden uçak tipine has jenerik 3B 
modellerden çıkarılan kuyruk numarasına özel geometri, 
aerodinamik modeller, üretim döngüsü sırasında uygulanan 
mühendislik değişiklikleri, malzeme özellikleri, muayene, 
işletme ve bakım verileri; ve o uçağa özel belirli 
komponent, ünite ve bölümlerdeki sorunlar ve 
arızalanmalar nedeniyle, -onaylanan özgün tasarım 
spesifikasyonlarından sapmalar-, gibi bilgileri içerir, [4].  O 
uçak modelinden yüzlercesi operatif olsa da, o kuyruk 
numarasına sahip uçak bir tanedir ve Digital Twin’i, sadece 
o uçağın yaşayan, dinamik ikizidir. 
Digital Twin ve Digital Thread zamanla havacılık ve 
savunma endüstrilerinin dışında da ilgi çekmiş ve Endüstri 
4.0 ve Akıllı Üretim (Smart Manufacturing)  vizyonlarının 
Dijital Üretim ve Siber-Fiziksel Sistem hedefleriyle 
yakınlaşmışlardır. Günümüzde Digital Twin, sadece 
savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde değil otomotiv, 
motor/makina imalat, ulaştırma, gemi inşa, enerji, 
petrokimya gibi birçok sanayide bu vizyonların 
gerçekleştirilmesinde en önemli yaklaşımlardan biri olarak 
kabul edilmektedir. 
Dünyanın en büyük küresel araştırma ve danışmanlık 
şirketlerinden Gartner Inc.’in 2017, 2018 ve 2019 yılları 
için yayınladığı “En Üst 10 Stratejik Teknoloji Eğilimleri” 
raporlarında, Digital Twin arka arkaya üç yıl boyunca en 
önemli teknolojiler içinde gösterilmiştir, [6], [7], [8]. 
 
2. DIGITAL TWIN’İN TARİHÇESİ 
 
Aslında uzay ve havacılıkta “Twin” (İkiz) kullanma 
kavramı oldukça eskiye, NASA’nın Apollo programına 
dayanmaktadır.  Apollo programında her uzay aracından iki 
adet üretilmiş, uzaya yollanan aracın görev sırasındaki 
koşullarının yansıtılmasını sağlamak için yeryüzünde de 
çalışan bire bir replikası, diğer bir deyişle “Twin”’i (ikizi) 
kullanılmıştır. Bu ikiz, ayrıca uçuş hazırlığı sırasında eğitim 
için yaygın olarak kullanılmıştır.  Uçuş görevi sırasında, 
uçuş koşullarını olabildiğince kesin olarak yansıtması için 
mevcut uçuş verilerinden faydalanarak, yeryüzündeki 
ikizde alternatifleri simüle etmek ve böylece yörüngedeki 
astronotlara kritik durumlarda yardımcı olmak için 
kullanılmıştır, [9]. 
Digital Twin’in, bir sözcük grubu ve kavram olarak ilk 
ortaya çıkışı, bir Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi (PLM) 
merkezinin oluşturulması için Dr. Michael Grieves’in 2002 

yılında Michigan Üniversitesi’nde endüstriye yaptığı 
sunumuna dayanmaktadır, [10]. Burada Digital Twin, 
vizyoner bir şekilde “PLM için Kavramsal İdeal” olarak 
sunulmuştur. 
Öte yandan, Digital Twin kavramının havacılık ve uzay 
sanayine resmen girişi, NASA’nın ilkönce Kasım 2010’da 
taslak olarak ve sonrasında Nisan 2012’de yayınlamış 
olduğu Teknoloji Yol Haritası dokümanlarıyla başlamıştır, 
[11], [12]. 
 
3. DIGITAL TWIN ve DIGITAL THREAD 
 
Her ne kadar Digital Twin kavramı ortaya atıldığı günden 
bu yana değişik şekil ve özelliklerle tanımlanmış olsa da, 
hep ortak bir esas üstüne kurgulanmıştır.  Bu esasta bir 
fiziksel sistem ve bunun siber uzayda yaşayan, dinamik bir 
sanal modeli vardır.  Fiziksel sistem sanal modeli veriyle 
besler, sanal model de fiziksel sisteme bilgi aktarır, (bkz. 
Şekil 1). 
 

 
Şekil 1: Digital Twin Kavramsal Modeli 

 
İlk etapta PLM için ideal bir yöntem olarak önerilse de, 
daha sonra kavramın havacılık ve uzay sanayi tarafından 
benimsenmesi, akabinde birçok akademik kurumu ve şirketi 
buna yöneltmiş ve yüzlerce araştırma ve uygulamayı 
tetiklemiştir.  Zaman içinde otomotiv, gemi inşa, enerji, 
petrokimya, sağlık, inşaat gibi sektörlerde yaygınlaşmaya 
başlaması tarif çeşitliliği ve kavram karmaşası doğurmuş 
olsa da bugün geldiğimiz aşamada bilimsel yaklaşımlar 
sayesinde terminolojisi ve uygulama yöntemleri yerine 
oturmaya başlamıştır.  Öte yandan PLM, MBE ve MBSE 
gibi diğer teknolojiler ve metodolojiler ile arasında hala bir 
kavram karmaşası ve örtüşme yaşansa da bunların da 
zamanla netleşmesi hedeflenmektedir, [13]. 
Bir Digital Twin, gerçek ve sanal durumların aralarındaki 
sürekli bilgi alışverişi ile yakınsanması sayesinde, bir 
fiziksel unsurun siber uzaydaki sanal modelinin, uygun 
şekilde senkronize edilmiş yapı, işlev ve davranış gibi 
yararlı bilgiler yumağından oluşur. Digital Twin, yaşam 
döngüsünün herhangi bir aşamasında var olabilir ve ürünün 
performans, işlev, davranış, üretilebilirlik gibi birçok 
özelliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yaşam 
döngüsü boyunca kullanılır, [14]. 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

83

Digital Thread ise, ürün zinciri boyunca tüm üretim 
fonksiyonlarını entegre etmek ve ürün verilerini dijital 
modelle entegre etmek için gerekli iletişim çerçevesini 
ifade eder. Tasarımdan üretime, işletmeye ve hatta ürünün 
son ömrüne ve geri dönüştürülmesine kadarki ürünün tüm 
yaşam döngüsü boyunca, fiziksel sistemden gelen verileri 
toplayarak Digital Twin’deki sanal modelleri güncelleyen 
bağlantılar bütünüdür. 
Digital Twin geleneksel olarak 3 eksenli / boyutlu bakış 
açısı ile değerlendirilmiştir: 

• Fiziksel Unsur 
• Sanal Unsur 
• Bağlantılar 

Öte yandan fiziksel unsurun tüm özellikleri ve anlık 
bilgileriyle, sanal ortamda yüksek sadakatte bir ikizinin 
oluşturulması hedefi gittikçe önem kazanmıştır. Uygulama 
alanlarının artması; IoT, bulut bilişim, büyük veri, yapay 
zeka gibi yeni nesil bilişim teknolojilerinin varlığı; fiziksel 
unsurda oluşan operasyonel ve çevresel veri çeşitliliği ile 
sanal unsurdaki simülasyon ve analiz gibi işlemlerin 
sonuçlarının zamanında ve doğru bir şekilde entegrasyonu 
ve füzyonu gereksinimleri, ilave bakış açılarının gündeme 
gelmesine neden olmuştur, [15].  Bu bağlamda, Digital 
Twin için 5 eksenli / boyutlu bakış açısından söz edilmeye 
başlanmıştır.  İlave 2 boyut ise şu şekilde ifade 
edilmektedir: 

• Servisler 
• Digital Twin Verileri 

 
3.1. Fiziksel Unsur 
Genel olarak Fiziksel Unsur (FU), fabrika, rafineri, üretim 
yeri gibi gerçek bir ortamdan veya uçak, gemi, araç gibi 
platformlardan veya cihaz, makina, CNC, motor gibi 
sistemlerden; bunların altsistemlerinden ve sensör 
cihazlarından oluşmaktadır.  Altsistemler içinde dinamik 
sistem, kontrol sistemi, hidrolik, pnömatik, elektrik sistemi 
gibi belli görevleri olan unsurlar yer alır.   Sensör cihazları; 
titreşim, güç, tork, hız gibi, altsistemlerle ilgili gerçek-
zamanlı durum bilgilerini ve çevresel parametreler ve 
yükler gibi çalışma koşullarını toplar. 
 
3.2. Sanal Unsur 
Sanal Unsur (SU), FU’un yüksek sadakatte bir dijital 
temsili olup, sanal ortamda FU’un geometri modelini, 
fiziksel özelliklerini, davranış modelini ve çeşitli çalışma 
koşullarını barındırır.  SU, aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir, [15]: 
 

SU = (Gs, Fs, Ds, Ks)   (3.1) 
 
Burada Gs geometri modelini, Fs fizik modelini, Ds davranış 
modelini ve Ks kural modelini temsil etmektedir. 
Gs, FU’un biçim, boyut, tolerans ve montaj bağlantıları gibi 
geometrik parametrelerinden oluşmaktadır.  Gs bilgileri, 
sabitleri ve değişkenleri 3B modelleme teknikleri ve CAD 
yazılımları ile yaratılmaktadır. 

Fs, hız, güç, gerilim, ısı, basınç ve bunun gibi çok çeşitli 
fiziksel özellikleri barındırmaktadır ve bozulma, kırılma, 
yıpranma, aşınma, deformasyon gibi birçok fiziksel olay 
bilgisine sahiptir.  Bu fizik model için sonlu elemanlar 
yöntemi (FEM) ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) 
metotları sıklıkla kullanılmaktadır. 
Ds, FU’un operatif durumuyla ilgili anlık çıktılarının, 
durum geçişleri ve performans düşüklüğü gibi tepkisel 
mekanizmalarının ve insan müdahelelerine göre 
davranışının bilgilerini içermektedir. Sonlu durum makinası 
(FSM), Markov zinciri ve ontoloji tabanlı modeller gibi 
yöntemler davranış modeli işlemlerini tarif etmek için 
kullanılabilirler. 
Ks ise FU’un geçmiş operasyon ve performans verilerinden 
oluşturulan kurallar setidir. Bağıntılar, çıkarımlar ve kısıtlar 
gibi kurallar SU’un beyni gibi çalışarak muhakeme, 
değerlendirme, karar alma, optimizasyon ve kestirim gibi 
yetenekleri sağlar.  Ks’yı inşa etmek için yapay sinir ağları 
(ANN), destek vektör makineleri (SVM), rasgele orman 
algoritmaları (RFA) gibi makine öğrenme teknikleri 
kullanılmaktadır. 
 
3.3. Servisler 
Servisler boyutu (S), hem FU hem de SU için gerekli 
işlemlerin ayarlanmış ve kapsanmış bir şekilde sunulmasını 
sağlar.  FU’u gerçek-zamanlı regüle ederek beklendiği gibi 
çalışmasını veya işlemesini yerine getirir.  FU için izleme, 
gözetleme, prognostik ve sağlık yönetimi, enerji tüketimi 
optimizasyonu gibi servisler söz konusudur. SU için ise 
modellerin üretilmesi, kalibrasyonu ve test edilmesi gibi 
servisler geçerlidir.  Servisler boyutu aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir, [15]: 
 

S = (İşlem, Girdi, Çıktı, Kalite, Durum) (3.2) 
 
3.4. Digital Twin Verileri 
Digital Twin Verileri (DV) boyutu beş alandan oluşup şu 
şekilde ifade edilmektedir, [15]: 
 

DV = (Dfu, Dsu, Ds, Db, Df)   (3.3) 
 
Dfu, FU’dan gelen operasyon durumları ve çalışma koşulları 
gibi verileri içerir. Dsu, SU ile ilgili model parametrelerini, 
Ds ise gerekli servislere yönelik kapsamların ve 
kombinasyonların verilerini içerir.  Toplanan verilerden 
çıkarılan veya daha önceden oluşturulmuş veritabanlarından 
çekilen ilgi alanı bilgisi Db ile gösterilmektedir. Df  de Dfu, 
Dsu, Ds ve Db alanlarının, yapay sinir ağları ve Kalman 
filtereleri gibi veri füzyonu algoritmaları ile birleşmesini 
temsil eder. 
 
3.5. Bağlantılar 
FU ile SU arasında veri ve bilgi transferi için bağlantılar ve 
iletişim sistemleri olması kritik önemdedir.  Digital Twin 
dinamik sanal modeldir. FU’da oluşan tüm verilerin SU’da 
da karşılığı anlık ve eşlenik olarak oluşmalıdır.  Gerçek-
zamanlı iletişim mekanizmaları, protokol standardizasyonu, 
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bant genişliği ve intranet ile entegrasyon gibi konuların 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. FU’dan verileri 
ileten Nesnelerin İnterneti (IoT), kablosuz sensör ağları 
(WSN), radyo frekans tanımlama (RFID) gibi teknolojiler 
yaygınlaşmakatdır.  Bağlantılar boyutu ise altı katmanlıdır: 
 

BN = (BN_SDV, BN_FUDV, BN_SUDV, BN_FUS, 
BN_SUS, BN_FUSU)   (3.4) 

 
BN_SDV, S ve DV arasındaki; BN_FUDV, FU ve DV 
arasındaki; BN_SUDV, SU ve DV arasındaki; BN_FUS, 
FU ve S arasındaki; BN_SUS, SU ve S arasındaki ve 
BN_FUSU, FU ve SU arasındaki bağlantıları ifade 
etmektedirler. 
 

 
Şekil 2: 5-Boyutlu Digital Twin Kavramsal Modeli 

 
 
4. DIGITAL TWIN ve MBSE 
 
Havacılık ve uzay endüstrilerinde on yıldan fazladır 
gündemde olan, kullanılan ve hedeflenen süreç ve bilişim 
yaklaşımlarından biri olan PLM (Ürün Yaşamdöngüsü 
Yönetimi); temel olarak firmalara “ürün/hizmet odaklı” 
bütüncül (holistic) yaklaşımları uygulama kabiliyeti 
kazandırmak hedefindedir.  Burada bahsedilen bütüncül 
yaklaşım; ürünleri, hizmetleri, yapıları, etkinlikleri, 
süreçleri, insanları, becerileri, verileri, bilgileri, bilgi 
birikimini, teknikleri, uygulamaları, yetenekleri ve 
standartları aynı elektronik iş birliği ortamında bir araya 
getirmek ve bilgi için doğru ve tek sürüm yaratmaktır 
(single-version-of-truth), [16].  Bunu mümkün kılan en 
önemli temellerden biri kusursuz ve kesintisiz veri transferi 
ve veri paylaşımıdır.  Burada 3B modellerin ve verilerin 
tüm PLM süreçleri boyunca teknoloji-bağımsız, sistem-
bağımsız ve firma-bağımsız transferi en kritik başlıktır.  
Çünkü artık tasarım süreçlerinden imalata, üretilenin 
kullanımından bakım/onarım gibi servis süreçlerine kadar 
birçok PLM safhası 3B modellerin ve bu modellerin 
içerdiği bilgilere bağımlıdır.  Bu konu üzerinde 2000’li 
yılların ortalarından itibaren çalışmaya başlayan havacılık 
ve uzay sanayi bu veri transferi konusunu açık “standartlar” 
üzerine kurarak çözmüştür, [17], [18]. ISO 10303-242:2014 
“Managed Model-Based 3D Engineering” standartının açık 
ve net olarak ortaya çıkışı PLM bakış açısına “3B Model 

Temelli” bakış açısı getirmiştir.  Burada 3B Model en kritik 
varlıktır. Çünkü burada sadece 3B CAD modeli 
kastedilmemekte, bununla birlikte çok kapsamlı bir üstveri 
(metadata) zinciri de, -kapsamlı geometrik bilgiler (GDT), 
malzeme bilgileri (BOM), üretim bilgileri ve kimin nerede 
nasıl üreteceği (PMI) gibi-, dolayısı ile “akıllı” 3B CAD 
verileri söz konusudur.  Ürün geliştirme süreçlerinin 
gittikçe daha fazla önem kazanan tekniklerinden ve 
aşamalarından biri olan Sanal Prototipleme (Virtual 
Prototyping / Digital Mockup) ise bu yeni ISO standartları 
sayesinde daha etkin uygulanabilir olmuştur.  Sanal 
prototipleme, gerçek, fiziksel bir prototip üretimi veya seri 
üretim veya inşa aşamasına geçmeden önce tasarımların 
bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli 
mühendislik (CAE) veya bu konuya özel montaj 
simülasyonu ve görselleştirme yazılımları kullanılarak 
geçerlenmesini (validation) sağlar. Bu işlem, bilgisayar 
ortamında daha önceden tüm detayları ile 3B olarak 
modellenmiş tüm montaj parçalarının sanal ortamda bir 
araya getirilmesini ve monte edilmesini; montajın çeşitli 
mekanik devinimlerinin, uyum ve işlevselliklerinin ve 
estetik özelliklerinin test edilmesine imkan tanır. Tasarım 
aşamasındaki sistemin, ürünün veya kavramın gerçek 
dünyadaki davranışının, hareketinin veya performansının 
simüle edilmesini sağlar. Sanal Prototipleme, Digital Twin 
oluşturulmasında bir nevi ilk sahfadır.  Digital Twin, sanal 
prototipin dinamik, yaşayan, sürekli güncellenen anlık 
halidir.   
Endüstriyel veri takası standartlarındaki gelişmeler 
beraberinde “Model-Tabanlı …” denilen yeni tanımları ve 
yaklaşımları getirmiştir, [19].  Bunlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
Model-Tabanlı Tanım - Model-Based Definition (MBD):  
Tüm komponentleri, montaj parçalarını ve montaj 
modellerini 3B CAD yazılımları ile 3B modellemek ve 
ilgili üstveriler ile akıllı hale getirerek tüm özellikleriyle 
tanımlamaktır. 
Model-Tabanlı Sistem Mühendisliği – Model-Based 
Systems Engineering (MBSE): Kavramsal tasarım 
aşamasından başlayarak, geliştirme aşaması ve sonrasındaki 
tüm yaşamdöngüsü süreçlerini de içermek üzere; sistem 
gereksinimleri, tasarım, analiz, doğrulama ve geçerleme 
faaliyetleri için modelleme tekniklerini uygulamaktır. 
Model-Tabanlı Mühendislik – Model-Based Engineering 
(MBE): Modellerin bir sistemin tanımında tek otorite 
olarak kabul edilmesi, ve tüm yaşamdöngüsü süreçleri, tüm 
disiplinler ve tüm paydaşlar arasında teknik temeli 
oluşturmak amacıyla modellerin bütünleşik ve ortak 
kullanılmasıdır. 
Model-Tabanlı Kurum – Model-Based Enterprise 
(MBE):  Bir kurumun mühendislik, üretim ve satış sonrası 
hizmet süreçlerinde Model-Tabanlı Mühendislik 
yaklaşımlarının, tekniklerinin ve kriterlerinin 
uygulanmasıdır. 
Model-Tabanlı Kurum’a dönüşmenin yolu Model-Tabanlı 
Sistem Mühendisliği (MBSE) ile başlamaktadır. Digital 
Twin, tanımı gereği, veri toplama ve, durum ve içerik 
odaklı etkileşim için fiziksel bir ikiz gerektirmektedir. 
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Digital Twin’deki sanal sistem modeli, çalışma sırasında 
fiziksel ikizin durumu değiştikçe gerçek zamanlı olarak 
değişmektedir. Günümüzde, Digital Twin, genellikle 
Nesnelerin İnterneti’ni  (IoT) kullanan birbirine bağlı 
ürünlerden ve Digital Thread’den oluşmaktadır. Digital 
Thread, unsurun yaşamdöngüsü boyunca gerekli 
bağlantıları sağlamakta ve Digital Twin’deki modelleri 
güncellemek için fiziksel ikizlerden veri toplamaktadır. 
Şekil 3’te Digital Twin kavramının MBSE bağlamında 
kullanılması irdelenmektedir, [20]. 
Bu şekilde gösterildiği gibi, Digital Twin sanal ve fiziksel 
ortamları birbirine bağlamaktadır. Fiziksel ortam; fiziksel 
sistemi, sistem içinde yerleşik ve harici sensörleri, iletişim 
arayüzlerini ve icabında açık bir ortamda çalışıp GPS 
verilerine erişimi olan diğer araçları içermektedir. Fiziksel 
unsura ait hem operasyonel hem de bakım/onarım verileri, 
Digital Twin’deki sanal modeli güncellemek için sanal 
ortama sağlanmaktadır. Böylece, Digital Twin, fiziksel 
ikizin operasyonel bağlamını da yansıtan kesin ve güncel 
bir temsili haline gelmektedir. Önemli olarak, fiziksel ikizle 
olan ilişki, fiziksel ikizin satılmasından sonra bile devam 
etmektedir. Böylece her bir fiziksel ikizin zaman içindeki 
performans ve bakım geçmişinin izlenmesi, anormal ve 
kuraldışı davranışların tespit edilip rapor edilmesi ve uygun 
bakım önerilmesi ve gerekli bakım planlaması yapılması 
sağlanmaktadır. 
 

 
Şekil 3: MBSE Kapsamında Digital Twin Kavramsal Modeli 

 
Öte yandan ürün geliştirmede geleneksel “V” modeli sistem 
mühendisliği yaklaşımı, doğrusal yapısı yüzünden MBE 
gereklerini karşılamak için yeterli olmamaktadır. “V” 
metodunun ürün odaklı, ardışık süreçlerden oluşması ve 
doküman merkezli yapısı, ürün geliştirmenin holistik ve 
iterasyonlar içeren doğasına uygun değildir, [21]. Gerçek-
zamanlı veri ve bilgi transferi ve paylaşımı gerektiren MBE 
ortamı için yeni sistem mühendisliği yaklaşımı MBSE’dir. 
Bu durum doğal olarak “V” modelinin de dönüşüme 
uğramasını gerektirmektedir. Bu konuyla ilgili de AR-GE 
çalışmaları, sektörel çalıştaylar ve kavram kanıtlama 
projeleri sürdürülmektedir.  Bu bağlamda, MBE vizyonu 
doğrultusunda MBSE yaklaşımı için Boeing’in 
uygulamakta olduğu “Diamond” Modeli çağdaş ve kritik 
önemdedir, (bkz. Şekil 4), [21].  
 

 
Şekil 4: Boeing’in “Diamond” Modeli 

 
5. İLGİLİ STANDARTLAR VE KURUMLAR 
 
Model-Tabanlı Kurum (MBE) dönüşümü ve bu vizyon 
doğrultusundaki Digital Twin uygulamaları için aşağıda 
listelenen standartlar kritik önemdedir: 
• ASME Y14.41 “Digital Product Definition Data 

Practices” 
• ISO 10303-242:2014 “Managed model-based 3D 

engineering” 
• ISO 14306:2017 “JT file format specification for 3D 

visualization” 
• ISO 14739-1:2014 “3D use of Product Representation 

Compact (PRC) format” 
• ISO 17599:2015 “General requirements of digital 

mock-up for mechanical products” 
• OMG PLM Services Specification 2.1 

Ayrıca bugün ISO tarafında Digital Twin yaklaşımı için 
ISO/CD 23247-1 “Digital Twin manufacturing framework” 
adlı standartlaşma çalışması mevcuttur.  Böylece 
önümüzdeki yıllarda Digital Twin’e yönelik ilk uluslararası 
standart ortaya çıkmış olacaktır, [22]. 
 
6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 
Günümüzde Digital Twin yaklaşımı uçak, havacılık ve uzay 
sanayinde çağdaş ürün yaşamdöngüsü yönetimini (PLM) 
hayata geçirmek için en çok önem verilen teknolojiler 
bütünüdür. Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemlerinin ve 
teknolojilerinin yaygınlaşması, gelenekesel PLM 
vizyonunun olgunlaşması ve PDM/PLM uygulamalarından 
gelen bilgi birikimi Digital Twin uygulamalarına imkan 
tanımaktadır. Özellikle kendi uçak, havacılık ve uzay 
sanayimiz için Sanal Prototipleme uygulamaları ve 
teknikleri Digital Twin yolunda elzem bir başlangıçtır. 
Ülkemiz sanayisinin yukarda belirtilen standartları 
özümsemesi kritik önemdedir. Öte yandan bu standartların 
oluştuğu, özellikle ISO çalışma gruplarında gözlemci ülke 
statüsünde bile olmadığımız acı bir gerçektir. 
PLM, Sanal Prototipleme ve Digital Twin gibi 
gereksinimler için, uçak, havacılık ve uzay sanayimizin ve 
savunma kurumlarımızın yerli ve milli yazılım ve teknoloji 
çözümlerine de destek olması, özgün platform üretimlerine 
destek olunması kadar önemlidir. 
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Özet 
Bu çalışmada, İnsansız Hava Araçları için 
kullanılan bir gaz türbinli turojet motorunun temel 
çalışma prensibiyle birlikte hangi bileşenlerden 
oluştuğu ve bu bileşenlerin ayrı ayrı görev ve 
çalışma prensipleri açıklanarak en son ekserji 
analizi hakkında bilgiler verilmiştir. Gaz türbinli 
mini bir turbojet motorunun tüm komponentleri, 
termodinamiğin ilk iki yasasıyla (birinci ve ikinci) 
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu çalışmada 
açıklanan yöntemler, İHA’lar için ilerleyen 
zamanlarda yapılabilecek turbojet motorlarının 
ekserji analizi çalışmaları için temel oluşturacaktır. 
Sistemin daha anlaşılabilmesi için de İHA’larda 
kullanılan bir turbojet motorunun ; kompresör, 
türbin, hava alığı, yanma odası, fan ve egzoz 
bölümleri şekillerle detaylıca açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, turbojet 
motor, motor bileşenleri, ekserji analizi 
 
Abstract 
In this study, describes the basic operating 
principles of a gas turbine turbojet engine used for 
unmanned air vehicles (UAVs) and explains 
information about the components of the unmanned 
Air vehicles and their separate duties and working 
principles are explained and the latest exergy 
analysis is given. Each component of a mini 
turbojet engine with gas turbine is evaluated by the 
first two laws of thermodynamics. The methods 
described in the present study will inform the basis 
for exergy analysis studies of turbojet engines that 
can be performed in future for UAVs. For a better 
understanding of the system, a turbojet engine used 
in UAVs; air intake, fan, compressor, combustion 
chamber, turbine and exhaust sections are explained 
in detail in the figures. 
 
Keyword: Unmanned air vehicle, turbojet engine, 
engine components, exergy analysis 
 
 
 

 
1. GİRİŞ 

 
Günümüz havacılık endüstrisinde ihtiyaçlar 
doğrultusunda sık kullanılır hale gelen İnsansız 
Hava Araçları, keşif-gözlem amaçlı kullanılıyor 
olmakla birlikte, çoğunlukla askeri alanda savunma 
amaçlı kullanılan bir teknoloji haline 
dönüşmektedir. İHA’ların, uçak ve helikopterlerin 
yüksek maliyetlerinden dolayı yakın gelecekte 
yerlerini alması beklenmektedir. Ayrıca hızla 
gelişen teknolojiyle birlikte kullanılabilir enerji 
kaynaklarımız hızla azaldığı için yeni enerji 
kaynakları bulunana kadar mevcut kaynaklarımızın 
en etkili şekilde kullanılması kaçınılmaz olmuştur. 
Bundan dolayı enerji dönüşüm etkilerinin nedenleri 
de bilinmesi gereken konulardan biri haline 
gelmiştir. Bundan dolayı hem uçaklarda hem de 
İHA’larda kullanılan motorların enerji dönüşüm 
etkilerinin nedenleri de bilinilmesi gereken 
konulardan birisi olmakla birlikte, elde edilebilecek 
en iyi verimi ortaya çıkarmak da önemli bir mesele 
haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında da 
İHA’larda kullanılan Şekil 1’de gösterilen aero-
türevli ve brayton çevrimine dayalı çalışan ve 
 

 
Şekil 1. Küçük bir turbojet motor kesiti [İnternet,2019] 

 
itki sağlamak için kullanılan bir turbojet motorunun 
genel çalışma prensiblerini, komponentlerini ve 
ekserji analizinin gerekliliğiyle ilgili bilgiler 
verilerek, ileride yapılması muhtemel çalışmalar 
için temel oluşturması sağlanacaktır. 
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2. GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR 
 
Gaz türbinli motorlar, temeli 1900’lü yıllarda atılan 
genel olarak hava solumalı sistemler olarak bilinir 
ve ısı enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesi 
sonucu çalışan sistemlerdir. Aero-türevli gaz 
türbinli motorlar, uçak motor grubunu oluşturan ve 
genellikle 500 kw ile 40 mw güç aralığında olan 
motorlardır.  
 Genel çalışma prensibi; atmosferik hava, 
kompresör tarafından içerisine çekilir ve taze hava 
kompresör içerisinden geçerken yüksek bir basınç 
seviyesine kadar sıkıştırılır. Basıncı arttırılan hava 
daha sonra yanma odasına verilir. Yanma odasında 
sıkıştırılmış hava, enjekte edilen yakıt ile birlikte 
yakılır. Yanma odası içerisinde havanın basıncı bir 
miktar azalır. Yanma odası çıkışında ürün olarak 
yanmış gazlar yüksek bir sıcaklıkta bulunur ve 
direk olarak türbine iletilir. Türbin girişindeki 
yüksek sıcaklıktaki yanma ürünleri, türbin 
içerisinde enerjilerini bırakarak atmosfere doğru 
belirli bir genişleme oranıyla genişler. Böylelikle 
türbin, yanma ürünlerinin enerjisini kullanılabilir 
işe dönüştürmüş olunur.  
Uçaklara etki eden temel dört aerodinamik 
kuvvetten birisi olan itki’yi sağlamak için gaz 
türbinli motorlardan yararlanılır.  
Bu uçak motorlarını; turbofan, turboprob ve 
turbojet olarak kategorize edebiliriz. Her üç motor 
tipide temel olarak brayton çevrimine dayalı olarak 
çalışmaktadır.  
 
2.1.   TURBOJET MOTOR VE BİLEŞENLERİ 
 
Gaz türbinli jet motorlarının çalışması için ihtiyaç 
duyduğu en önemli şeylerden birisi de yoğun 
miktarda havadır. Uçağın İlk kalkışı esnasında 
gereken  miktarda havayı tam  olarak elde 
edemeyeceğinden dolayı, türbin yardımıyla havayı 
içine alır. Bu sayede türbin havayı hızlandırarak 
gereken basınca ulaşmasını sağlar ve jet yakıtıyla 
birlikte itişine hareket verir. Basınçlandırılmış 
havaya pompalar yardımıyla  yakıt püsürtülürek ilk 
yanmanın oluşması için bujilerin ateşlenmesi 
sağlanır. Bu sayede ısınan basıncı yükselmiş olan 
hava kolay biçimde yol alarak arkaya doğru hareket 
edeceği için ileriye doğru itme kuvveti kazanılır. 
Bir turbojet motorun genel yapısı Şekil 2’de 
gösterildiği gibidir. 
 

 
Şekil 2. Turbojet Motor Örnek Gösterimi [13] 

 

Günümüzde uçaklarda kullanılan jet motorlarının 
faydalı bir özellikleri daha vardır. Havayı içeri 
çeken türbinin şaft çubuğu yanma odasının çıkış 
ucunda başka bir pervaneye bağlanır. Jet itişi bu 
pervanenin daha hızlı dönmesini sağlar, şafta bağlı 
hava çeken türbin daha hızlı döner ve içeri çekilen 
hava miktarı artar. Böylece jet motorundan en 
büyük verim alınmış olur. Turbojet motorları hava 
alığı, fan, kompresör, yanma odası, türbin ve egzoz 
kısımlarından oluşmaktadır. Bu bölümde her bir 
bileşen ayrı ayrı açıklanacaktır.  
 
2.1.1 Hava Alığı (İnlet, Giriş) 
 
Hava alığı, havanın dışardan motora girdiği kısım 
olarak ifade edilebilir. Uçağın ses altı ve ses üstü 
hızlarına göre geometrilerinde farklılıklara sahip 
olabilirler. Atmosferden alınan havanın, 
momentumunun düşürülüp basıncının arttırıldığı 
temel bileşendir. Bu kısımda dinamik hava basıncı, 
statik hava basıncına çevrilir. Akış üzerinde 
termodinamiksel olarak herhangi bir iş yapılmaz. 
Bu nedenle, toplam sıcaklık değerinde bir değişim 
gözlenmez.  
Hava alığı şekli, alığa giren hava akışı debisi, uçak 
uçuş hızı, uçak manevraları gibi faktörler söz 
konusu referans değer üzerinde son derece etkili 
parametrelerdir. Hava alığının farklı hava akışlarına 
göre değişken geometrik halleri, Şekil 3’de 
gösterildiği gibidir. 
 

 
Şekil 3. Farklı hava hızlarına göre değişken akış çizgileri 

ve hava alığı tasarımları [15] 
 

Çok çeşitli tasarımları bulunmakla birlikte, uçuş 
hızlarına göre tasarlanmış olan türleri de 
bulunmaktadır. 
 
2.1.2 Fan 
 
Turbojet motorların sıkıştırma bölümünün iki temel 
bileşeninden birisi olan fan, genellikle kompresörün 
bir parçası olarak kabul edilir (Şekil 4.). Kompresör 
çıkışında yüksek sıcaklıktaki havaya maruz 
kalmaması için genellikle kompresörün ön 
kısmında kullanılır ve üzerinden geçen havanın 
ivmelendirilmesini sağlar. 
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Şekil 4. Fan bölümleri [15] 

 
2.1.3 Kompresör 
 
Kompresör, gaz türbinli turbojet motorlardaki 
sıkıştırma bölümünün fan’dan sonraki ikinci temel 
bileşenidir. Kompresör üzerinde bulunan motor 
milinin etrafında bir sıra halinde dizilmiş olan 
diskler bulunmaktadır. Titanyum olan ve Pal olarak 
adlandırılan ince dış kenarları açılı olarak motor 
mili üzerine yerleştirilen pal’ler, gelen havanın 
akışını hızlandırırlar.  Bununla birlikte 
hızlandırılmış ve hacmi küçülmüş havanın 
sıcaklığını artırarak yanma odasına iletmektedirler. 
Yüksek sıkıştırma oranı, yüksek irtifada uçacak 
motorlar için büyük öneme sahiptir. Yüksek irtifada 
hava sıcaklığı çok düşük olduğudan ötürü motorun 
çalışma veriminin düşmemesi için havanın alçak 
irtifa uçuşuna oranla daha fazla sıkıştırılması  
gerekmektedir. Bu yüksek sıkıştırma oranı sonucu 
artan sıcaklık alçak irtifa uçuşları için motorun 
verimli çalışması adına bir engel teşkil 
etmemektedir.  
  

 
Şekil 5. Düşük/yüksek basınç kompresörü (İnternet,2019) 
 
2.1.4 Yanma Odası 
 
Motor yakıtının, kompresörden gelen yüksek 
basınçlı hava ile çeşitli oranlarda karıştırılarak 
yanma işleminin sağlandığı motor komponentidir. 
Karışım, hava-yakıt temas oranının arttırılması için, 
yakıtın çok küçük ebatlar halinde basınçlı havaya 
üzerine püskürtülmesi ile sağlanmaktadır. Burdaki 
amaç mevcut yakıtın en verimli şekilde yanmasını 
sağlamktır. Yanma işleminin gerçekleşmesi 
neticesinde oluşan yüksek sıcaklıktaki egzoz 
gazları, hem güç türbinlerinin döndürülmesinde 
hem de ihtiyaç olan itkinin üretilmesinde 
kullanılmaktadır.  
Meydana gelen yüksek ısı nedeniyle yanma odaları 
(Şekil 2’deki yanma odası) yüksek ısılara maruz 
kaldığı için dayanıklı malzemelerden yapılır. Motor 
devri ihtiyaç halinde pilot tarafından gaz kolu 

yardımı ile ayarladığı için gereken oranlarda yakıt 
mikta yanma odalarına püskürtülmektedir. 
 
2.1.5 Türbin 
 
Türbinin kullanım amacı, akışkanın olan bir 
enerjiyi kinetik enerjiye döndürmek maksatıyla 
kullanılıyor olan bir mekanizmadır. Türbin üzerinde 
bir mil ve üstünden kanatçıklar bulunan bir 
komponenttir. Türbinlerin ve kanatçıkların yapısı 
değişken olup kullanılan akışkana göre 
farklılaşabilmektedir. Çalışma prensibi, türbin 
kanatçıklarına çarpan akışkan türbinin miline 
hareket vermektedir.  
Basınçlı havaya yakıt püskürtülmesiyle yanma 
odasında oluşan basınçlı ve yüksek ısıya sahip olan 
gaz, türbine doğru hareket eder. Bu durum, yüksek 
sıcaklıktaki gazların ısı enerjisini mekanik enerjiye 
çeviren bileşendir. Türbin kademeleri de yüksek 
ısıya ve basınca sahip olan  gazı doğrudan aynı 
basınçla egzoz borusuna doğru iletmektedir. 
Türbinlerde kompresörlerde olduğu gibi düşük ve 
yüksek basınç bölümlerinden oluşmaktadır. 
 

 
Şekil 6. Düşük/yüksek basınç türbini [19] 

 
2.1.6 Egzoz 
 
Yanma odasından türbine ordan da egzoza iletilen 
yüksek sıcaklığa ve basınca sahip olan gaz egzoz 
borusuna aktarıldıktan sonra egzoz nozzle’dan 
dışarı doğru çıkması sonucu ileri yönlü bir itki 
sağlamış olur ve uçağın ileri yönlü hareketi 
sağlanmış olunur. Bu işlemler sırasında egzozdaki 
aşırı ısınmaya engel olmak için önden motora giren 
havanın bir kısmı bu bölümdeki aşırı ısınmayı 
önlemek amacıyla soğutma işlemini sağlaması için 
egzoz borusunun dış yüzeyi üzerinden 
geçirilmektedir. Toplam sıcaklık, değeri egzozdan 
geçiş süresince sabit olmakla birlikte; bütün motor 
komponentleri ile bağlantılı olan “motor sıcaklık 
oranı (ETR, Engine TemperatureRatio)” ile 
hesaplanabilmektedir.  
 

 
Şekil 7. Motor sıcaklık ve basınç diyagramları [3] 
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Egzoz basınç oranı içerisindeki statik basınç, 
serbest akış statik basıncıdır. Egzoz toplam basıncı 
ise, serbest akış koşulları ile diğer tüm motor 
bileşenlerinin basınç oranlarına bağlı olan “motor 
basınç oranı (EPR, Engine Pressure Ratio)” ile 
hesaplanabilmektedir. 
 
3.  EKSERJİ ANALİZİ VE PARAMETRELERİ 
 
Bunüne kadar ekserji ile ilgili birçok tanım 
yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade 
edilmiştir: 
- Belirli bir durumda olan sistemin en çok iş ortaya 
çıkarabileceği durum [8], 
- Entropiden arındıırlmış bir enerjinin en yüksek 
verim seviyesinde yaralanabilme duumu [İnternet], 
- Ekserjinin tanımını, mevcut bir sistemin yalnızca 
etrafıyla karşılıklı etki halinde, sistemin etrafıla 
tamamen termodinamik olarak denge durumuna 
geçerken ortaya çıkabilecek en yüksek miktarda 
faydalı iş olarak ifade edilir [7], 
- Mevcut bir maddenin veya enerji biçiminin, kendi 
etrafında farklılık yaratabilme ihtimali, onun 
niteliği veya elverişliliğinin sonucudur [9], 
-Mevcut sistemdeki karşılıklı etki sonucunda, ısı 
geçişinin yalnızca bulunduğu ortamla yapılması 
sonucunda ortaya çıkacak en etkili iştir [7], 
- Bir kütlede, sıvıda yada gaz ortamında, mevcut 
olan dengesiz durumun yol açtığı iştir [1], 
- Bir Enerjinin tümüyle başka enerji biçimlerine 
dönüşebilen halidir [18], 
Yıllar sonra tüm bu farklı tanımlar ortam bir ifade 
de birleşmiştir. “Bir sistemin bütünü tarafından 
yapılan en yüksek iş“ olarak tanımlanabilir.  
Bir İHA turbojet motorunun ekserji analizi 
parametleri için aşağıdaki bilgilere başvurulur: 
 
3.1.  Enerji Analizi 
 
Ekserji analizine geçmeden, tüm sistemdeki bütün 
bileşenleri çevreleyen kontrol hacmindeki birim 
sürede 1. Formüldeki kütle ve 2. Formüldeki enerji 
arasındaki dengeleri karalı duruma getirmek için 
yapılması gerekmektedir [9]: 

 
 

Şekil 3. Motor istasyon numaralandırılması [14] 
 

 
 

∑ ṁin = ∑ ṁout                                                    (1) 
  
Q̇ − Ẇ + ∑ ṁin[hin + (Vin2 2⁄ ) + gzin] -
 ∑ ṁout[hout + (Vout2 2⁄ ) + gzout]                       (2) 
 
Bu formülde Q̇; ısı transferini, gz; özgül potansiyel 
enerjiyi, h; özgül entalpiyi, ṁ; kütle akışını, Ẇ; işi 
ve 𝑉𝑉2⁄2; ise özgül kinetiği ifade etmektedir. 
 
3.2.  Enerji Analizi 
 
Aşağıda sırasıyla belirtilen 3a ve 3b denklemleri, 
açık sistemler için birim vakitte ekserji dengesini 
ifade etmektedir [9]: 
                                                                                                                                                                                                                    
∑�1 − T0

T
� Q̇ − Ẇ + ∑ ṁexin − ∑ ṁexout  

−Ḋ − L̇ = 0                                                               (3a) 
 
Ḟ − Ṗ − Ḋ − L̇ = 0                                              (3b) 
 
Yukarıda verilen her iki denklemde Ḋ ekserji 
yıkımını, Ṗ ürün ekserjisini, L̇, birim süredeki 
ekserji kaybını, Ḟ ise yakıt ekserjisini ifade 
etmektedir. Öteki etkiler  hesaba katılmadığı 
durumda ekserji, Basit bir biçimde; kinetik bileşen, 
fiziksel bileşen, potansiyel bileşen ve kimyasal 
bileşenlerden meydana gelmektedir [7-9]: 
 
Eẋ = ṁ(exPH + exCH + exKN + exPT)                (4) 
 
Özgül fiziksel ekserjinin formule edilmesi 
aşağıdaki gibidir: 
 
exPH = (h − h0) − T0(s − s0)                             (5) 
   
Sabit bir basınçta özgül ısı ve mükemmel gaz 
kuramına göre Denklem 5’i aşağıdaki gibi 
ifade edebiliriz: 
 
exPH = cp(T − T0) − T0�cp ln(T T0⁄ ) −
R ln(P P0⁄ )�                                                           (6) 
 
Aşağıda ifade edilen 7-8 ve 9 Denklemlerinde, sıvı 
bir yakıtın kütlesel kimyasal ekserjisi ile birlikte 
gaz karışımlı bir molar kimyasal ekserji 
gösterilmektedir [7-9]: 
 
ex���mixCH = ∑ xk ex���kCH + R�UT0 ∑ xk ln xk                  (7) 
 
exfCH = γLHV                                                        (8) 
 
γ = 1.0401 + 0.1728 h

c
+ 0.0432 o

c
 + 

0.2169s
c
�1 − 2.0628 h

c
�                                        (9) 

 
Denklem 7, 8 ve 9 da verilen; 𝑅𝑅�𝑈𝑈 evrensel gaz 
sabitini, LHV atıl ısıl değeri, 𝑥𝑥𝑘𝑘   gaz karışımı her 
bir komponentin ml oranını, γ ekserjinin enerjiye 
oranını, o oksijeni, h hidrojeni, s kükürtü ve c ise 
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karbonu  ifade etmektedir. Aşağıdaki verilen 
Ekserjetik performası ölçmek için birçok parametre 
vardır. Bunlar Denklem10,11,12,13 ve 14 de ifade 
edilmektedir. Bunlardan ilki olan ve  Denklem 10 
da verilen ekserji verimi; ürün ekserjisinin yakıt 
ekserjisine bölünmesi ile elde edilmektedir  [7-22]: 
 

          ε = Ṗ
Ḟ
                                             (10) 

 
Aşağıdaki Denklem 11 de geliştirme potansiyeli 
formülü verilmekle birlikte, sistemdeki performans 
parametrelerinden birisi olup ekserji yıkımının 
azaltılması olarak ifade edilmektedir [21]: 
 
           IṖ = Ḋ(1 − ε)                                          (11) 
 
Denklem 12 de ise göreli tersinmezlik formülü 
verilmektedir. Göreli tersinmezlik; sistemdeki bir 
ekserji yıkımının, toplam ekserji yıkımına oranı 
olarak ifade edilmektedir [22]: 
 
            χ = Ḋ

∑ Ḋ
                                                    (12) 

 
Denklem 13 de yakıt tüketim oranı formülü 
verilmektedir. Burada yakıt tüketim oranı; 
sistemdeki bir ekserji yıkımının toplam yakıt 
ekserjisine oranı olarak ifade edilmektedir [22]: 
 
            δ = Ḋ

∑ Ḟ
                                                     (13) 

 
Denklem 14 de ise üretkenlik kaybı formülü 
verilmektedir. Burada üretkenli kaybı; sistemdeki 
bir ekerji yıkımının sistemdeki toplam ürün 
ekserjisine bölünmesi ile elde edilmektedir [22]: 
 
           ξ = �̇�𝐷

∑ �̇�𝑃
                                                  (14)   

 
4.   SONUÇ 
 
Günümüzde sıkça kullanılan gaz türbinli motorların 
performans değerlendirmesi işletim 
süreçlerinde büyük öneme sahiptir. Motorlardan 
alınan verilerin işlenmesi sonucunda elde edilecek 
performans parametreleri motorun bakım ve 
revizyon gereksinimi hakkında fikir 
vermektedir. Bu çalışmada bahsedilen İHA turbojet 
motor tipi ise gaz türbinli motor tiplerinden 
birisidir. İHA’ların yaygınlaştığı günümüzde, bu 
motor tipinin çeşitli projelerde kullanıldığı 
görülerek gelecekte de yapılabilecek projeler adına 
bilgilendirme amaçlı ulusal literatüre sunulmuştur. 
Yazar, ilerleyen çalışmalarda ülkemizde kabiliyeti 
kazanılmaya çalışılan İHA turbojet motorlarının 
enerji ve ekserji gibi performanslarının ölçülmesi 
ve bu tip motorların bileşenlerini tanınması adına 
ilgili proje ve çalışma yürüten araştırmacılar için 
faydalı olacağı düşünülmüştür. 

SEMBOLLER DİZİNİ 
 
P           Basınç (kPa) 
cp         Sabit basınçta özgül ısı (kJ·kg−1·K−1) 
C          Ekserji maliyeti (US$·h−1) 
Ḟ           Yakıt ekserjisi (kW) 
Ḋ          Ekserji yıkımı (kW) 
𝑐𝑐           Ortalama birim ekserji maliyeti (US$·GJ−1) 
Eẋ         Ekserji akımı (kW) 
ex          Özgül ekserji (kJ·kg−1) 
χ           Göreli tersinmezlik 
h            Özgül entalpi (kJ·kg−1) 
L̇           Birim zamanda ekserji kaybı (kW) 
LHV      Alt ısıl değer (kJ·kg−1) 
ṁ           Kütle akışı (kg·s−1) 
Q̇           Isı (kW) 
IṖ          Geliştirme potansiyeli (kW) 
Ṗ           Ürün ekserjisi (kW) 
x            Mol kesri 
ε            Ekserji verimi 
T           Sıcaklık (K) 
Ẇ          İş (kW) 
γ            Ekserjinin enerjiye oranı 
Ru         Evrensel gaz sabiti (kJ·kg−1·K−1) 
ξ            Üretkenlik kaybı 
δ            Yakıt tüketim oranı 
 
Indisler 
 
k            Bileşen 
CH        Kimyasal 
in           Giriş 
0            Referans hal 
PH         Fiziksel 
KN        Kinetik 
f             Yakıt 
out         Çıkış 
mix        Karışım 
e            Enerjetik 
PT         Potansiyel 
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Özet- Nikel-Titanyum (NiTi) şekil hafızalı 
alaşımlar fonksiyonel ve mekanik özellikleri 
nedeniyle birçok bilimsel araştırmaya konu olmakla 
birlikte havacılık ve biyomedikal gibi çeşitli 
endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu alaşımların fonksiyonel 
özellikleri şekil hafıza özelliği ve süper-elastiklik 
davranışı kapsamında sonuç vermektedir. Ancak bu 
alaşımların işlenebilirlikleri çeşitli özelliklerinden 
dolayı oldukça güçtür. Aşırı takım aşınması, yüksek 
kesme kuvvetleri ve çapak oluşumu işleme 
esnasında karşılaşılan temel problemlerdir. Bu 
araştırmada havacılık sektöründe de kullanılan 
eşatomik NiTi alaşımının yüksek hızlarda işlenmesi 
ve takım aşınma miktarlarının ölçülmesi 
hedeflenmiştir. Bunun için yüksek kesme hızlarında 
tornalama yapılmış ve iki çeşit CBN kesici takımın 
aşınma performansı incelenmiştir. Sonuçlar 
göstermiştir ki aşınma davranışları kesme hızına 
bağlı olarak değişmektedir. 
 
Abstract-  Nickel-Titanium (NiTi) shape memory 
alloys are investigated in many scientific studies 
and widely employed in various industrial 
applications such as aerospace and biomedical, 
owing to their functional and mechanical 
properties. Functional properties of these alloys are 
centered on shape memory and super-elasticity 
behaviors. However, machinability of this alloy is 
quite difficult due to its inherent properties. Severe 
tool wear, high cutting forces and cutting 
temperatures and burr formation are the main 
problems. In this study, high speed machining of 
equiatomic NiTi alloy, which is used in aerospace 
industry, and progressive measurement of tool wear 
is aimed. For this purpose, high-speed turning was 
conducted and wear performance of two different 
CBN cutting tools was evaluated. The results 
showed that tool wear behaviors depend on cutting 
speed. 
 

1. GİRİŞ 
 
Şekil hafızalı alaşımlar (ŞHA), gerilim, ısı ve 
manyetik alan gibi uyaranların uygulanmasının 
ardından eski şekline geri dönme özelliği gösteren 
özel bir aktif malzeme grubudur. Mekanik 
yüklemede yüksek seviyede gerinim geri dönüşümü 
ve ısıtmanın ardından şekil hafıza özelliği 
göstermesi bu malzemeleri biyomedikal, uzay ve 
havacılık için uygun bir uyarıcı (aktüatör) 
malzemesi olarak öne çıkarmıştır. Günümüzde hali 
hazırda oldukça sıklıkla araştırılmakta olan bu 
alaşımlar, havacılık ve uzay kapsamında hem gövde 
ve yapısal elemanlar kapsamında hem de motor 
parçaları kapsamında bir çok uygulama alanı 
bulmuştur [1-3]. NiTi bazlı ŞHA’lar fonksiyonel 
yorgunluk ve korozyon direnci kapsamında daha 
üstün özellikler sağladıkları için en sık araştırılan 
ve kullanılan ŞHA’lar olmuştur [4]. 
 
Bu alaşımların kullanım alanları 
değerlendirildiğinde, talaşlı imalatın hassas parça 
üretimi için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
Ancak, literatürde de görüş birliği olduğu üzere bu 
alaşımların işlenmesi oldukça güçtür [3]. Bu durum 
temel olarak malzemenin yüksek özgül ısısı, düşük 
efektif elastiklik modülü ve işleme sertleşmesine 
yatkın olması gibi fiziksel ve mekanik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır [5, 6]. 
Literatürdeki ortak bulgular bu alaşımın 
işlenmesinde karşılaşılan en büyük problemlerin 
aşırı takım aşınması, yüksek kesme kuvvetleri ve 
sıcaklıkları, fazla çapak oluşumu ve bozuk yüzey 
bütünlüğünün olduğunu göstermektedir [3]. Bu 
alaşımların işlenmesinde araştırmacılar, genellikle 
karbür kesici takımları ve düşük kesme hızlarını 
test etmişlerdir. Ancak, NiTi alaşımının düşük 
hızlarda işlenmesinin kesme kuvveti ve takım 
aşınması üzerinde negatif etkilerinin olduğu, 
tornalama, frezeleme, mikro işleme ve matkap ile 
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delik delme çalışmaları neticesinde çeşitli 
çalışmalarda bildirilmiştir [7-10]. 
  
Kübik Bor Nitrat (CBN) kesici takımlar, elmastan 
sonra bilinen en sert kesici takımlardır. Bu 
takımların diğer işlenmesi güç Inconel 718 ve 
Ti6Al4V gibi nikel ve titanyum havacılık 
alaşımlarının yüksek hızlarda işlenmesinde başarılı 
sonuçlar verdiği bilinmektedir [11-13]. CBN kesici 
takımların NiTi alaşımının işlenmesindeki 
performansının araştırıldığı tek çalışma Weinert vd. 
tarafından gerçekleştirilmiştir [14]. Araştırmacılar, 
karbür kesici takımlar ile aynı hızlar kullanıldığında 
(Vc < 100 m/dk), CBN kesici takımların yüksek 
takım aşınması sergilediğini bildirmiştir. CBN 
kesici takımların yüksek kesme hızlarında daha iyi 
kesme performansı sergilediği bilinmektedir. Bu 
durum değerlendirildiğinde, mevcut çalışmanın 
yazarları, gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, 
ancak daha geniş bir kesme hızı yelpazesi 
araştırılmış olsa idi sonuçların genellenebileceğini 
düşünmektedir.  
 
Bu araştırmada CBN kesici takımlar kullanılarak, 
NiTi alaşımının yüksek hızlarda işlenmesi 
prosesinde takım aşınması davranışları 
araştırılmıştır. Bunun için yüksek CBN içerikli 
kesici takımlar (YCBN) ve düşük CBN içerikli 
kesici takımlar (DCBN) kullanılmıştır. 
 
2. MALZEME VE METOT 
 
Araştırmada, C şeklindeki (80° eşkenar dörtgen) 
ISO CNGA 120408 geometri kodlu YCBN ve 
DCBN kesici uçlar kullanılmıştır. YCBN 
(Kennametal, KB5630 kalite) kesici takımın CBN 
içeriğinin % 90, DCBN (Kennametal, KBH20 
kalite) kesici takımın CBN içeriğinin ise % 60 
olduğu bilinmektedir. Değiştirilebilir olan kesici 
uçlar ISO kodu TCLNL 2525 olan katere 
bağlanmışlardır. Her iki takımın da talaş açısı -5° 
ve kesme açısı 5° dir. 
 
İşleme deneyleri, boyuna tornalama olacak şekilde, 
eş atomik NiTi alaşımı (Ni50Ti50) üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Tornalama numuneleri olarak 
25 mm çapında silindir geometriler kullanılmıştır. 
Tornalama deneyleri spindle gücü 22 KW ve 
maksimum spindle hızı 2800 devir olan yatay CNC 
torna tezgahında (Daewoo Puma, 300L) 
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde sabit kesme hızı 
olarak f = 0,05 mm/dev ve sabit kesme derinliği 
olarak ap  = 0,2 mm kullanılmıştır. Yüksek kesme 
hızlarının etkilerinin araştırılması maksadı ile Vc = 
130, 190 ve 250 m/dk olmak üzere üç farklı kesme 
hızının etkileri incelenmiştir. Tüm kesme deneyleri 
kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir. 
Her bir kesim 25 metrelik çevresel kesim mesafesi 
olacak şekilde aralıklara bölünmüştür. Bu 
aralıkların her birinin ardından takım aşınması optik 

mikroskop (Nikon E200) kullanılarak nicel ve nitel 
olarak değerlendirilmiştir. Kesme deneyleri ISO 
3685 (tek nokta temaslı takımlarda takım ömrü 
testi) uyarınca ortalama yan yüzey aşınması (VB 
ort) 0,3 mm değerine ulaşıncaya ya da maksimum 
yan yüzey aşınması (VB maksimum) 0.5 mm 
değerine ulaşıncaya dek 25 metrelik aralıklarla 
sürdürülmüştür. 
 
3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Araştırılan kesme hızlarında işleme neticesinde her 
bir takım için elde edilen ortalama takım aşınması 
ilerlemesi Şekil 1’de, maksimum takım aşınması 
ilerlemesi ise Şekil 2’de verilmiştir. Araştırılan iki 
kesici uç için de aşınmanın genel olarak düzenli 
ilerlediği görülmektedir. Bu durum, işlenmesi güç 
alaşımların talaşlı imalatında takım aşınması 
kaçınılmaz olduğundan, işlenebilirlik açısından 
istenilen bir sonuçtur.  
 
a) 

 
b) 

 
Şekil 1. Ortalama takım aşınmasının kesme 
mesafesine göre değişimi, a)DCBN takım, b)YCBN 
takım  
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  a) 

 
b) 

 
Şekil 2. Maksimum takım aşınmasının kesme 
mesafesine göre değişimi, a)DCBN takım, b)YCBN 
takım 
 
Şekil 1.a ve Şekil 2.a’da görüldüğü üzere, kesme 
hızındaki artış DCBN kesici takımın ömrünün 
azalması ile sonuçlanmıştır. Bu takımın aşınma 
ilerlemesinin, özellikle kesme hızının Vc = 130 
değerinin üzerine çıktığında aniden artış gösterdiği 
görülmüştür. Bu durumun, artan kesme hızlarında 
artış gösteren kesme sıcaklıklarından kaynaklandığı 
önerilmektedir. Bu takımın içeriğindeki CBN 
yüksek sıcaklıklarda dahi kararlı mekanik özellikler 
göstermektedir. Ancak, bağlayıcı fazı olan kobalt (≈ 

% 30) yüksek sıcaklıklarda termal yumuşama 
eğilimi göstermektedir. Bu durum, özellikle yan 
yüzeyde ve talaş yüzeyinde abraziv aşınma ile 
kesici kenar bölgesinde plastik deformasyon olarak 
sonuçlanmaktadır. DCBN yüksek kesme hızlarında 
düşük performans sergilese de araştırmada en uzun 
takım ömrü (325 m) bu takım ile Vc = 130 m/dk 
kesme hızında elde edilmiştir. 
 
Şekil 1.b ve Şekil 2.b’de YCBN kesici takımda 
kesme hızı değişiminin takım aşınması üzerindeki 
etkilerinin, DCBN kadar belirgin olmadığı 
görülmektedir. YCBN kesici takımda aşınmanın, 
araştırılan tüm kesme hızlarında oldukça yakın 
düzeyde seyrettiği görülmüştür. Ancak DCBN ile 
karşılaştırıldığında, Vc = 130 m/dk kesme hızında 
oldukça düşük performans sergilediği, Vc = 250 
m/dk kesme hızında ise daha yüksek performans 
sergilediği görülmektedir. Şekil 3 de ve Şekil 4’te 
verilen, 130 m/dk kesme hızındaki ilk 25 metrelik 
kesimin ardından elde edilen optik mikroskop 
görüntülerine bakıldığında, yan yüzeydeki aşınma 
miktarı farkı görülmektedir. Düşük kesme hızında 
DCBN kesici takımın aşınma davranışının daha iyi 
olması bu takımın bağlayıcı fazının etkisinden 
dolayı kırılma tokluğunun daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum ayrıca, Şekil 4’te 
görülen kenar yığılması olarak da sonuçlanmıştır. 
YCBN ise mekanik şok direnci düşük olduğundan 
çabuk aşınmıştır. Kesme hızı arttırıldığında ise 
talaşlı imalatın doğası gereği gerinme oranı 
artmakta ve kesme bölgesindeki sıcaklık 
artmaktadır. Bu durum iş parçasında termal 
yumuşamaya neden olmaktadır. CBN’nin yüksek 
sıcaklık sertliği oldukça yüksek olduğundan YCBN 
kesici takım yüksek kesme hızlarında daha az 
aşınma eğilimi göstermiştir. 

 
 
Şekil 3. YCBN takımda 25 metrelik çevresel 
kesimin ardından oluşan yan yüzey aşınması (Vc = 
130 m/dk) 
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Şekil 4. DCBN takımda 25 metrelik çevresel 
kesimin ardından oluşan yan yüzey aşınması (Vc = 
130 m/dk) 

 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada eşatomik NiTi şekil hafızalı alaşımın 
CBN kesici takımlar ile yüksek hızlarda 
tornalanmasındaki takım aşınması ilerlemesi 
araştırılmıştır. Bu alaşımın CBN kesici takımlar ile 
işlenmesinin takım aşınması açısından mümkün 
olduğu görülmüştür. Sonuçlar özellikle düşük 
içerikli CBN kesici takımın aşınma davranışının 
kesme hızına bağlı olarak değiştiğini 
göstermektedir. Yüksek kesme hızlarında yüksek 
içerikli, düşük kesme hızlarında ise düşük içerikli 
CBN kesici takım daha iyi aşınma davranışı 
sergilemiştir. 
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mühendisi olarak çalışmıştır. 2017 yılından beri 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak 
çalışmaktadır. İlgi alanları talaşlı imalat 
teknolojileri, havacılık ve fonksiyonel 
malzemelerin imalatıdır. 
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Özet- Kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji 
kaynakları fosil yakıt olarak adlandırılır. Bu yakıtlarda 
kullanıldığında çevreye yayılan CO2 atmosferde sera etkisi 
yaratarak iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Bu 
nedenle çevreye zarar vermeyen alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı önem arz etmektedir.  Dünyada her 
geçen gün daha fazla talep gören alternatif enerji 
uygulamaları son yıllarda havacılık sektöründe de 
karşımıza çıkmaktadır. Mevcut alternatif enerji üretimi 
yöntemlerinden dalga, jeotermal, hidroelektrik enerji vb. 
uygulamaların fiziksel olarak havacılık alanında 
kullanılması olanaklı görünmemekle birlikte rüzgâr ve 
güneş gibi kaynakların bu alanda enerji üretimi için 
kullanılması mümkündür. Alternatif enerji üretimi 
yöntemlerinin havacılık sektöründe uygulanması, başta 
ağırlık olmak üzere birçok farklı sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Malzeme teknolojisindeki ve enerji 
depolama sistemlerindeki gelişimlere paralel olarak bu 
sistemlerin önümüzdeki günlerde havacılık sektörünün en 
önemli konularından biri haline gelmesi kaçınılmazdır. 
Dünyadaki çalışmalar incelendiğinde havacılık sektörüne 
öncülük yapan büyük firmaların fosil yakıtlarının dünyaya 
verdiği zararlardan ve rezervlerin yakın gelecekte 
tükenecek olmasından dolayı, geleceğin uygulamaları 
arasında sayılacak bu teknolojileri yakından takip ederek 
çeşitli yatırımlar yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda 
havacılık ve savunma sektöründe dünya piyasasında 
rekabet edebilmek için alternatif enerji üretimi ve kullanımı 
konularında çalışmalar gerçekleştirmenin önemi açıkça 
görülmektedir. Bu çalışmada, havacılık ve savunma 
sektöründe alternatif enerji kullanımı konusunda dünya 
genelindeki teknoloji eğilimleri, tekniğin bilinen durumu ve 
çeşitli bilimsel yayınlar incelenmiştir. Patent veri tabanı 
analizi gerçekleştirilerek teknolojik gelişimin izlenmesi, 
gelecekte havacılık ve savunma sektöründe kullanılması 
muhtemel alternatif enerji üretim yöntemleri 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Havacılık ve Savunma, Alternatif 
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Patent Veri Tabanı Analizi. 
 
1. GİRİŞ 
 
Havacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak gerek 
hava taşımacılığı için gerekse askeri amaçlı hava araçlarının 
kullanımı her geçen gün artış göstermektedir. Günümüz 
hava araçlarının neredeyse tamamında fosil yakıt 
kullanılmakta olduğu göz önünde bulundurularak, ortaya 
çıkan kirletici gaz emisyonlarının da her geçen gün artacağı 
öngörülmektedir. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden 
olan egzoz gazı emisyonları, motorlu taşıtlarda kullanılan 
fosil yakıtların oksijen ile yakılması işleminin ideal koşullar 
altında gerçekleştirememesi ve bundan dolayı tam 
yanmanın sağlanamaması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 
Fosil yakıt kullanılması ile ortaya çıkan bu zararlı gazlar, 
çevre kirliliğine sebep olmakta ve son dönemde canlıların 
sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaşmaktadır. Bununla 
beraber tüketim alışkanlıkları değişmediği takdirde 
dünyadaki fosil yakıt rezervlerin yakın gelecekte 
tükeneceği öngörülmektedir. 
 
Hava araçlarının yüksek enerji ihtiyaçlarına paralel olarak 
yakıt tüketim oranları da oldukça fazladır. Bu nedenle 
ilerleyen teknoloji ile birlikte hava araçlarının da zararlı gaz 
emisyonuna ve hava kirliliğine etkisi kayda değer oranda 
artmaktadır. Bir yolcu uçağı 100 km’lik bir yol kat ettiğinde 
yolcu başına ortalama 2,5-3 litre fosil yakıt tüketmektedir. 
Tüketilen yakıt miktarı, yüksek hız gereksinimi, mühimmat 
yükü ve gerçekleştirdiği farklı görevler nedeniyle askeri 
hava araçlarında daha fazladır. Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü (ICAO)’nün 1995 yılında yayınladığı verilere 
dayanarak hesaplanan havayolu taşımacılığında kullanılan 
bazı uçak türlerinin kalkıştan inişe kadar geçirdiği süre 
(LTO) zarfında tüketilen yakıt miktarına bağlı olarak ortaya 
çıkan gaz emisyon miktarları Tablo-1 de gösterilmiştir. [1] 
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Tablo 1. Farklı Uçak Tiplerinde Tüketilen Yakıt Miktarına Göre 
Çeşitli Gazların Ortalama Emisyon Değerleri  
 

 
 
Tablodaki gaz emisyon değerlerinin yüksekliği 
değerlendirilerek havacılık sektöründe alternatif enerji 
kaynaklarının kullanılmasının son derece önemli olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle dünya genelinde, hava 
taşıtlarına enerji sağlamak için fosil yakıtlara alternatif 
olarak kullanılabilecek yenilebilir enerji kaynaklarına 
yönelim artarak devam etmektedir.  
 
Günümüz teknolojisinde kullanılan yenilenebilir enerji 
kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biokütle enerjisi, 
hidrojen enerjisi, hidrolik enerji (su gücü enerjisi), 
jeotermal enerji, nükleer enerji olarak sınıflandırılabilir. 
Yenilenebilir enerji kaynakları, miktarlarının sınırlı 
olmaması, çevreye daha az zarar vermeleri ve güvenli 
olmaları nedeniyle fosil yakıtlardan daha avantajlıdır. [2] 
Bunun yanı sıra alternatif enerji kaynakları doğal olarak 
elde edilebildiklerinden, enerji ithalatına olan ihtiyacı 
azaltmakta ve buna bağlı olarak dış borçların kapanması 
için önemli faydalar sağlamaktadır. 
 
Alternatif enerji üretim yöntemlerinden hidrolik enerji, 
jeotermal enerji ve nükleer enerji yöntemlerinin fiziksel 
olarak havacılık sektöründe uygulanması mümkün 
olmamakla birlikte dünya genelinde güneş, rüzgâr, hidrojen 
gibi kaynakların hava araçlarında enerji üretimi için 
kullanımına yönelik uygulamalar her geçen gün artış 
göstermektedir. 
 
Bu değerlendirmeler ışığında, havacılık ve savunma 
sektöründe dünya piyasasında rekabet edebilmek için 
alternatif enerji üretimi ve kullanımı konularında Ar-ge ve 
İnovasyon çalışmaları yürütmenin önemi açıkça 
görülmektedir. 
 
2. HAVACILIKTA KULLANILAN ALTERNATİF 

YAKIT ÇEŞİTLERİ 
 
Havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan alternatif 
yakıt çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. 

• Güneş Enerjisi 
• Hidrojen Enerjisi 
• Rüzgâr Enerjisi 

Günümüz teknolojisinde bu enerji çeşitleri genellikle 
elektrikli ya da hibrit hava araçlarında kullanılmakta olup, 
elektrik enerjisinin üretilmesi ve pillerde saklanması 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
 
2.1. Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi kaynağını, güneş çekirdeğindeki bulunan, 
güneşin yaklaşık %90’ını oluşturan hidrojenin füzyon 
tepkimeleri ile helyuma dönüşmesi ve bu tepkimeler 
sonucunda açığa çıkan enerjinin güneş ışınları aracılığıyla 
dünyaya ulaşmasından almaktadır. 

Güneş ışınlarından alınan bu enerji özel paneller 
aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilerek güneş pillerinde 
depolanabilmekte, böylelikle hava araçlarına güç sağlamak 
için kullanılabilmektedir. 

Havacılık sektöründe güneş enerjisi kullanımının 
yaygınlaşmasının önündeki temel engeller; güneş enerji 
panelleri ve güneş pillerinin ağırlığının yüksek olması, hava 
araçlarına panellerin yerleştirilmesi için yeterli alanın 
bulunmaması, mevcut panel teknolojileri ile güneş 
ışınlarından elde edilen enerjinin birim zamanda hava 
aracının ihtiyaç duyduğu enerji düzeyinin oldukça altında 
kalması şeklinde sıralanabilir. Fakat gelişmekte olan 
malzeme teknolojileri ile ağırlık sorununun çözülebileceği 
öngörülmektedir. Güneş ışınını takip eden, güneş ışını 
odaklaması yapan sistemlerin geliştirilmesi ile mevcut 
teknolojilerden çok daha fazla miktarda enerji elde 
edilebileceği rahatlıkla öngörülebilmektedir. Yukarıda 
sayılan avantajları göz önüne alınarak yapılan incelemeler 
sonucunda güneş enerjisi havacılık sektöründe kullanılması 
mümkün olan en önemli alternatif enerji kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle dünyada birçok ülke 
tarafından özellikle güneş enerjisi konusunda çalışmaların 
yoğunlaştırıldığı görülmektedir. 
 
Clarivate Analytics aracı kullanılarak yapılan patent 
araştırması ile havacılık sektörü firmalarında güneş enerjisi 
konusunda yapılan çalışmaların yıllara ve firmalara göre 
dağılımı belirlenmiştir. Şekil 1’de bu dağılım 
gösterilmektedir. Boeing, Airbus ve EADS Almanya’nın 
son dönemde yoğun çalışmaları olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 1. Havacılık Sektöründe Güneş Enerjisi alanında yapılan 
çalışmalar [3] 
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Önde gelen havacılık firmalarının güneş enerjisi alanında 
yaptığı çalışmalar patentler aracılığıyla incelenmiş olup 
aşağıda sunulmuştur. 
 
WO2009036465 numaralı Non-Planar Adaptive Wing 
Solar Aircraft isimli Boeing firmasının bir iştiraki olan 
AUORA Flight Sciences Corporation şirketine ait patent 
dokümanında birbirine dönel mafsal ile bağlanmış güneş 
enerji panellerini kanat olarak kullanan bir uçak yapısından 
bahsedilmiştir. Burada güneş panellerinin içerdiği güneş 
panelleri ile güneş ışınlarından alınan ısı veya ışık enerjisi 
elektrik enerjisine dönüştürülerek elektrik motorlarında 
kullanıldığı aktarılmıştır. Buna ek olarak uçakta mevcut 
olan bir kontrol sistemi tarafından güneşin konumu ve diğer 
atmosferik bilgiler alınıp işlenerek, kanatları oluşturan 
güneş panellerinin önceden belirlenmiş bir açı aralığında 
kalacak şekilde dönel hareket etmesini sağlandığı, bu 
şekilde güneş ışığından en verimli, en etkin olarak 
yararlanıldığı belirtilmiştir. Patent ile ilgili görsel Şekil 2 de 
gösterilmektedir [4].  
 

 
Şekil 2. WO2009036465 numaralı patent dokümanında aktarılan 
güneş panellerinden oluşan uçak kanadı [4] 
 
WO2014178503 numaralı Solar Airplane Structure and 
Solar Cell Plate Control Method isimli Kore Uzay 
Araştırmaları Enstitüsüne ait patent dokümanında güneş 
enerjisi ile çalışabilen bir uçağın kanat yapısına solar 
panellerin yerleştirilmesi ve bu panellerin kontrolcü 
tarafından açısal olarak konumlandırıldığı belirtilmektedir. 
Söz konusu patent dokümanındaki güneş panelleri çift 
yönlü olarak tasarlanmış bu sayede güneşten direkt olarak 
panele gelen ışınlardan faydalanılırken dünya ve 
atmosferden yansıyan ışınlardan da enerji üretilebildiği 
ifade edilmiştir. Güneş panellerinin ortasına 
konumlandırılan bir mil, kontrolcüden aldığı komutlara 
göre dönme hareketi yapmakta ve güneş enerjisi ile 
dünyadan yansıyan enerjiden maksimum verimi sağlayacak 
şekilde çalışmaktadır. Güneş panellerinin uçak kanadına 
gömülü olması, uçuş esnasında maruz kalınan çevre 
koşullarından daha az etkilenmesini ve böylelikle daha 
dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.  
WO201417803 numaralı patentte bahsedilen uçak modeli 
Şekil 3’te gösterilmiştir [5]. 

 
 

 
Şekil 3. WO2014178503 numaralı patent dokümanında aktarılan 
uçak modeli [5] 
 
US20160144969 numaralı Solar Powered Airplane isimli 
Boeing firmasına ait patent dokümanında modüler bir ana 
kanat ve ana kanadın uç kısımlarına 75 ila 100 derece 
arasında bir açı yapacak şekilde tutturulmuş bir çift 
kanatçık içeren bir uçak yapısından bahsedilmiştir. Güneş 
enerjisi ile çalışan diğer uçaklardan farklı olarak uçak 
kanadına nispeten düşük açılarla gelen ışınlarını da 
toplayabilmek için güneş panelleri hem ana kanada hem 
kanatçıklara monte edilmiştir. Kanatçıkların ana kanat yarı 
açıklığının uzunluğunun 0.2 ila 0.7 katı arasında bir boyuta 
sahip olduğu anlatılmıştır ve ilgili uçak modeli ve Şekil 4’te 
gösterilmiştir [6]. 
 

 
Şekil 4. US20160144969 numaralı patent dokümanında aktarılan 
uçak modeli [6] 
 
Mevcut patentler incelendiğinde güneş enerjisinin sadece 
elektrik enerjisi üretimi ile sınırlı olmadığı görülmektedir. 
US20050242232 numaralı Solar Thermal Aircraft isimli 
California Üniversitesine ait patent dokümanında güneş 
ışınlarından aldığı ısı enerjisi ile çalışan bir uçaktan 
bahsedilmekte, bir güneş enerjisi odaklama sistemi ve 
heliostatlar yardımıyla güneşten en etkili şekilde 
faydalanılmasını sağlayan takip sistemi kullanılarak güneş 
ışınlarının toplanması ve yoğunlaştırılması işlemlerinin 
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gerçekleştirildiği anlatılmaktadır. Yoğunlaştırılan güneş 
ışınlarının bir ısı toplama ve iletme sistemi tarafından 
termal pillere aktarıldığı ve ısı motoruna iletildiği, 
böylelikle uçağın uçması için gerekli itki kuvvetinin 
oluşturulduğundan bahsedilmektedir. Patente ait görsel 
Şekil 5’te gösterilmiştir [7]. 
 

 
Şekil 5. US20050242232 numaralı patent dokümanında aktarılan 
uçak modeli [7] 
 
2.2. Hidrojen Enerjisi 

Hidrojen son zamanlarda ulaşım sektöründe fazla miktarda 
tercih edilen bir alternatif enerji çeşididir. Hidrojen doğada 
serbest halde bulunmadığı için su, güneş, rüzgâr, biokütle, 
fosil yakıtlar gibi çeşitli hammaddelerden üretilmektedir. 
Hidrojen elde etmek amacıyla, dünyanın farklı bölgelerinde 
değişik yöntemler uygulanmaktadır. Brezilya’da 
nehirlerden, Arjantin’de rüzgârdan, Ekvator’a yakın 
bölgelerde güneşten, Çin ve ABD’de kömürden, hidrojen 
enerjisi elde etmek amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. 
Ülkemizde de Karadeniz’in altmış metre derinliklerinde 
bulunan hidrojen sülfürden, jeotermal kaynaklardan ve 
rüzgârdan hidrojen enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır 
[8]. Dolayısı ile hidrojenin çevreye zarar vermeyen, 
yenilenebilir bir enerji kaynağı olup olmaması tamamen 
üretildiği hammaddeye bağlı olduğu görülmektedir.  

Hidrojen alevli ve alevsiz yanma tepkimelerine girerek 
enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Alevsiz yanma 
tepkimesine girebilmesi ile ev eşyalarında, fırınlarda, 
ocaklarda vs. kullanılması yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Hidrojen, içten yanmalı motorlarda 
geleneksel metotla alevli yanma tepkimesi için 
kullanıldığında açığa çıkan alev hızı diğer içten yanmalı 
motorlara göre oldukça yüksektir. Hidrojen alev hızı 
stokiyometrik karışımlar için benzin - hava karışımlarındaki 
alev hızı oranının yaklaşık dört katı kadardır [9]. 
Bahsedilen alevli ve alevsiz yanma tepkimelerinde hidrojen 
ve oksijenin tam olarak karışması gerektiğinden, verim 
kayıplarının olması kaçınılmazdır. Bu nedenle günümüz 
hava araçlarında hidrojeni doğrudan yanma tepkimesinde 
kullanan içten yanmalı motorlara alternatif olarak elektrik 
motorları ve bu motorlara ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlamak üzere yakıtın doğrudan elektrik enerjisine 
dönüştürülmesine olanak veren hidrojen yakıt pili 
teknolojisine yönelim artmaktadır. 

Yakıt pillerinde hidrojenin kimyasal tepkimeye girmesi 
sağlanarak elde edilen enerji doğrudan elektrik ve ısı 
enerjisi elde etmede kullanılmaktadır. Standart bir yakıt 
pilinde anoda sürekli olarak gaz haldeki hidrojen katoda ise 
havadan alınan oksijen gönderilmesi, anot ve katot arasında 
bulunan elektrolit katmanı tarafından uygun iyonların anot-
katot arasındaki geçişine izin verilmesi sonucunda 
elektrotlarda gerçekleşen kimyasal tepkimeler ile elektrik 
akımı elde edilir. Tepkimeler sonucunda atık olarak sadece 
su buharı ortaya çıkmakta, böylece araçların hava kirliliğine 
sebep olması sorunu ortadan kaldırılmaktadır. 

Havacılık sektöründe hidrojen enerjisi ve yakıt pillerinin 
kullanımı konusunda alınan patentlerin yıllara ve firmalara 
göre dağılımı Şekil 6’da gösterilmektedir. Grafik 
incelendiğinde 2015 yılından sonra hidrojen ve yakıt pili 
kullanımına yönelik uygulamaların azalma eğilimi 
gösterdiği dikkat çekmektedir.  

 

Şekil 6. Havacılık Sektöründe Hidrojen Enerjisi alanında yapılan 
çalışmalar [3] 
 
Patentler incelenerek havacılık sektöründe hidrojen enerjisi 
alanında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve aşağıdaki 
bölümde sunulmuştur. 

US20080006743 numaralı Long Endurance Hydrogen 
Powered Vehicle isimli Boeing firmasına ait bir patent 
dokümanında uçakta pervaneleri döndüren her motorun 
hidrojen yakılması için uyarlanmış içten yanmalı motorlar 
içerdiğinden bahsedilmiştir. Yakıt olarak kullanılacak olan 
hidrojenin gövde içerisine yerleştirilmiş depolarda 
bulunduğu ve motora iletilmeden önce bir ısı eşanjöründe 
buharlaştırıldığı anlatılmıştır. Bu patentte bahsedilen uçak 
modeli ile ilgili görsel Şekil 7’de gösterilmiştir [10]. 
 

 
Şekil 7. US20080006743 numaralı patent dokümanında aktarılan 
güneş hidrojen yakıtlı uçak modeli [10] 
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US6568633 numaralı Fuel Cell Powered Electric Aircraft 
isimli James P. Dunn’a ait bir patent dokümanında itki 
kuvvetini sağlamak için elektrik motoru kullanan bir 
uçaktan bahsedilmektedir. Bu patentte bahsedilen uçak 
modelinde elektrik motorunu çalıştırmak için gereken 
enerjinin en azından bir kısmının yakıt pili teknolojisinden 
elde edildiği ifade edilmektedir. Burada yakıt piline gerekli 
oksijenin darbe etkili hava girişinden basınçlı hava girişi 
şeklinde veya uçak üzerinde bulunan bir tanktan doğrudan 
oksijen alınarak kullanılabileceği aktarılmıştır. Ayrıca kritik 
görevler olan tırmanma ve kalkış gibi elektrik tüketiminin 
fazla olduğu durumlarda gereken enerjinin ani gerilim 
verebilen piller tarafından sağlandığı aktarılmıştır. (Şekil 8) 
[11]. 

 

Şekil 8. US6568633 numaralı patent dokümanında aktarılan yakıt 
pili içeren uçak modeli [11] 
 

2.3. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr enerjisi doğada bol ve serbest halde bulunan temiz, 
güvenilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır. İnsanlığın ilk 
yararlandığı enerji olan rüzgâr enerjisi aslında deniz 
taşımacılığı alanında kullanılmasıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarının öncüsü sayılmaktadır. Fakat fosil yakıtların 
ve içten yanmalı motorların kullanımının artması bu 
konudaki araştırmaların gerilemesine sebep olmuştur. Buna 
rağmen günümüzde gerek çevreye verilen zararın 
azaltılması konusunda fosil yakıtlardan uzaklaşma yoluna 
gidildiğine başvurulan temel kaynaklardan en önemlisi yine 
rüzgâr enerjisi olmaktadır. Rüzgâr enerjisi, güneş 
enerjisinden farklı olarak gece ve gündüz kesintisiz olarak 
enerji üretimine olanak verdiği için oldukça avantajlı 
olmasına rağmen hava araçları gibi akışkana karşı hareket 
eden yapılarda rüzgâr türbinlerinin ağırlıkları ve sebep 
olduğu sürtünme etkisi sebebiyle rüzgâr enerjisi 
uygulamalarının doğrudan kullanıldığı sistemler 
günümüzde yeterince yaygın hale getirilememiştir. 

Havacılık sektöründe rüzgâr enerjisinin kullanımı 
konusunda alınan patentlerin yıllara ve firmalara göre 
dağılımı Şekil 9’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 9. Havacılık Sektöründe Rüzgâr Enerjisi alanında yapılan 
çalışmalar [3] 
 

Önde gelen havacılık firmalarının rüzgar enerjisi alanında 
yaptığı çalışmalar patentler aracılığıyla incelenmiş olup 
aşağıda sunulmuştur. 
 

WO2010041098 numaralı Wind-Powered Aeroplane 
isimli Caro Henriquez Marco Antonio’ya ait patent 
dokümanında rüzgâr toplamak için kullanılan bir nozzle 
aracılığıyla havanın akış hızının artırıldığından 
bahsedilmektedir. Nozzle’dan geçerek hızı ve basıncı artan 
havanın rüzgâr türbinine çarpmasıyla türbinin dönmesi ve 
bir mekanik moment üretilmesinin sağladığı, daha sonra bu 
momentin jeneratöre iletilmesi ile mekanik enerjinin 
elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtilmektedir. Üretilen 
elektrik enerjisinin lityum iyon pillerde saklandığını ve 
motorlara uçağın hareketi için gerekli enerjinin iletildiğini 
aktaran patentin görseli Şekil 10’ da verilmiştir [12].  

 

Şekil 10. WO2010041098 numaralı patent dokümanında aktarılan 
rüzgâr türbini içeren uçak modeli [12] 
 
US2018346118 numaralı Airborne Kinetic Energy 
Conversion System isimli Sunlight Photonics şirketine ait 
patent dokümanında da havada serbest halde asılı kalabilen 
bir hava aracının gövdesine sabitlenmiş bir kinetik enerji 
dönüştürme sistemini içerdiği, söz konusu sistemin türbin, 
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buna bağlı bulunan jeneratör ve üretilen enerjinin 
depolanmasını sağlayan enerji depolama araçlarından 
oluştuğundan bahsedilmiştir. Ayrıca bu patent 
dokümanında, sistemin rüzgâr türbinine ek olarak 
içerebileceği güneş panelleri ile güneş enerjisinden elektrik 
enerjisi elde edilmesini sağlayabileceği, bahsedilen 
depolama elemanlarında bu üretilen enerjinin de muhafaza 
edilebileceği belirtilmiştir. Patentte bahsedilen uçak modeli 
Şekil 11’de gösterilmiştir [13]. 

 

Şekil 11. US2018346118 numaralı patent dokümanında aktarılan 
rüzgâr türbini içeren uçak modeli [13] 
 
3. SONUÇ 
 
Fosil yakıtlarının çevreye verdiği zararlardan ve rezervlerin 
yakın gelecekte tükenecek olmasından dolayı yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması ve alternatif enerji 
uygulamaları her alanda olduğu gibi havacılık ve savunma 
sektöründe de önemini her geçen gün artırmaktadır.  
 
Havacılık sektöründe yenilebilir enerji kaynakları kullanımı 
konusunda yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde 
hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmaların diğer alternatif enerji 
kaynaklarına kıyasla daha eski tarihlere dayandığı 
görülmektedir.  
Bu alanda bilimsel çalışmalar ve patentler incelenerek 
sektörel analiz yapıldığında görece eski tarihli çalışmalarda 
hidrojenin ağırlıklı olarak içten yanmalı motor yakıtı olarak 
kullanıldığı dikkat çekmektedir. 2000’li yıllardan sonra 
yapılan çalışmalarda ise yakıt pili teknolojisinin 
geliştirilmesi ve hidrojenin yakıt pillerinde kullanılması 
konusundaki uygulamaların ağırlık kazandığı göze 
çarpmaktadır. Fakat Şekil 8’de de görüldüğü üzere güneş 
enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi daha kolay ulaşılabilen enerji 
kaynaklarının yaygınlaşması ile 2015 yılından sonra 
hidrojen enerjisi popülerliğini kaybetmeye başlamıştır. 
 
Günümüzde havacılık sektöründe bir diğer yenilenebilir 
enerji uygulaması olan güneş panellerinin kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Bu alandaki uygulamalara 2007 
yılından sonra ağırlık verildiği görülmektedir. Bu yaygın 
kullanım malzeme teknolojisinin gelişmesi ve daha hafif 
güneş panellerinin üretilmesi ile mümkün olabilmiştir.  
Ayrıca, güneş enerjisi odaklama sistemleri üzerinde yapılan 
çalışmalar, güneş panellerinin güneş ışınlarının geliş açısına 
göre konumlandırılabilmesini sağlayan yenilikler ve tüm 
bunların sonucu olarak güneş enerji panellerinde birim 

alandan elde edilen enerji miktarının artırılması 
teknolojinin yaygınlaşmasını sağlanmıştır. 
 
Havacılık sektöründe yaygınlığı artmaya devam eden 
rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinden farklı olarak gece ve 
gündüz kesintisiz bir şekilde erişebilir olması özelliğiyle 
dikkat çekmektedir. Bununla beraber rüzgâr türbinleri gerek 
ağır oluşları gerekse çalışma prensipleri gereği sürtünmeyi 
artırdıklarından, hava akışına karşı hareket eden hava 
araçlarında üretilmesi gereken itki kuvveti miktarını 
artırdıklarından yeterince verimli olarak 
kullanılamamaktadır. Patent dokümanları incelendiğinde 
rüzgâr türbinlerinin genelde ek bir enerji kaynağı olarak 
kullanılmakta olduğu dikkat çekmektedir. 
 
Sonuç olarak havacılık sektöründe alternatif enerji 
kaynaklarına olan yönelim son yıllarda önemli artış 
göstermiştir. Şekil 12’de gösterilen patent başvuru 
sayılarındaki artış takip edilerek havacılık sektörüne 
öncülük yapan büyük firmaların yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelim konusunda önemli çalışmalar 
yapmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda havacılık ve 
savunma sektöründe dünya piyasasında rekabet edebilmek 
için alternatif enerji üretimi ve kullanımı konularında 
çalışmalar gerçekleştirmenin önem kazandığı ve ilgili 
konularda Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının 
yoğunlaştırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 

 
Şekil 12. Havacılık Sektöründe Alternatif Enerji Kullanımı 
Konusunda Firmaların Patent Sayısı [3] 
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ÖZET 
Çığır açıcı olarak nitelendirilen eklemeli imalat 
teknolojisinin diğer sektörlerin yanında havacılık 
sektöründe de kullanımı her geçen gün artmaktadır. 
Eklemeli imalat, her sektörde olduğu gibi havacılık 
sektöründe de etkin tasarım çözümlerine olanak sağlaması, 
malzeme ve lojistik gereksiniminin azaltılmasına olanak 
sağlaması vb. avantajları nedeniyle öne çıkmaya 
başlamıştır. Pek çok probleme yenilikçi çözümler sunan 
teknolojilerde olduğu gibi eklemeli imalat teknolojisi ile 
ilişkili patent sayılarında artış görülmektedir. Eklemeli 
imalat alanında sektördeki diğer oyuncuların hangi 
teknolojilere yöneldiğini patent veri tabanı analizi ile tespit 
edebilmek mümkündür. Tekniğin bilinen durumunu tespit 
etmek ve teknolojik açıdan gidilecek yolu doğru 
tanımlayabilmek için patentlerin detaylıca analiz edilmesi 
önemlidir.  Sektörde söz sahibi olmak isteyen bir şirketin 
teknoloji yol haritasını bu analizlere göre şekillendirmesi, 
rekabet avantajını elde etmesi için kritik önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada havacılık sektöründeki ana 
entegratör firmaların eklemeli imalat konusundaki 
seviyeleri patent veri tabanı analizi ile incelenmiştir. 
Çalışmada kullanılan patent veri tabanı analiz programı 
yardımıyla çeşitli grafikler ve haritalar çıkarılarak 
patentlerin detaylı analizleri yapılmıştır. İncelenen 
patentler; malzeme, üretim yöntemi ve nihai ürün ana 
başlıkları altında sınıflandırılmış ve teknoloji yönelimi 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: havacılık, eklemeli imalat, 3 boyutlu 
baskı, patent, analiz 
 
1. GİRİŞ 
 
 
Havacılık ve savunma sanayi gibi en üst düzeyde 
teknolojilerin kullanıldığı, yeni teknolojilerin bulunmasına 
yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı bir 
sektörde, şirketlerin sektörel paydaş ve rakiplerinin hangi 
teknolojiler üzerinde çalıştığını analiz etmesi ve buna göre 

teknoloji yol haritalarına yön vermesi, şirketin rakipleriyle 
ticari anlamda rekabet edebilmesi için hayati önem 
taşımaktadır.  
 
 
Patent veri tabanı analizi; analiz edilmek istenen 
teknolojinin genel gidişhatını ve alt kırılımlarını 
inceleyebilme, ürünlere gelecekte rekabet avantajı 
sağlayacak önemli teknolojileri belirleme, şirketin teknoloji 
stratejilerine yön verme ve sektörel yönelim analizi 
yapılmasını sağlama açılarından oldukça etkili bir araçtır. 
Bu analizin havacılık ve savunma sanayinde kullanımı da 
bu nedenlerden dolayı büyük önem arz etmektedir. 
 
Teknik bilginin %80’i sadece patentlerde bulunmaktadır 
[1]. Patent veri tabanı analizi ile sektörel yönelim analizinin 
yapılması, şirketlere etkin bilgi temini sağlar. Ayrıca, 
yoğun rekabet ortamında rakiplerinin önüne geçmesini 
sağlayacak teknolojilerin çalışılması sağlanarak yenilikçi 
fikirler patentler ile korunur.  
 
Patent veri tabanı analizi için özel olarak geliştirilmiş 
programlar kullanılabilir. Bu programlar ile ulaşılan 
patentlerin her birinin ayrı ayrı etkin bir şekilde analiz 
edilmesi daha sağlıklı veri elde etmek adına önem arz 
etmektedir. 
 
Yapılan bu çalışma kapsamında patent veri tabanı analiz 
programı aracılığı ile çeşitli incelemeler yapılmış ancak 
çalışmanın etkinliğinin artırılması adına dikkat çeken 
patentlerin her biri detaylı olarak incelenmiştir. 
 
Bu çalışmada, havacılık ekosistemine yön veren, öncü ve 
lider konumdaki en önemli iki şirket olan Airbus ve Boeing 
şirketlerinin belirlenen patent arama stratejisi sonucu elde 
edilen patentleri tek tek okunup sınıflandırılmış, ana ve alt 
kırılımlar elde edilerek, havacılık sektöründe eklemeli 
imalat teknolojisinin durumu analiz edilmiştir. Buna ek 
olarak patent veri tabanı analizi programı [5] kullanılarak 
topografik haritalar oluşturulmuştur. 
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Mevcut çalışmanın araştırma konusu olan eklemeli imalat 
teknolojisi; günümüzde sertifikasyon problemi henüz tam 
anlamıyla çözülememesine rağmen, havacılık sektöründe 
birçok parçada kullanılmaktadır. Doğrulama çalışmaları 
olgunlaştıkça kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. 
Eklemeli imalatın sağladığı özgür tasarım imkanı, 
mühendislerin parça tasarımlarında radikal yenilikler 
yapabilmesine imkan vermektedir. Bu bildiride ele alınan 
patentler aracılığıyla rahatlıkla bu değerlendirmeye 
ulaşılabilir. 
 
2. PATENT ARAMA STRATEJİSİ 
 
Espacenet, Avrupa Patent Ofisi (EPO)’nin sağlamış olduğu 
patent veri tabanı analizi sistemidir. Kullanıcılar bu veri 

tabanından ücretsiz bir şekilde diledikleri patentleri 
inceleyebilmektedir.  
 
Espacenet’in bünyesinde ayrıca sınıf aramasına imkan 
veren “Sınıf Araması” bölümü de bulunmaktadır. Burada 
kullanıcılar, araştırmak istedikleri konu ile alakalı olan ve 
araştırmalarına oldukça katkı sağlayan CPC 
(Cooperative Patent Classification) ve IPC 
(International Patent Classification) sınıflarını tespit 
edebilmektedir. 
 
“Eklemeli imalat” ve “üç boyutlu baskı” kavramları 
birbirinin yerine kullanılabildiği için, Espacenet sınıf 
aramasında, iki kavram ile de ilgili sınıf aramaları 
yapılmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2’de kavramlara göre incelenen 
sınıflar belirtilmektedir. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                            

Şekil 1: Espacenet sınıf aramasında yapılan “eklemeli imalat” sınıfları araması  
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Şekil 2: Espacenet sınıf aramasında yapılan “3 boyutlu baskı” sınıfları araması 
 
Patent arama stratejisi belirlenirken, incelenecek toplam 
patent sayısının, kısıtlı bir sürede tek tek okunup 
sınıflanabilecek sayıda olmasına dikkat edilmiştir. Bu 
bağlamda, Şekil 1 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi sadece ana 
eklemeli imalat sınıfı olan “B29C64/00” sınıfındaki Boeing 

ve Airbus şirketlerinin patentleri incelendiğinde 204 patent 
başvurusu bulunmuştur. Söz konusu patent başvurularından 
etkin olanlar, çalışma kapsamında detaylı olarak incelenmiş 
ve analiz edilmiştir. Arama yapılırken “Google Patents” 
kullanılmış olup, aşağıdaki arama kriterleri kullanılmıştır: 

 
 

((B32B OR B33Y OR B29C64/00 OR B23K OR G05B19/00 OR B22F) AND “3?D print*” AND “additive? 
manufactur*”) 

assignee:airbus assignee:boeing 

 
 
Araştırma esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer 
husus ta, anahtar kelimelerin kullanımının yanı sıra, 
sınıfların da anahtar kelimeler ile birlikte kullanılmasıdır. 
Bu arama yöntemi ile ilgilenilen sınıftaki patentlerin 
bulunması sağlanır ve çok daha isabetli sonuçlar elde edilir.  
 
Mevcut çalışmanın ilgili teknolojinin genel görünümünü ne 
kadar gösterebildiğini anlayabilmek için, hangi sınıfta ne 

kadar ilişkili patent olduğunu görebilmek adına aşağıdaki 
belirtildiği şekilde yalnızca anahtar kelime araması 
yapılmıştır. Patentlerin oran olarak hangi sınıflarda olduğu 
belirlenip buna göre seçilen patentlerin yüzdesel olarak 
olabildiğince fazla patent içeren sınıfları barındırmasına 
özen gösterilmiştir. Anahtar kelimeler  aşağıda belirtildiği 
şekilde birleştirilerek arama yapılmıştır: 

 
(“3?D Print*” AND “additive manufactur*”) assignee:boeing assignee:airbus 
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Bu arama sonrası, patentlerin sınıflara göre dağılımlarını içeren liste aşağıda sunulmuştur: 
 

 
 

Şekil 3: Google Patents’te yalnızca anahtar kelime araması ile bulunan patentlerin sınıflara göre dağılımı 
 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle B33Y (%58,7), 
B29C64/00 (%50) ve B22F (%23,2) sınıflarının oranı 
dikkat çekmektedir. Diğer sınıfların sayıca öne çıkmadığı 
görülmektedir. Bu sonuç ayrıca ilk bahsedilen anahtar 
kelimeler ile sınıfların birlikte aranmasının kapsamlı ve 
doğru bir arama stratejisi olduğunu vurgulamaktadır. 
Sonuç olarak Airbus şirketinden 47, Boeing şirketinden ise 
60 adet olmak üzere toplam 107 etkin patent başvurusu 
inceleme kapsamına alınarak detaylı olarak incelenmiştir. 
 
 
3. AIRBUS ŞİRKETİNİN EKLEMELİ İMALAT 

KONUSUNDAKİ TEKNOLOJİK KIRILIMLARI 
 

3.1 Airbus Şirketinin Eklemeli İmalat Patentlerine 
Genel Bakış, Ana ve Alt Kırılımlar 

 
Patent veri tabanı analizi ile eklemeli imalat gibi oyun 
bozucu, çığır açıcı bir teknolojinin ana ve alt teknolojik 

kırılımların yapılabilmesi, havacılık sektöründeki bir 
şirketin teknoloji yol haritasını belirlemesinde çok önemli 
bir rol oynamaktadır. 
 
Sınıflandırmalar yapılırken, incelenen Airbus ve Boeing 
şirketine ait patentler öncelikle patentin ana amacının ne 
olduğuna göre 3 ana sınıfa ayrılmışlardır. 
  
Bu ana sınıflar; yapısal geliştirme, üretim metodu yeniliği 
ve malzeme olarak belirlenmiştir. Bu üç ana sınıf da yine 
kendi içinde alt kırılımlarına göre sınıflandırılmıştır. İki 
şirketin de sonuçları birbirinden ayrı elde edilmiş ve her iki 
şirketin de eklemeli imalat teknolojisinde hangi ana ve alt 
kırılımlara odaklandığı analiz edilmiştir. 
 
Şekil 4’te yer alan grafikte, incelenen Airbus şirketine ait 
47 adet patentin, rüçhan tarihlerine göre sınıflandırılması 
verilmiştir: 
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Şekil 4: Airbus şirketine ait patentlerin rüçhan tarihlerine göre 
dağılımı 

 
Şekil 4’te verilen grafikte görüldüğü gibi, Airbus’ın 
incelenen patentlerinin %77 gibi  çok büyük bir oranı 
sadece 2015 ve 2016 yıllarına ait rüçhanlardır. 2017 yılı 
rüçhan tarihli patent başvurularının sayılarının az olmasının 
sebebi ise patent başvurularının henüz yayınlanmamış 
olmasıdır. Bu verilerden anlaşılmaktadır ki, havacılıkta 
eklemeli imalat ile ilgili çalışmalar son yıllarda artarak 
devam etmektedir.  
 
Şekil 5’te yer alan grafikte, Airbus şirketine ait 47 adet 
patentin yasal durumlarına göre; “başvuru”, “tescil” ya da 
“vazgeçilmiş - yürürlükten kalkmış” olarak 
sınıflandırılması verilmiştir: 
 

 

 
Şekil 5: Airbus şirketine ait patentlerin yasal durumlarına göre 

sınıflandırılması 
 
Şekil 5’te yer alan grafikte, Airbus şirketine ait 47 adet 
patentin yasal durumlarına göre; “başvuru”, “tescil” ya da 
“vazgeçilmiş - yürürlükten kalkmış” olarak 
sınıflandırılması hususu aktarılmaktadır: 
 
Şekil 6’da yer alan grafikte, Airbus şirketine ait patentlerin 
ana amacının, belirlenen üç ana sınıftan hangisine ait 
olduğunu belirten grafik verilmiştir: 
 

 
 

Şekil 6: Airbus şirketine ait patentlerin ana kırılımları 
 
Şekil 6’da verilen grafikteki verilere göre, her ne kadar 
üretim yöntemindeki iyileştirmeye dayalı yenilikler %51 
gibi bir oran ile başı çekse de, özellikle eklemeli imalatın 
tasarımcılara sağladığı tasarım özgürlüğü sayesinde, yapısal 
geliştirmeler de %47 gibi çok ciddi bir oranla hemen hemen 
üretim yöntemi ile eşit miktarda patente sahiptir. Bu bulgu, 
eklemeli imalatın sadece üretimde değişim yaratacak bir 
yöntem değil, aynı zamanda yapısal tasarımda da önemli 
değişikliklere neden olacağının göstergesidir.

 
 
 
 
 
 
 

2017 
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3.2. Airbus Yapısal Geliştirme Teknolojik Alt Kırılımları 

 

 
 

Şekil 7: Airbus şirketine ait patentlerin yapısal geliştirme alt kırılımları 
 

Şekil 7’de verilen grafikte görüldüğü gibi, yapısal 
geliştirme alt kırılım çalışmasında patent ana amacı yapısal 
geliştirme olan patentler alt kırılımlarına göre 
sınıflandırılmıştır.  
 
Airbus şirketinin yapısal geliştirme alt kırılımlarına göre, 
incelenen patentlerin yaklaşık %15'inin balpeteği sandviç 
yapısı ve %11'inin uçak gövdesi dayanıklılığını arttıracak 

elemanlar üzerine olması dikkat çekmektedir. Airbus 
firmasının başvuruları, birincil derece öncelikli fonksiyonel 
parçaların da artık havacılıkta eklemeli imalat yöntemi ile 
üretilmesi yönünde çalışmalar olduğunu göstermektedir. 
Bunun haricinde şirketin, uçaklar, hava araçları ve uzay 
araçlarında bulunan oldukça fazla çeşitteki birçok farklı 
bileşenin de eklemeli imalat ile üretimi üzerine çalıştığı 
görülebilmektedir. 
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Sıvı tank

Bağlantı elemanı

Uçaklarda servis için el arabası

Eklemeli imalat için geometri dilimleme metodu

Braket

Fren diski için geliştirilmiş soğutma kanalı

Kaldıraç, levye

Elektronik bileşen için ısı dağıtma tertibatı

 Yapısal Geliştirme Alt Kırılımlar 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

113

3.3. Airbus Şirketine Ait Üretim Yöntemi Yeniliği Teknolojik Alt Kırılımları 
 
 

 
 

Şekil 8: Airbus şirketine ait patentlerin üretim yöntemi yeniliği alt kırılımları 
 
Şekil 8’de verilen grafikte görüldüğü gibi, patentlerin % 
26'sı seçmeli lazer ergitme (SLM), %23ü seçmeli lazer 
sinterleme (SLS), %15'i elektron ışınlı ergitme (EBM), 
%15' ise elektron ışınlı ergitme (FDM) teknolojisine 
odaklanmış patentlerdir. Airbus şirketine ait üretim yöntemi 
yeniliği teknolojik alt kırılımlarına ait yukarıdaki grafikten 
çıkarılabilecek sonuç; eklemeli imalat ile genel bilinen kanı 
olan prototipleme gibi basit işlemler yapılması düşüncesine 
karşın, birincil derece fonsiyonel parça imalatlarında da 
yaygınlaşacağı görülmektedir. 
 
3.4. Airbus Şirketine Ait Malzeme Geliştirme Çalışmaları 

 
Airbus şirketinin eklemeli imalat patentlerine bakıldığında, 
patentin ana amacı olarak malzeme geliştirilmesine yönelik 
patent belirlenmemiştir, ancak patentler içerisinde geçen ve 
Airbus’ın geliştirdiği malzemeler bulunmaktadır. 
Scalmalloy®, Airbus’ın kendi alt kuruluşu olan Apworks 
şirketinin geliştirdiği, eklemeli imalatta kullanılması için 
üzerinde çalıştığı bir titanyum alaşımıdır ve patentlerinde 
sık sık kullanıldığından bahsedilmektedir. Scalmalloy®, 

motorsikletten uydu paneline, hidrolik manifolddan brakete, 
ısı eşanjörlerinden biyomimikri yapılara kadar çok geniş 
ürün yelpazesinde ciddi yapısal iyileştirmeler sağlamıştır. 
Scalmalloy®’un en belirgin özellikleri aşağıdaki gibidir: 
 

• “Airbus Group Innovations” tarafından 10 yıldan 
fazla süredir üzerinde araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yürütülen bir malzemedir. 

• Özellikle eklemeli imalat için geliştirilmiş ilk 
metal tozudur . 

• Alüminyumdan daha dayanıklı ve titanyumdan 
daha hafiftir. 

• Çok iyi kaynaklanabilirlik özelliğine sahiptir. 
• Çok iyi korozyon direncine sahiptir. 
• Düşük termal genleşme katsayısına sahiptir. 
• 250 °C gibi yüksek sıcaklıklara kadar çok iyi bir 

mikro yapıya sahiptir. 
• Talaşlı işlemeye karşı mükemmel karakteristiği 

bulunmaktadır. 
• Çeşitli eloksal işlemlere mükemmel 

uygulanabilirlik özelliğine sahiptir. 
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Şekil 9: Scamalloy® malzemesinin muadil malzemelerle 
karşılaştırmlı mukavemet ve hafiflik potansiyeli grafiği [2] 

 
Airbus’ın birçok patentinde, Şekil 9’da karşılaştırmalı 
mekanik dayanım ve hafiflik potansiyeli grafiği verilen 
Scalmalloy®, AlSi10Mg ve Ti6Al4V alaşımlarının 
kullanılabildiği dikkat çekmektedir. 
 
Airbus şirketinin eklemeli imalat patentlerinde bahsedilen 
diğer farklı malzemeler ve ana özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir: 
 

Tablo 1: Airbus patentlerinden öğrenilen tekniğin bilinen kişisi 
tarafından incelenmeye değer olan bazı malzemeler 

 

Inkonel 718 

Nikel esaslı bir süperalaşımdır. 
704°C gibi ekstrem sıcaklık 
koşullarında bile yüksek 
mukavemet gösterir. 

Tantal 

Tantal teknoloji-kritik bir 
elementtir. Sünektir, ısı ve 
elektriği çok iyi iletir. Yüksek 
korozyon direncine sahiptir. 
Tantal, refraktör metal grubu 
mensubudur, yüksek ergime 
sıcaklığı (3017 °C) ve yüksek 
kaynama sıcaklığına (5458 °C) 
sahiptir. 

AlSi10Mg 

İşleme sonrasındaki hafiflik ve 
esnek özelliklerinin yanı sıra, 
yüksek dayanım ve yüksek 
termal özellikleri de bünyesinde 
barındıran bir malzemedir. 

Nylon 

Dünya’nın ilk sentetik fiberidir. 
Yüksek çekme dayanımı, yüksek 
aşınma dayanımı, yüksek 
kimyasal dayanım ve iyi renk 
geliştirilebilirlik özelliklerine 
sahiptir. 

4. BOEING ŞİRKETİNİN EKLEMELİ İMALAT 
KONUSUNDAKİ TEKNOLOJİK KIRILIMLARI 
 

4.1. Boeing Şirketinin Eklemeli İmalat Patentlerine 
Genel Bakış, Ana ve Alt Kırılımlar 

 
Şekil 10’daki grafikte, Boeing şirketinin eklemeli imalat ile 
alakalı 60 adet patentinin, rüçhan tarihlerine göre 
sınıflandırılması verilmiştir: 
 

 
 

Şekil 10: Boeing şirketine ait patentlerin rüçhan tarihlerine göre 
dağılımı 

 
Şekil 10’da verilen grafikte görüldüğü gibi, Boeing 
şirketinin incelenen patentlerinin %88 gibi çok büyük bir 
oranının 2014 ile 2017 arasında rüçhan tarihleri olduğu 
görülmektedir. 2017 yılı rüçhanlı patentlerin tamamının 
henüz yayınlanmadığı düşünüldüğünde bu oran daha da 
dikkat çekicidir. Boeing patent verilerinden de 
anlaşılmaktadır ki, havacılıkta eklemeli imalat ile ilgili 
çalışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. 
 
Şekil 11’deki grafikte, Boeing şirketinin 60 adet patentinin 
yasal sınıflara göre; “başvuru”, “tescil” ya da “vazgeçilmiş 
- yürürlükten kalkmış” olarak sınıflandırlması verilmiştir: 
 

28% 

20% 22% 

18% 
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Patent Sayıları 
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Şekil 11: Boeing şirketine ait eklemeli imalat patentlerin yasal 
durumlarına göre sınıflandırılması 

 

Şekil 12: Boeing şirketine ait patentlerin ana kırılımları 

 
 

 
 

Şekil 11’de verilen grafikte görüldüğü gibi, Boeing 
şirketinin eklemeli imalat patentlerinin %47’si halen 
başvuru aşamasındadır. 
  
Bu grafikteki verilerdeki bir diğer dikkat çekici unsur ise, 
Boeing şirketinin patent başvurularının %50’sinin “tescil” 
alması ve incelenen tüm patent başvurularının sadece 
%3’ünün “vazgeçilmiş-yürürlükten kaldırılmış” statüsünde 
olmasıdır. Bu veri de, Boeing şirketinin eklemeli imalat 
konusundaki patent başvurularındaki yüksek başarı oranının 
bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. 
 
Şekil 12’deki grafikte, Boeing şirketinin eklemeli imalat 
konusundaki patentlerinin ana amacının belirlenen üç ana 

sınıftan hangisine ait olduğuna göre oluşturulan grafik 
verilmiştir: 

 
Şekil 12’de sunulan grafikteki verilere göre, Boeing 
şirketinin eklemeli imalat konusundaki patentlerinin ana 
amacının %42’sini üretim metodu yeniliğini 
oluşturmaktadır. Yapısal geliştirmeler %48 oran ile en fazla 
çalışılan alandır.   Bu sonuçta eklemeli imalatta yapısal 
geliştirmelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. 
Ayrıca malzeme geliştirme %8’lik orana sahiptir.  Eklemeli 
imalat sektöründe bir havacılık şirketinin malzeme 
geliştirmeye ait %8lik kendi patentine sahip olması da 
dikkat çekicidir. Bu değer hiç azımsanmaması gereken 
ciddi bir orandır. 
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4.2. Boeing Şirketine Ait Yapısal Geliştirme Teknolojik Alt Kırılımları 

 
Boeing şirketine ait eklemeli imalat konusundaki ana amacının yapısal geliştirme olan patentlerin alt kırılım çalışması 
yapılmış ve elde edilen grafik aşağıda verilmiştir: 

 

 
 

Şekil 13: Boeing şirketine ait patentlerin yapısal geliştirme alt kırılımları 
 
 
Şekil 13’te verilen grafikte görüldüğü gibi, Boeing şirketine 
ait eklemeli imalat patentlerinden ana amacı yapısal 
geliştirme olan patentlerin alt kırılımları tablosuna göre, 
incelenen patentlerin yaklaşık %13'ünün farklı amaçlarla 
nano yapılardan faydalanılması,  %13'ünün çeşitli amaçlar 
için takım bileşenleri ve yine %10'unun balpeteği sandviç 
yapılar olması dikkat çekmektedir. Buradan çıkarılabilecek 

sonuç ve odaklanılan yönelim, eklemeli imalat ile, yük 
taşıyan, fonksiyonel birincil ve ikincil yapıların 
üretilmesinin yanı sıra, takımlarda kullanılarak birçok 
avantaj elde edilmesinin hedeflendiğidir. Ayrıca geleceğin 
en önemli teknolojilerinden biri olan nano teknolojinin 
eklemeli imalat ile birlikte sıkça kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. 
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4.3. Boeing Şirketine Ait Üretim Yöntemi Yeniliği Teknolojik Alt Kırılımları 
 

 
 

Şekil 14: Boeing şirketine ait eklemeli imalat patentlerinin üretim yöntemi yeniliği alt kırılımları 
 
 
Boeing şirketine ait eklemeli imalat patentlerinin üretim 
yöntemi yeniliği alt kırılımları incelendiğinde, eklemeli 
imalat ile ilgili ilk çalışmalarda prototipleme gibi görece 
basit işlemler yapıldığı anlaşılmaktadır. Şimdilerde ise 
havacılık gibi yüksek teknoloji ihtiva eden bir sektörde 
birincil ve ikincil yük taşıyan fonksiyonel parçaları 
eklemeli imalat ile üretebilmek için çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir. Patentlerin % 35'i Eriyik Yığarak 
Modelleme (FDM) ve %24'ü ise kompozit üretimi aparatı 
üzerinedir. Eklemeli imalat ile kompozit parça üretimi 
genelde FDM metodu ile yapıldığı için bahsedilen veriler 
birbirine yakındır. Ayrıca Boeing şirketinin, kompozit 

eklemeli imalat yöntemiyle parça üretimine çok fazla önem 
verdiği görülmektedir.  
 

4.4. Boeing Şirketine Ait Malzeme Geliştirme Alt 
Çalışmaları 
 
Boeing şirketine ait, patent ana amacı malzeme geliştirmek 
olan 5 adet Boeing patenti belirlenmiştir. Bu patentler; 
“Malzeme geliştirilmesi çalışmasının amacı” ve 
“Geliştirilen malzemenin özellikleri” şeklinde Tablo 2 ve 
Tablo 3’de 2 alt kategoriye ayrılmış olup Tablo 4’te, 
patentlerde geçen bazı ticari ürünler ve açıklamalarına yer 
verilmiştir. 
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Tablo 2: Boeing şirketinin malzeme geliştirme ile ilgili patentleri  
 

Malzeme geliştirme 
çalışmasının amacı Patent sayısının oranı (%) 

Bileşenler arasındaki kaynama 
sıcaklığı farklarından dolayı 
presleme ve sinterleme 
ihtiyacının ele alınması 

%20 

Yüksek mukavemetli metal 
alaşımlarda katılaşma 
esnasında çatlaklar meydana 
gelmektedir. Bu sorunu 
gidermek için tanecik 
iyileştiriciler (grain refiners) 
ile taneciklerin iyileştirilmesi 
ve çatlakların durdurulması 
amaçlanmaktadır. 

%20 

Parçacıklar, uzatılmış 
bağlayıcı (binder) parçaları, 
kaplayıcı (coating) parçaları 
ve/ya da kuşatan bağlayıcıları 
içerir. Çoklu uzanmış fiberler 
ile bağlayıcılar arasında 
arayüz sağlamak için (çatlak, 
boşluk)  çoklu uzanmış 
fiberler arasına konur. 

%20 

Süspansiyonun reolojik 
özelliklerindeki değişiklikler 
sinterleme yöntemine engel 
olabilir. Bunun sonucu olarak 
üretilmiş seramik parçanın üst 
mukavemet değerleri 
düşebilir. 

%20 

Anizotropinin düşürülmesi ve 
ilk mikro yapıya göre daha iyi 
ve daha düzenli bir ikinci 
mikro yapının elde edilmesi. 

%20 

 
Tablo 3: Boeing şirketinin malzeme geliştirme ile ilgili 

patentlerinin “Geliştirilen Malzemelerin Özelliklerine”  göre 
sınıflandırılması 

 
Geliştirilen malzemenin 

özellikleri 
Patent sayısının oranı 

(%) 
Ti-TiB metal matriks kompozit, 
MxBy formülü, M boron olmayan 
element, B ise borondur.  x=1 ya 
da 2 ve y=1, 2, 3, 4, 5, ya da 6 
olabilir. 

%20 

Tanecik iyileştirici (grain refiner) 
eklentisi ile yüksek mukavemetli 
alüminyum alaşım tozlarının 
(Örn. 2000 ve 7000 serisi 
alüminyum alaşımları) eklemeli 
imalatla üretilebilir hale 
getirilmesi. 

%20 

Bağlayıcılar ile kompozit lif 
zincirleri (fiber tows). 
Bağlayıcılar, parçacıklar, uzanmış 
bağlayıcı bölümleri, kaplama 
bölümleri ve/ya da sarılmış 
bağlayıcı içerir. 

%20 

Düşük yoğunluklu ve yüksek 
poroziteli seramik parçalarla 
eklemeli imalat için ön malzeme 
oluşturulması. Refrakter elyafı 
bulamaç. Karışımda bağlayıcı. 
Elyaf; seramik, silika ya da 
alümina olabilir. Viskozite 
kontrolü amacıyla kullanılan 
eklenti ksantan sakızı, polietilen 
glikol ya da polietilen oksit içerir. 

%20 

Ti-6Al-4V alaşımı. Önce 
hidrojenleştirilip, ısıl işleme 
maruz bırakılıp daha sonra 
dehidrojenizasyon yapılmış 
titanyum. 

%20 

 
Tablo 4: Boeing şirketinin patent ana amacı malzeme olan 

patentlerinde geçen bazı ticari ürünler ve açıklamaları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gore Skyflex 
Aerospace 
Materials 

• Yüzey koruması (Aşınma, korozyon, 
titreşim, anti yıpranma) sağlar. 

• Çevresel sızdırmazlık koruması sağlar 
• Benzin, hidrolik, (SKYDROL™), yağ, 

anti-buzlanma gibi havacılık sıvılarını 
iletir. 

• Basınç altında ezilmeden yerinde kalır. 
• Daha kolay ve daha hızlı kurulum için 

daha az işlem adımı ile kürleşmeme 
sağlanır. 

• Çok sayıda açma/kapama döngüsü 
sonrasında koruyucu performansına 
devam eder. 

• Operatör sertifikası, özel ekipman ya da 
PPE gerektirmez. 

Ultem 1000 

• Alkole, hidrokarbona ve daha fazlasına 
kimyasal dirençlidir. 

• Yüksek mekanik mukavemete sahiptir. 
• Alev geciktirici özelliği vardır. 
• Rijitlik ve boyutsal stabilitesi vardır. 
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5. PATENTLER 
 
5.1 Airbus Şirketine Ait İncelenmesinin Faydalı 

Olabileceği Eklemeli İmalat Patentleri 
 

5.1.1 Airbus Şirketine Ait İncelenmesinin 
Faydalı Olabileceği Yapısal Geliştirme Patentleri 

 

 
Şekil 15: US20160238193A1 numaralı patent başvurusundaki 

basınç tankı tasarımlarına ait görseller [3] 

Yukarıdaki patent başvurusunda, çeşitli kafes yapı 
tasarımları olan basınç tankı gösterilmiştir. Tasarımda 
“Bravais kafesi” yapıları dikkat çekmektedir. 

 
 

 
 

 
Şekil 16: US20180194096A1 numaralı patent başvurusundaki 
gömme kanal ağlı balpeteği sandviç yapısına ait görseller [4] 
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Şekil 17: US20170152043A1 numaralı patent başvurusundaki 

hava aracının yolcu kabinine ait görseller [5] 
 
US20170152043A1 numaralı patent başvurusunda, 
Airbus’ın Autodesk şirketi ile hava aracının yolcu kabini 
konusunda yaptığı işbirliği sonucu oluşan buluşa ait patent 
görülmektedir. Amiboyit organizmalardan cıvık mantarların 
yol bulma stratejisinden esinlenerek yapılan topoloji 
optimizasyonu tasarımda uygulanmıştır. Biyonik yol bulma 
modelleri kullanılmaktadır. “True slime mold” ların adaptif 
büyümesi modeli doğadan incelenmiştir. “Pareto frontier” 
çok amaçlı optimizasyonu kullanılabilmektedir.  
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Şekil 18: US20170152043A1 numaralı patent başvurusunda 
bahsedilen “balçık kalıbı  (slime mold)” tek hücreli canlısının 

kendi kendine öğrenip yolunu bulması [6] 
 

 
 

Şekil 19: US20170152043A1 numaralı patent başvurusunda 
bahsedilen “Physarum polycephalum (çok başlı balçık)” canlısının 

labirentten çıkış yolunu kendi kendine en kısa yolu tespit edip 
bulması [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 20: US20170030399A1 numaralı patent başvurusundaki 

bağlantı rotu (tie rod) tasarımına ait görseller [8] 
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Şekil 21: US20160297509A1 numaralı patent başvurusundaki tek 

parça sandviç paneline ait görseller [9] 
 

 
 
 

 
 

Şekil 22: US20160207111A1 numaralı patent başvurusundaki 
rijitleştirme eleman tasarımlarına ait görseller [10] 
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İçi boş çokyüzlü geometri kullanılabilmektedir. Kristal 
morfolojisini (crystal morphology) taklit etmek 
uygulanabilmektedir. Platonik katıları (platonic solid), 
Arşimet katıları (archimedean solid) ya da Katalan katıları 
(Catalan solids)’nın dış şekli kullanılabilmektedir. 
Mezozkopik (Mesoscopic) geometri yapısı 
kullanılabilmektedir. Düzenli, konveks çok yüzlüler 
(convex polyhedron) kullanılabilmektedir. Dış geometri; 
kesik sekizyüzlü (truncated octahedron), kesik olmayan 
sekizyüzlü (non-truncated octahedron), dörtyüzlü 
(tetrahedron),  iki dörtyüzlü (double tetrahedron), poligon 
prizması (polygonal prism), on iki yüzlü (dodecahedron), 
yirmiyüzlü (icosaheadron), ikosidodekahedron 
(icosidodecahedron), deltahedron ve küp (cube) 
şekillerinden birisi tercih edilebilmektedir. 
 

 
 

 
 

Şekil 23: US20160207111A1 numaralı patent başvurusunda 
geçen farklı geometrik şekillerden sırasıyla Arşimet ve Katalan 

katılarına ait görseller [11] [12] 
 
 

 
 

Şekil 24: US20160193697A1 numaralı patent başvurusundaki 
çatlak durdurucu metalik parçaya ait görseller [13] 

 
US20160193697A1 numaralı patent başvurusunda ada 
tarama düzeni (island scanning pattern) kullanılmaktadır. 
Çatlak durdurucu (crack stoppers) olarak bası artık 
gerilmesi (compressive residual stress) oluşturulması 
prensibi kullanılmıştır. 
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Şekil 25: US9988136B2 numaralı patentteki rijitleştirici yapısal 
elemana ait görseller [14] 

 
US9988136B2 numaralı patentte, hava aracı ya da uzay 
aracının iskeletini rijitleştirmek için bir yapısal bileşen 
entegre edilmiş bir şekilde yüzeyimsi rijitleştirici kısım, bir 
rijitleştirici kısım rijit ağ örgüsü (mesh) kısmı olarak 
şekillendirilip, bir rijitleştirici kısım ise katı kısım olarak 
şekillendirilmiştir.  

 

 
Şekil 26: US9939087B2 numaralı patentteki çift duvarlı boruya 

ait görseller [15] 
 
US9939087B2 numaralı patentte, tek parça olarak üretilen 

çift duvarlı boru, ara boşluktaki iç duvarı saran, elektrik 
akımı uygulandığında boruyu ısıtan ve elektriği ileten bir 
kaplama içermektedir. Boruya verilen ısı iç duvara iletilip 

iç duvarı ısıtmaktadır.
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Şekil 27: US9517590B2 numaralı patentteki bir uzay 
aracındaki sıvı tankı için yeni bir sünger yapısına ait görseller 

[16] 
 

US9517590B2 numaralı patentte cihaz özel olarak, bir 
uzay aracı motoru, uydu, sonda, ilk çalıştırma aracı 
aşaması, vb. için sıvı itici bir depoya yerleştirilmesi 
amaçlanan, sıvının dışarı çıkarılması / tutulmasına 
yönelik bir cihazdır. Cihaz, düşük veya sıfır 

yerçekiminde çalışabilen ve üniter üç boyutlu sünger yapı 
içeren bir sıvı tankın içine yerleştirilmek üzere 
yapılandırılmaktadır. Tel benzeri elemanlar büyük ölçüde 
cihazın içindeki akışkanın akış yönünde 
yönlendirilmektedir. Tel benzeri elemanlar çapraz 
parçalarla birbirine bağlanıp kılcal gradyanın, sıvının 
çevresel alandan dışarı çıkan / sıvı içeren bölgeye akışı 
yönünde pozitif veya sıfır olacak şekilde düzenlenmektedir. 
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Şekil 28: EP3045739A1 numaralı patentteki bağlantı elemanına 
ait görseller [17] 

 
EP3045739A1 numaralı patentte, bağlantı elemanı montajı, 
bağlantı elemanını içermektedir. Bağlantı deliğine sahip bir 
geçme bileşeni; bağlantı deliği, bağlantı elemanının 
bağlantı deliğine esneme kısmının esnek bir şekilde 
deforme edilmesiyle bağlantı elemanı ile birleşecek şekilde 
biçimlendirilmektedir. 
 

 
 

Şekil 29: EP3042750A1 numaralı patentte hava taşıtı yiyecek ve 
içecek dağıtım arabasına ait görseller [18] 

 
EP3042750A1 numaralı patentte alet, hava taşıtı yiyecek ve 
içecek dağıtım arabaları, depolama arabaları, tekerlekli 
sandalyeler ve benzeri taşıyıcı düzenekleri içermektedir. 
Tasarım, kafes tasarımı yapılarak oluşturulmuştur ve 
biyomimetik tasarım yaklaşımı benimsenmektedir. 
 

5.1.2 Airbus Şirketine Ait İncelenmesinin 
Faydalı Olabileceği Üretim Metodu Yeniliği 
Patentleri 

 

 
 

Şekil 30: US20180178451A1 numaralı patent başvurusundaki 
kripto ile doğrulama ve sertifikasyona ait şematik görseller [19] 

 
Orijinal parçalar ve üçüncü parti tedarikçilerinden temin 
edilen parçalar arasındaki sınırlar git gide 
bulanıklaşmaktadır. Yukarıdaki patent başvurusu, bu 
sorunu gidermeye yönelik bir başvurudur. 
US20180178451A1 numaralı patent başvurusunda; 
eklemeli imalat ürünleri üretim esnasında kriptolu 
şifrelenmiş olarak üretilmekte, böylelikle eklemeli imalat 
için doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinin yapılması 
sağlanmaktadır. Sistemde dağıtılmış doğrulama ağı 
bulunmaktadır. Baskı aşamalarına izin verilmesi, 3 boyutlu 
baskı cihazında sadece iletilen üretim parametreleri baskı 
geçmişi günlüğünde depolanan baskı spesifikasyon verisine 
başarılı bir şekilde eşleştirildiyse katmanların üretiminde 
uygulanacak şekilde uygulanır. Bu sistemde kağıtsız 
dökümanlama zinciri oluşturulmuştur. Sistemde geçmiş 
verilerin kaydı bulunmakta olup, veri kaybı 
yaşanmamaktadır. 
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Şekil 31: DE102016208015A1 numaralı patent başvurusundaki 
artık gerilme (residual stress) giderici cihaza ait görseller [20] 

 
DE102016208015A1 numaralı patent başvurusundaki 
eklemeli imalat aparatı, metal parçalardaki artık gerilmeleri 
azaltmak için ultrasonik işlem yapılmasını içermektedir. 
Buna ultrasonik yatak dennmektedir ve cihaz fotoakustik 
etki prensibine dayalı çalışmaktadır. 
 

 
 

Şekil 32: DE102016201086A1 numaralı patentte tahribatsız 
muayene yöntemine ait görseller [21] 

 
DE102016208015A1 numaralı patent, eklemeli imalat ile 
üretilmiş bileşenlerin tahribatsız muayene yöntemi ile 
ilgilidir. Sistem; iki boyutlu fotografik görüntü, termal 
görüntüleme kamerası ve termografik görüntü unsurlarını 
içermektedir. Sistem sayesinde röntgen ve ultrason 
yöntemlerine gerek kalmamaktadır. 
 

Eklemeli imalat ile üretilen parçalar için bir test yöntemi, 
parçaların üretim sırasında, çalışma yüzeyinin bir dizi iki 
boyutlu fotoğraf görüntü verisinin alınması, üretim işlemi 
sırasında, çalışma yüzeyinin iki boyutlu fotografik görüntü 
verisi serisi iki boyutlu termografik görüntü verisine 
karşılık gelen bir dizi veri alma işlemi adımlarını 
içermektedir. İmalat sırasında elde edilen veriler iki boyutlu 
optik görüntü verileri ve termografik kayıtlar daha sonra 
bitmiş nesnenin ortak bir üç boyutlu modelinde bir araya 
getirilmektedir. Tamamlanmış nesnenin termografik 
verilerinin üç boyutlu patlatılmış görüntüsü elde 
edilebildiği gibi, ayrıca nihai nesne olmadan nesnenin 
içinden veriler de alınabilmektedir. Bu nedenle buluş, 
oluşum sırasında bir nesnenin tahribatsız muayenesine 
imkan sağlamaktadır. 
 

5.2. Boeing Şirketine Ait İncelenmesinin Faydalı 
Olabileceği Eklemeli İmalat Patentleri 

 
5.2.1 Boeing Şirketine Ait İncelenmesinin Faydalı 
Olabileceği Yapısal Geliştirme Patentleri 
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Şekil 33: US20190103089A1 numaralı patent başvurusundaki ses 

absorbe eden panele ait görseller [22] 
 
US20190103089A1 numaralı patent başvurusu, sesi 
absorbe edebilen panel ile ilgilidir. Bu panel; iç kabin ya da 
kaput (fan cowl) gibi motoru çevreleyen bir uçağın motor 
bölmesinde kullanılabilmektedir. Ayarlanabilir frekansta 
sesi absorbe etmek için yapılandırılmış kompozit akustik 
yapılar gürültüyü azaltır, yani ses emici özelliğe sahiptirler. 
Bu buluş Helmholtz rezonansı prensibini kullanmaktadır. 
"Akustik meta-yapı" terimi, sesi pasif bir şekilde kontrol 
etmek, yönlendirmek ve işlemek için tasarlanmış bir yapı 
anlamına gelir ve yapının kendine özgü mimarisine dayalı 
olan bu durum, yapıya çarpan ses dalgalarını sönümleme 
kabiliyeti kazandırmaktadır. 
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Şekil 34: US20190025797A1 numaralı patent başvurusundaki 
hava aracına ait tek parça kontrol yüzeyine ait görseller [23] 

 
US20190025797A1 numaralı patent başvurusunda, 
elektronik kontrolcü ile kontrol edilebilen tek parça hava 
aracı kontrol yüzeyi tasarımı görülmektedir. Bu tasarımın 
yapılma sebebi, bağlantı elemanları ve/veya parçalar 
arasında birleşmenin, sistemde zamanla yorulmaya sebep 
olması ve/veya sistemin istenmeyen gerilmelere karşı 
duyarlı olabilmesidir.  

 

 
 

Şekil 35: US20180229863A1 numaralı patent başvurusundaki 
basınçlı yakıt deposu tasarımına ait görseller [24] 
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US20180229863A1 numaralı patent başvurusunda basınçlı 
yakıt deposu tasarımında, bası yükünden dolayı bükülmeye 
(buckling) karşı direnç ve/veya iç basınç yükü altında 
çevresel gerilmeye (hoop stress) karşı koymak için 
görsellerdeki gibi  bir tasarım yapılmıştır. Tasarımda izo - 
örgü (iso - grid), orto - örgü (ortho - grid) yapıları ve çift 
kafes yöntemi kullanılmaktadır. Tasarımdaki 10 numaralı 
genel yapı “Juglan Genus Ribs (JGR)” olarak 
tanımlanmaktadır. Tasarım geometrisinde boşluk 
sınırlarında gözyaşı damlası şekli kullanılmaktadır. Drenaj 
deliği yada herhangi bir delik için, örneğin bir elmas şekli 
veya gözyaşı damlası şekli konfigürasyonu, baskı işlemi 
sırasında destek gerektirmeyecek şekilde optimizasyon 
yapılmasını sağlamaktadır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Şekil 36: US20180229443A1 numaralı patent başvurusundaki 
verimli alt yapısal eleman tasarımına ait görseller [25] 
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US20180229443A1 numaralı patent başvurusunda verimli 
alt yapısal (sub-structure) eleman tasarımı, uçakların uçuş 
kontrol yüzeyleri için değişken boyutlu ve verimli balpeteği 
benzeri alt yapısal parçaları tasarımı üzerine bir çalışmadır. 
 

 

 
 

Şekil 37: US20180202080A1 numaralı patent başvurusundaki 
çok-parçalı tasarımlara ait görseller [26] 

 
US20180229443A1 numaralı patent başvurusunda çok-
parçalı tasarımlarda, birinci gövde ve ikinci gövdeden biri, 
birinci gövde ve ikinci gövdenin diğerinden daha rijittir ve 
diğer gövde çok parçalı filamentten kendi kendini 
destekleyen yapıların basılması için yeterince esnektir. 
 

 
 

 
.  
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Şekil 38: US20180202080A1 numaralı patent başvurusundaki 
yekpare kanat gövdesine ait görseller [27] 

US20180202080A1 numaralı patent başvurusunda yekpare 
kanat gövdesi ve rijitleştirici yapıları, uçak kanadı için 
entegre edilmiş spoiler ve flap için bağlantı kısımlarını 
içermektedir. 
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Şekil 39: US20170151721A1 numaralı patent başvurusundaki 
reçine infüzyon yöntemi için eklemeli imalat ile üretilmiş parça 

iskeletine ait görseller [28] 

US20170151721A1 numaralı patent başvuru numaralı 
patent, kompozit parça üretimi ve spesifik olarak reçine 
infüzyon proseslerini kullanarak kompozit parça üretimi 
için yöntem ve aparatlarla ilgili olup sistem, kalıpsız reçine 
infüzyon sistemidir. Parça iskeleti, eklemeli imalat ile 
üretilmektedir. 

 
 

Şekil 40: US20170082139A1 numaralı patent başvurusundaki 
desteklenmiş şaft tasarımına ait görseller [29] 
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US20170082139A1 numaralı patent başvurusundaki patent 
başvurusu, dönme kuvvetinin (burulma momenti) 
aktarılmasını sağlayan şaft ile ilgilidir. Aparat, bir birinci 
mekanik bileşenden dönme kuvveti almak üzere 
yapılandırılmış ve bir dönme kuvveti almaya cevaben bir 
burulma yükü alacak şekilde yapılandırılmış bir birinci uca 
sahip bir şaft elemanı içermektedir. Şaft elemanı ayrıca 
ikinci bir mekanik bileşene dönme kuvveti sağlayacak 
şekilde yapılandırılmış bir ikinci uç içermektedir. Çok 
sayıdaki lobun oryantasyonu, destek elemanının uzunluğu 
boyunca dönecek şekilde bir diğer tabiriyle destek 
elemanının uzunluğu boyunca bir spiral geometriye sahip 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Dahili destek özelliklerine 
sahip olmayan geleneksel şaftlarla karşılaştırıldığında 
kullanılan malzemelerin genel olarak % 52 oranında 
azaltılması sağlanmaktadır. 
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Şekil 41: US9981446B2 numaralı patent başvurusundaki 
balpeteği yapılarında yükü alması amaçlanan yapısal parça 

tasarımına ait görseller [30] 
 
US9981446B2 numaralı patent başvurusunda balpeteği 
yapılarındaki yükü alması amaçlanan yapısal parça 
tasarımının yapılmasının amacı; balpeteği sandviç 
yapılarının dış yüzeylerinden birine yük(ler) 
uygulandığında yapı, yükleri istenen şekilde taşımayabilir. 
Mevcut patent, uçaktaki balpeteği yapılarında yük almak 
üzere yapılandırılmış yapısal parçalar için bir yöntem ve 
aparat ile ilgilidir. Yapısal ek parça, yükü sandviç yapının 
bir yüzeyi boyunca yaymak üzere yapılandırılmıştır 
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Şekil 42: US9976815B1 numaralı patentte, Boeing şirketinin 
HRL Laboratories ile işbirliği yaparak geliştirdiği kendinden 

hizalı entegre geçişli ısı eşanjörüne ait görseller [31] 
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US9976815B1 numaralı patentte, Boeing’in HRL 
Laboratories ile işbirliği yaparak geliştirdiği kendinden 
hizalı entegre geçişli ısı eşanjörü yer almaktadır. Mevcut 
patentte, ısı eşanjörü duvarlarını doğrudan 3 boyutlu 
yazıcılar ile bastırarak ısı eşanjörlerini üretmek için 
eklemeli imalat üretim yöntemi kullanılmıştır. Mevcut 
patentteki bir geçidin kesitinin çapı 1.5 mm'den azdır. 
Mevcut buluş, sıvı akışını çalıştırmak için harcanan 
azaltılmış (örneğin minimum) pompalama gücü ile bir sıvı 
akışından maksimum miktar ısısının taşınmasını 
amaçlamaktadır. 
 

 
 

 
 

Şekil 43: US9696238B2 numaralı patentteki buzlanmaya karşı 
yapılan tasarıma ait görseller [32] 

 
 
US9696238B2 numaralı patentteki buzlanmaya karşı 
yapılan buluş, uçak anti-buzlanma sertifikası için yapay buz 
şekillerinin eklemeli imalat ile üretilmesini içermektedir. 

FAA buzlanma sertifikası gereklilikleri doğrultusunda, 
yapay buz bölümlerini bir uçağın yüzeyine takmak için 
yapılandırılmış çift taraflı köpük bant kullanılabilmektedir. 
Çift taraflı yapıştırıcı, yapay buz bölümlerini uçağa, güvenli 
bir şekilde herhangi bir ek mekanik bağlantı olmadan 
buzlanma sertifikası uçuşu gerçekleştirmek üzere yeterince 
güvenli bir şekilde sabitlemek üzere 
yapılandırılabilmektedir. Parça içyapısı balpeteğinden 
oluşmaktadır. 
 

5.2.2 Boeing Şirketine Ait İncelenmesinin Faydalı 
Olabileceği Üretim Metodu Yeniliği Patentleri 
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Şekil 44: US20190001581A1 numaralı patent başvurusundaki 
homojen kürleşmeyi sağlayan alete ait görseller [33] 

 
US20190001581A1 numaralı patent başvurusunda 
balpeteği kürleştirme aleti görülmektedir. Buluştaki söz 
konusu balpeteği sandviç yapısı bünyesinde radyo frekansı 
(RF) anteni açıklığı bulunmaktadır. Bu alet, sandviç yapıya 
uygulanan yapıştırıcının homojen kürlenebilmesini 
sağlamaktadır. Sandviç kompozit yapının kürleşmesi 
elektromanyetik alan enerjisi ile gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 45: US20190001581A1 numaralı patent başvurusundaki 
tablanın çok bölgeli sıcaklık kontrolüne ait görseller [34] 

 
US20190001581A1 numaralı patent başvurusunda tablanın 
çok bölgeli sıcaklık kontrolü ile artık gerilme (residual 
stress) ve bozulma (distortion) azaltılabilmektedir. Tabla  
istenilen düzende veya rastgele düzende bölge bölge 
ısıtılabilmektedir. Bölgeler arasında elastik elemanlar 
bulunmakta, bu elemanlar sayesinde bölgeler arası farklı 
sıcaklığa sahip lokal bölgelerden dolayı oluşan termal 
deformasyonlar kompanse edilebilmektedir. 
 

 

 
 

Şekil 46: US20180345616A1 numaralı patent başvurusundaki 
pres tertibatına ait görseller [35] 

 
US20180345616A1 numaralı patent başvurusunda, bir pres 
tertibatı için pres aracı, iç kısım ile dış kısım arasında 
uzanan ve çok sayıda istiflenmiş eklemeli imalat ile 
üretilebilir malzeme katmanı içeren ve eklemeli imalat 
yöntemi ile üretilmiş gövde bulunmaktadır. Presleme 
aletlerinin imalatı, malzemenin yüksek maliyeti ve profilli 
yüzeyi oluşturmak için metal bloğun parçalarını çıkarmak 
için taşlama (grinding) veya tornalama (milling) işlemi gibi 
biçimlendirme prosesleri nedeniyle pahalıdır. Ek olarak, 
metal pres takımları ağırdır. Bazı geleneksel pres aletleri, 
ağırlığı azaltmak ve pres aletinin ısınmasına ve 
soğutulmasına izin vermek için metal pres aletinin arka 
tarafında bir balpeteği veya oyuk bir yapı oluşturur, ancak 
oyuk oyulmuş tarafı oluşturma işlemi, üretim maliyetlerini 
arttırmaktadır. Son zamanlarda, bazı bileşenleri eklemeli 
imalat ile üretilmiş pres aletleri, maliyetlerini azaltmak için 
metal aletlere göre daha uygun maliyetle üretilebilmektedir. 
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Şekil 47: US20180304549A1 numaralı patent başvurusundaki 
nanoyapılara ait görseller [36] 
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US20180304549A1 numaralı patent başvurusunda, işlem 
izleme ve eklemeli imalat üretim işlemlerinin geri besleme 
kontrolü için nano yapılar kullanılmaktadır. Her bir nano 
yapı, bir kuantum noktasını (quantum dot) ve bir başka 
kuantum noktasını kapsayan bir kabuk içermektedir. 
Kabuklar ve kuantum noktaları, bir uyarma sinyaline yanıt 
olarak sırasıyla birinci ve ikinci dalga boyunu yayacak 
şekilde yapılandırılmıaktadır. Yöntem, uyarma sinyalinin 
malzeme katmanının en azından bir kısmına uygulanmasını 
içermektedir. Yöntem, yayılan sinyalin, uyarma sinyaline 
yanıt olarak en azından bir nano yapılar alt kümesi 
tarafından sağlanması, malzeme tabakasının bölümünden 
yayılan herhangi bir sinyalin tespit edilmesini içermektedir. 
Yöntem ayrıca, bir üretim özelliğinin en azından yayılan 
sinyalin bir dalga boyuna dayanarak isterlerin karşılanıp 
karşılanmadığını belirlemeyi içermektedir. Eğer üretim 
isterleri yerine getirilmezse imalat işlemi kesintiye 
uğratılabilmekte, böylelikle önemli miktarda zaman, 
maliyet ve malzeme tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem 
“Førster resonance energy transfer (FRET)” prensibine göre 
çalışmaktadır.  
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Şekil 48: US20180202080A1 numaralı patent başvurusundaki 
eklemeli imalat ile üretilmiş destek kalıbına ait görseller [37] 

 
US20180202080A1 numaralı patent başvurusunda eklemeli 
imalat ile üretilmiş destek kalıbı, örneğin kanat düzeltme 
(trimming) işlemleri için kullanılabilmektedir. Çalışma 
parçasını destek yüzeyine tutturmak için destek yüzeyinde 
bir vakum basıncı sağlayacak şekilde yapılandırılmış 
vakum düzeneği bulunmaktadır. Kalıp yüzeyi, vakum 
basıncını korumak için düzenlenmiş destek yüzeyinde bir 
sızdırmazlık tabakası içermektedir. Sızdırmazlık tabakası 
higroskopik değildir (non-hygroscopic), böylelikle nem 
sızdırmazlık tabakasından geçememektedir. 
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Şekil 49: US20150090392A1 numaralı patent 
başvurusundaki yama yapma ve hataları tamir etme 

yöntemine ait görseller [38] 
 

US20150090392A1 numaralı patent başvurusundaki yama 
yapma ve hataları tamir etme yöntemi fikrinin ortaya çıkış 
sebebi; örneğin yapının lokalize alanları, sınırlama 
olmaksızın, ezik, çizik, oyuklar, delaminasyon veya 
yıldırım düşmesi gibi uygunsuzluklardan dolayı uyumsuz 
olabilmektedir. Bu uygunsuzluklar yapının ilk üretimi 
sırasında veya daha sonra yapının hizmete alınmasından 
sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunları gidermek için 
mevcut patent başvurusunda, kompozit bir laminat yapının 
bir alanı, alanın atılmasıyla, atılan alanın 3-boyutlu bir 
haritasının oluşturulması ve 3-D haritasına dayanan bir 
yeniden işleme yamasının yerleştirilmesiyle tekrar işlenme 
yöntemi uygulanmasını içermektedir. Mevcut patent 
başvurusu, bilgisayar kontrolü altında eklemeli imalatla 
üretilen bir kompozit laminat yeniden işleme / onarım 
yaması kullanılarak bir kompozit laminat gibi bir yapının 
yeniden işlenmesi ve / veya onarılması için bir yöntem 
sağlamaktadır. Yeniden işleme / onarım düzeltme ekinin 
otomatik olarak üretilmesi, el işçiliğini ve düzeltme ekini 
kesme, ölçme, hizalama ve kurma işlemlerinde insan hatası 
olasılığını azaltmaktadır. Düzeltme ekinin otomatik olarak 
üretilmesi, düzeltme eklerinin özelliklerinin boyutsal 
kontrolünü arttırabilmekte, bu da elden geçirilen yapıyla 
daha iyi uyum sağlamaktadır. Düzeltme ekinin otomatik 
üretimi, elden geçirilen / tamir edilen alanın üç boyutlu bir 
haritasını temsil eden bir dijital veri kümesini temel alıp 
yeniden şekillendirme, düzeltme ve düzeltme ekinin 
topografyasıyla tam olarak eşleşen boyutlara sahip bir 
yeniden işleme / onarım yamasıyla sonuçlanmaktadır. 
Ayrıca ek parça, elektromanyetik alana maruz bırakılmak 
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suretiyle karbon nanotüp (carbon nanotube) ile 
güçlendirilir.  

 
 

 
 

 
 
Şekil 50: US9908288B2 numaralı patentte parçayı havada tutarak 
uzayda yazdırabilmek için tasarlanmış eklemeli imalat aparatına 

ait görseller [39] 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

145

US9908288B2 numaralı patentte parçayı havada tutarak 
uzayda yazdırabilmek için tasarlanmış eklemeli imalat 
aparatının arka planı şu şekildedir: eklemeli imalat 
işlemlerinin her birinde, parçanın ayrı ayrı tabakalar 
oluşturuldukça aşağı hareket eden bir destek platformunda 
tabaka tabaka inşa edildiği bir "aşağıdan yukarıya" inşa 
etme yöntemi kullanılmaktadır. Her bir katmanı oluşturmak 
için platformun etrafında tek bir baskı kafası hareket 
etmektedir. Bazı durumlarda parçanın, daha sonra parçadan 
çıkarılması gereken destek malzemelerinin üzerine inşa 
edilmesi gerekmektedir. Parçayı stabilize etmek için bir 
platform ve destek malzemelerine olan ihtiyaç, 
üretilebilecek parçanın geometrisini ve / veya özelliklerini 
sınırlandırmaktadır. Ayrıca, her katmanın özelliklerini 
oluşturmak için tek bir baskı kafasının kullanılması, imalat 
işlemini nispeten yavaş hale getirmektedir. Buluş, parçanın 
mekansal yöneliminin bir veya daha fazla baskı kafasına 
göre manipüle edilmesine izin verebilmektedir. Parçanın 
havada tutulması, akustik kaldırma veya manyetik kaldırma 
ile gerçekleştirilebilmektedir. Buluş, parçanın süper 
soğutulması ve parçanın itilmesini sağlayan manyetik 
kuvvet üreten bir manyetik alana maruz bırakılması, parça 
havaya kaldırılırken parçanın uzamsal yönünün 
değiştirilebilmesi unsurlarını içermektedir. Manyetik 
kaldırma, parça bir süper iletken olana kadar parçayı aşırı 
soğutarak gerçekleştirilmektedir. Akustik kaldırma sistemi 
şu bileşenleri içermektedir; değişken frekanslı bir ses 
dalgasını yaymak için en az bir akustik radyatör ve ses 

dalgasını yansıtacak şekilde yerleştirilmiş bir akustik 
reflektör, akustik radyatör ve akustik reflektör içinde 
parçanın tutulduğu ve kaldırıldığı bir düğüme (node) sahip 
sabit bir dalga örüntüsü (pattern) oluşturmak üzere akustik 
kaldırma sistemi.  
 

6. TOPOGRAFİK HARİTA ANALİZİ 
 

Topografik harita elde etmek için kullanılan patent veri 
tabanı analizi programı [5] ile, 2. bölümde bahsedilen ve 
mevcut çalışmada yapılmış olan arama stratejisiyle aynı 
arama stratejisi yapılmış olup, topografik harita elde 
edilmiştir. Elde edilen ve Şekil 51’de verilmiş olan 
topografik haritanın, patentleri tek tek inceleyerek oluşturan 
ayrıntılı analizlerle birebir örtüştüğü tespit edilmiştir. 
  
Şekil 51’deki topografik haritada, yükseltisi en fazla olan 
tepeciklerden; yapısal parça tasarımı, mekanik dayanım 
bileşeni ve üretim yöntemi & malzeme kontrolünün, 
patentlerin tek tek incelenmesi sonucu elde edilen ana 
kırılımlarla doğrudan bağdaştığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca Şekil 51’deki topografik haritada eklemeli imalat 
konusunda patent başvurularına bakılarak alt teknoloji 
alanları bazında patent yoğunluğu görülebilmeke olup, 
topografik haritadaki tüm tepeciklerin patentlerin alt 
kırılımlarıyla oldukça yüksek oranlarda benzeştiği tespit 
edilmiştir. 

 

 
Şekil 51: Patent veri tabanı analizi programı [40]  ile oluşturulmuş topografik harita 
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7. SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada Airbus ve Boeing şirketlerinin eklemeli 
imalat teknolojisine yönelik patent başvuruları incelenip 
teknolojiler alt ve ana kategorilerde sınıflandırılmıştır. Elde 
edilen sonuçlardan, iki şirketin de eklemeli imalat konusuna 
önem verdiği görülmektedir. Alt teknoloji konularında bazı 
farklılıklar görülse de iki şirketin de  yük taşıyan birincil 
yapısal parçaların tasarlanması ve üretilmesi yönünde 
çalıştığı, teknolojik eğilimin bu yönde olduğu saptanmıştır. 
Özellikleri geliştirilmiş eklemeli imalat aparatlarına 
şirketlerin oldukça önem verdiği ve daha çok bu alanlara 
yönelik patentler aldıkları tespit edilmiştir. Özellikle SLS, 
SLM, EBM gibi eklemeli imalat prosesleri ile üretilen ve 
yük taşıyan fonksiyonel parçaların üretiminin ana eğilim 
olduğu görülmüştür.  
 
Üretim metodu yeniliklerine bakıldığında ise, kompozit 
eklemeli imalat yöntemi ile üretimin ve Ti6Al4V gibi 
titanyum alaşımları ile eklemeli imalata yönelik ciddi bir 
eğilim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca “havada tutarak” 
destek gereksinimi olmadan ve çok daha gelişmiş yazıcı 
imkanı sağlayan radikal üretim yöntemleri de dikkat 
çekmektedir.  
Malzeme yeniliklerine bakıldığında ise, eklemeli imalata 
yönelik geliştirilen yeni malzemelerde; malzeme 
düzensizlikleri, porozite, mikroyapı iyileştirmeleri, farklı 
toz partikülleri arasındaki termal genleşme katsayı 
farklılıkları gibi sorunların giderilmesine ve bahsedilen 
özelliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.  
 
Patent veri tabanı analizi programı [5]  ile 2.bölümde 
anlatılan ve Google Patents üzerinden yapılan arama ile 
aynı arama stratejisi kullanılmış olup, çıkan topografik 
harita incelenmiştir. Elde edilen topografik haritanın, 
patentleri tek tek inceleyerek oluşturan ayrıntılı analizlerle 
birebir örtüştüğü tespit edilmiştir.  
 
Topografik haritada, yükseltisi en fazla olan tepeciklerden; 
yapısal parça tasarımı, mekanik dayanım bileşeni ve üretim 
yöntemi & malzeme kontrolünün, patentlerin tek tek 
incelenmesi sonucu elde edilen ana kırılımlarla doğrudan 
bağdaştığı tespit edilmiştir. 
 
Ayrıca topografik haritadaki tüm tepeciklerin, patentlerin 
alt kırılımlarıyla çok yüksek oranlarda benzeştiği tespit 
edilmiştir. 
 
Eklemeli imalatta teknolojilerine yönelik ayrıca, 
nanokompozitlerin çeşitli amaçlarla eklemeli imalatta 
kullanılması, balpeteği sandviç yapıları üzerine 
geliştirmeler, takım/ kalıp bileşenleri ve uçak rijitleştirici 
parçalar şeklinde farklı eğilimler de bulunmaktadır. 
 
Ayrıca tasarımlarda, biomimikri (biomimicry), yani 
mühendislikte doğadan ilham alma konseptinin sıkça 
kullanıldığı da belirlenmiştir. 

 
Dünyadaki diğer havacılık şirketleri ile rekabet etmek 
isteyen bir şirketin mutlaka teknoloji yol haritasında bu 
çalışmada aktarılan teknolojik eğilimleri değerlendirmesi 
uygun olacaktır. 
 
8. REFERANSLAR 

 
[1] Why researchers should care about patents. (n.d.). Retrieved 
June 25, 2019, from http://ec.europa.eu/invest-in-
research/pdf/download_en/patents_for_researchers.pdf 
 
[2] Scalmalloy® State of the art high-strength alloy. (n.d.). 
Retrieved May 25, 2019, from https://www.apworks.de/wp-
content/uploads/2017/08/1707711_AIRBUS-APWORKS-
SCALMALLOY_Overview.pdf 
 
 [3] https://patents.google.com/patent/US20160238193A1 
/en?oq=US20160238193 
 
[4] https://patents.google.com/patent/US20180194096A1/ 
en?oq=US20180194096 
 
[5] https://patents.google.com/patent/US20170152043A1/ 
en?oq=US20170152043 
 
[6] https://www.extremetech.com/extreme/227439-looking-
for-true-intelligence-study-shows-that-slime-molds-can-
learn 
 
[7] http://www.arkitera.com/gorus/1224/ders--mimaride-ic-
dis-iliskisi-ogr-gor--physarum-polycephalum 
 
[8] https://patents.google.com/patent/US20170030399A1/ 
en?oq=US20170030399A1 
 
[9] https://patents.google.com/patent/US20160297509A1/ 
en?oq=US20160297509A1 
 
[10] https://patents.google.com/patent/US20160207111A1/ 
en?oq=US20160207111A1+ 
 
[11] Polyhedra obtained from Coxeter groups and quaternions. 
(n.d.). Retrieved June 25, 2019, from 
https://www.researchgate.net/publication/234907424_ 
Polyhedra_obtained_from_Coxeter_groups_and_quaternions/figur
es 

 
[12] Catalan Solids. (n.d.). Retrieved June 25, 2019, from 
https://joedubs.com/archimedean-solids/catalan-solids/ 
 
[13] https://patents.google.com/patent/US20160193697A1/ 
en?oq=US20160193697A1 
 
[14] https://patents.google.com/patent/US9988136B2/ 
en?oq=US9988136B2 
 
[15] https://patents.google.com/patent/US9939087B2/ 
en?oq=US9939087B2 
 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

147

[16] https://patents.google.com/patent/US9517590B2/ 
en?oq=US9517590B2 
 
[17] https://patents.google.com/patent/EP3045739A1/ 
en?oq=EP3045739A1 
 
[18] https://patents.google.com/patent/EP3042750A1/ 
en?oq=EP3042750A1+ 
 
[19] https://patents.google.com/patent/US20180178451A1/ 
en?oq=US20180178451A1 
 
[20] https://patents.google.com/patent/ 
DE102016208015A1/en?oq=DE102016208015A1 
 
[21] https://patents.google.com/patent/ 
DE102016201086A1/en?oq=DE102016201086A1 
 
[22] https://patents.google.com/patent/US20190103089A1/ 
en?oq=US20190103089A1 
 
[23] https://patents.google.com/patent/US20190025797A1/ 
en?oq=US20190025797A1 
 
[24] https://patents.google.com/patent/US20180229863A1/ 
en?oq=US20180229863A1 
 
[25] https://patents.google.com/patent/US20180229443A1/ 
en?oq=US20180229443A1+ 
 
[26] https://patents.google.com/patent/US20180202080A1/ 
en?oq=US20180202080A1 
 
[27] https://patents.google.com/patent/US20180202080A1/ 
en?oq=US20180202080A1 
 
[28] https://patents.google.com/patent/US20170151721A1/ 
en?oq=US20170151721A1 
 
[29] https://patents.google.com/patent/US20170082139A1/ 
en?oq=US20170082139A1 
 
[30] https://patents.google.com/patent/US9981446B2/ 
en?oq=US9981446B2 
 
[31] https://patents.google.com/patent/US9976815B1/ 
en?oq=US9976815B1 
 
[32] https://patents.google.com/patent/US9696238B2/ 
en?oq=US9696238B2 
 
[33] https://patents.google.com/patent/US20190001581A1/ 
en?oq=US20190001581A1 
 
[34] https://patents.google.com/patent/US20190001581A1/ 
en?oq=US20190001581A1 
 
[35] https://patents.google.com/patent/US20180345616A1/ 
en?oq=US20180345616A1 
 

[36] https://patents.google.com/patent/US20180304549A1/ 
en?oq=US20180304549A1 
 
[37] https://patents.google.com/patent/US20180202080A1/ 
en?oq=US20180202080A1+ 
 
[38] https://patents.google.com/patent/US20150090392A1/ 
en?oq=US20150090392A1 
 
[39] https://patents.google.com/patent/US9908288B2/ 
en?oq=US9908288B2 
 
[40] Derwent Innovation. (n.d.). Retrieved June 25, 2019, from 
https://clarivate.com/products/derwent-innovation/ 
 
 
9. ÖZGEÇMİŞLER 

 
Özcan SOMUNCU – 2018 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans 
derecesi ile mezun olmuştur. 2018 yılından beri Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)’de Patent Mühendisi 
olarak görev yapmaktadır.  
 
Lisans öğrenimini gördüğü yıllarda, YTÜ AESK ve YTÜ 
Racing öğrenci kulüplerinde çeşitli Formula 1, elektrikli, 
hidrojenli ve otonom araç projelerinde aktif bir şekilde rol 
almıştır. YTÜ AESK öğrenci kulübünde, takımı ile birlikte 
yapmış oldukları çeşitli elektrikli, hidrojenli ve otonom 
araçlar ile her yıl Tübitak tarafından düzenlenmekte olan 
“Efficiency Challenge” yarışmasındaki tüm kategorilerde 
Türkiye çapında çeşitli 1.likler elde etmiştir. YTÜ AESK 
takımında mekanik analiz ve tasarım mühendisliği, 
mekanik liderliği ve sponsorluk liderliği görevlerini 
üstlenmiştir 
 
Ayşe TEMİZ – 1990 yılında ODTÜ Havacılık 
Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında 
Eskişehir Hava İkmal ve Bakım Merkezi'nde Bakım 
Mühendisi olarak çalıştı. 1991 Eylül ayından itibaren 
TUSAŞ'da çalışmakta olup, CN235 Projesinde kanat ve 
arka gövde montaj sorumlusu, YARASA, ZİU ve A400M 
Projelerinde ise Yapısal Tasarım, Sistem Emniyeti, 
Sertifikasyon ve Tasarım Kalite sorumlusu görevlerinde 
bulundu. 2007-2011 yılları arasında Ürün Bütünlüğü şefi 
olarak çalıştı. Bu görevi sırasında, Teknoloji ve Bilgi 
Yönetimi çalışmalarında aktif rol aldı. TX/FX Projesi 
kapsamında ürün odaklı teknoloji yönetimi metodolojisinin 
geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu ekibin üyesi 
olarak görev aldı.  2014 yılından itibaren Teknoloji 
Yönetimi Müdürlüğünde görev alan Ayşe TEMİZ, şu anda 
Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanlığında Teknoloji 
Yönetimi Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 
Fikri Haklar Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Merkezi Koordinatörü 
olarak görev almaktadır. İlgi alanları; teknoloji yönetimi ve 
stratejileri, Ar-Ge yönetimi, fikri haklar, yenilikçi problem 
çözme teknikleri ve işbirlikleridir. 
 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

148



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

149

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 

11-12 Ekim 2019 / ESKİŞEHİR 
 

SAVUNMA SANAYİ İÇİN TEKNOLOJİ YOL HARİTASI ÖRNEĞİ:  
KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI   

 
M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU1, Deniz ÖZEL2, Ayşe TEMİZ3, Deniz DEMİRCİ4, İnci YILDIZ KAHYA5 

 
1Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 

TÜRKİYE 
Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: mehmeterdem.corapcioglu@tai.com.tr 

2Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 
TÜRKİYE 

Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: dozel@tai.com.tr 
3Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Fethiye Mah. Havacılık Blv., No:17 Kahramankazan, Ankara, 

TÜRKİYE 
Tel: (312) 811 18 00 E-Posta: astemiz@tai.com.tr  

4Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Devlet Mahallesi, Süleyman Emin 
Caddesi, No:6-7, 06420, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 

Tel: (312) 411 90 00 E-Posta: ddemirci@ssb.gov.tr 
5 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Devlet Mahallesi, Süleyman Emin 

Caddesi, No:6-7, 06420, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE 
Tel: (312) 411 90 00 E-Posta: iykahya@ssb.gov.tr  

 

  
Özet- Teknoloji yol haritaları ilgili kurum/kuruluşun 
faaliyet alanı kapsamındaki ürün ve süreçlere yönelik 
teknolojilerin kazanımına ilişkin bilgileri içeren bir 
planlama aracıdır. Yol haritası çalışmalarında mevcut 
durum, gelecek planlaması, teknolojik gelişmeler ve 
kurum/kuruluş hedefleri gibi farklı girdiler 
kullanılmaktadır. Hazırlanan planın gerçeklenebilir olması 
ve tüm paydaşlar tarafından kabul görmesi için; öncü 
kuruluşlar ile alan uzmanlarının belirlenmesi, odak çalışma 
gruplarının oluşturulması, tüm tarafların katılımı ile 
analizlerin gerçekleştirilmesi, teknoloji envanterinin 
oluşturulması ve hedeflenen yetkinlikler ile problem 
sahalarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Kazanım 
planının oluşmasındaki en önemli adımlardan biri de 
öncelikli teknolojilerin belirlenmesinde izlenecek 
yöntemdir. Gerçeklenebilir bir yol haritası ve kazanım planı 
için verilerin doğruluğu ve tutarlılığını sağlamak da ayrı bir 
zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çok farklı paydaşların bir 
arada veri paylaşımı ve ortak veri üretmesini sağlamak için 
ortak veri paylaşım platformlarının da tesisi mutlaka 
gereklidir. Bu çalışmada, Savunma Sanayii Başkanlığı 
himayelerinde gerçekleştirilen Kompozit Teknolojileri Yol 
Haritasının hazırlanması için kullanılan yöntem detaylı bir 
şekilde ele alınmış ve ülkemizde yapılacak teknoloji yol 
haritası çalışmalarına örnek olması amacıyla metodoloji 
olarak sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: yol haritası, odak çalışma, GZFT, 
teknoloji, önceliklendirme 
 

1. GİRİŞ 
 
Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin etkisiyle tüm dünyada 
kompozit malzeme kullanım alanları ve ihtiyacı önemli 
ölçüde artmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) 
son yıllarda yapmış olduğu projelerde önemli bir yer alan 
kompozit teknolojilerinde rekabet gücünün arttırılması ve 
odak birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. SSB 
öncülüğünde başlatılan Kompozit Teknolojileri Yol 
Haritası çalışması, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem 
Planı “Kritik Malzeme Teknolojilerinde Savunma 
Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik Yol 
Haritalarının Belirlenmesi” kapsamında da takip 
edilmektedir.  
 
Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışması ile savunma, 
havacılık ve uzay alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
teknoloji konularının ve bu alanlardaki mevcut durumun 
belirlenmesi ve stratejik öneme sahip, ulusal güvenliğimize 
doğrudan etki eden kompozit teknolojilerinin 
geliştirilmesine yönelik planlamanın yapılması 
hedeflenmiştir. Bu faaliyetler “Malzeme”, “Tasarım ve 
Analiz”, “İmalat” ile “Test ve Tahribatsız Muayene” Odak 
Çalışma Grupları ile ele alınmıştır. 
 
Alanlarında uzman “Odak Çalışma Grubu (OÇG)” üyeleri 
savunma, havacılık ve uzay sanayi için stratejik öneme 
sahip teknoloji konularını ortak akıl yöntemi ile 
belirlemiştir. Ayrıca, kazanılması hedeflenen teknolojiler, 
kullanıcı makamların yetenek ihtiyaçları ile 



X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

150

ilişkilendirilmiştir  [2]. Bu çalışmada izlenen yöntem farklı 
teknolojiler konusunda yapılacak benzer teknoloji 
çalışmalarına da yöntem anlamında örnek teşkil etmiştir. 
 
 
2. YÖNTEM 
 
İlgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden konularında 
uzman yaklaşık 250 üyenin katılım sağladığı “Kompozit 
Teknolojileri Yol Haritası (KTYH)” çalışmaları dört ana 
adımda gerçekleştirilmiştir (Şekil 1); 
 

• Planlama ve Hazırlık,  
• Vizyonun Belirlenmesi,  
• Teknoloji Yol Haritasının Geliştirilmesi ve  
• Kazanım 

 

 
Şekil 1. Kompozit Teknolojileri Yol Haritası Aşamaları 

 
Bu bölümde yöntemin her bir adımı ile ilgili jenerik bilgi 
verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, kompozit teknolojileri 
uygulamasına yönelik özel bilginin de aktarılması 
planlanmaktadır. 
 
2.1 Planlama ve Hazırlık 
 
Çalışmanın başlangıcında çalışmayı yürütecek ekibin 
belirlenmesi önemlidir. İlgili teknoloji konusunda en yetkin 
olan ve teknolojik gelişimleri değerlendirebilecek bilgi 
birikimine sahip kurum ve kuruluşlar belirlenir. Bu 
paydaşlar ile yapılan ön toplantılar ile çalışmanın kurgusu 
yapılır. Çalışmanın işlerliği açısından kurum ve kuruluş 
sayısının 4 ya da 5’den fazla olmaması tavsiye edilir. Bu 
kurum ve kuruluşlar tüm çalışmaların koordineli 
yürütülmesini sağlamak üzere yönlendirme komitesinde de 
görev alırlar.    
 
Teknoloji Yol Haritasının hayata geçirilmesini temin 
edebilmek için çalışmaların her aşamasında alanında uzman 
kişilerin katkısının alınması gerekmektedir. Bu amaçla 
teknoloji yol haritası hazırlanacak ilgili teknolojinin ana 
başlıkları belirlenir. Bu ana başlıklarda oluşturulan odak 
çalışma gruplarında kurum / kuruluş temsilcileri ile bu 
alanda araştırma yürüten akademisyenler görev alır. Ayrıca, 
söz konusu yol haritasının paydaşları olan müşteri ve 
tedarikçilerin çalışmaları izlemesi de yarar sağlar. Müşteri, 
söz konusu teknolojilerin son kullanıcıları ve / veya ilgili 
teknoloji kullanılarak üretilecek ürünlerin kullanıcıları 

olabilir. Tüm paydaşların etkin çalışmasını tesis etmek 
üzere ortak veri paylaşımına imkân veren, kayıtların 
güvenli olarak saklanabildiği ve çalışma grubu üyelerinin 
kolaylıkla erişebileceği sanal bir veri paylaşım platformu 
kullanılır. 
 
Kompozit Teknolojileri örneğinde bu alanda lider kurum ve 
kuruluşlar belirlenmiş ve SSB himayesinde başlangıç 
toplantısı icra edilerek çalışma takvimi belirlenmiştir. 
Ayrıca, tüm çalışmaları değerlendirmek ve koordine etmek 
üzere SSB uzmanları, Odak Çalışma Grubu Liderleri ve 
diğer lider kuruluş temsilcilerinin yer aldığı, “Yönlendirme 
Komitesi (YK)” oluşturulmuştur.  
 
KTYH faaliyetlerinin aşağıda listelenen dört ana Odak 
Çalışma Grubu ile ele alınması kararlaştırılmış ve bu 
gruplar için Odak Çalışma Grubu Liderleri belirlenmiştir. 
 

• Malzeme, 
• Tasarım ve Analiz, 
• İmalat, 
• Test ve Tahribatsız Muayene 

 
Çalışmaya katkı verebilecek alan uzmanları, 
akademisyenler ve paydaşların katılımı ile Lansman 
Toplantısı gerçekleştirilmiş, çalışmanın amacı, yöntemi ve 
takvimi aktarılmıştır. 
 
Çalışma kapsamında belirlenmiş olan içeriğin katılımcılar 
ile etkin bir şekilde paylaşılabilmesi için ortak çalışma 
platformu ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kompozit Teknolojileri 
Yol Haritası çalışması kapsamında her katılımcıya 
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen dosya paylaşım 
platformu Safir Depo [7] kullanıcı hesabı oluşturulmuştur. 
Bu platform aracılığı ile katılımcıların çalışmalara etkin bir 
şekilde katılımı sağlanmış ve dosyalar güvenli bir ortamda 
saklanabilmiştir. Safir Depo sisteminde çalışma kapsamında 
kayıt altına alınan tüm kaynaklara, konu öneri formlarına ve 
toplantı raporlarına yer verilmiştir. 
 
2.2 Vizyonun Belirlenmesi 

 
Teknoloji Yol Haritası vizyonunun ve ele alınacak konu 
başlıklarının belirlenmesi amacıyla çalışmaya katılım 
sağlayan alan uzmanlarından konu önerileri ve hangi Odak 
Çalışma Grubunda yer almak istedikleri bilgisi toplanır. Bu 
adımda Odak Çalışma Grupları ile bu gruplarda ele alınacak 
konuların belirlenmesi sağlanır.  
 
Teknoloji Yol Haritası hazırlamanın önemli bir diğer adımı 
da “Mevcut Durum Analizi” yapılmasıdır. “Biz 
Neredeyiz?” sorusunun cevabını bulmak üzere yine tüm 
katılımcılar ile çalıştay toplantıları gerçekleştirilir. Güçlü 
Yönler, Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 
analizi yapılarak, odaklanılması gereken alanlar belirlenir. 
Ele alınan konu ile ilgili mevcut teknoloji olgunluğunu 
belirlemek üzere teknoloji envanteri oluşturulur.  
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Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları 
kapsamında; her bir Odak Çalışma Grubu ve katılımcıları 
ile yapılan ilk çalıştay toplantılarında konu önerileri 
değerlendirilmiştir. Bu toplantıların ardından YK tarafından 
yapılan değerlendirme ile teknoloji konuları belirlenmiştir. 
Bu aşamada ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 
Yetenek İhtiyaç Listesi talep edilerek, Yol Haritası bu 
ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmiştir. 
 
Ülkemizde bulunan altyapıların ve yetkinliklerin kayıt 
altına alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Teknoloji Envanteri tablosu kullanılmıştır. Söz 
konusu tablo firma bazında yetkinliklerin sistematik bir 
şekilde kayıt altına alınmasına olanak sağlamıştır. Tablo 
içerisinde yer alan alanlar aşağıda verilmiştir; 
 

1. Teknoloji Hazırlık Seviyesi [5]: Girdi sağlanan 
teknoloji ile ilgili olarak firmanın teknoloji hazırlık 
seviyesi bilgileri ile kanıtları, 
2. İlgili Ürün / Sistem / Alt Sistem: Girdi sağlanan 
teknolojinin kullanıldığı ürün bilgileri, 
3. Teknolojik Yetkinlik: Girdi sağlanan teknoloji 
alanında firmanın tasarım, üretim, test ve entegrasyon 
faaliyetlerine yönelik bilgi, 
4. İnsan Kaynağı: Girdi sağlanan teknoloji alanında 
faaliyet gösteren teknisyen ve mühendis bilgileri. 

 
Odak gruplarında yer alan firma, kurum ve kuruluşlar 
tarafından sunulan Teknoloji Envanteri formları incelenerek 
mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 
Teknoloji Envanteri içerisinde yer alan teknoloji alanları ile 
yol haritasında kayıt altına alınan teknoloji alanları 
arasındaki ilişki tespit edilerek teknoloji konularının 
önceliklendirilmesi, özniteliklerin belirlenmesi ve olası 
teknoloji geliştirme faaliyetlerinde görev alabilecek kurum 
ve kuruluşların tespit edilmesi sağlanmıştır. 
 
2.3 Teknoloji Yol Haritasının Geliştirilmesi 
 
Teknoloji konularının belirlenmesi, GZFT ve mevcut 
durum analizinin ardından son adımda Odak Çalışma 
Grupları ile yapılan üçüncü ve son çalıştay toplantılarında 
önceliklendirme analizi yapılarak Yol Haritaları oluşturulur. 
 
Her bir OÇG için Teknoloji Yol Haritası üç bölümden 
oluşacak şekilde yapılandırılmaktadır. 
 

1. Temel Bilgiler: SSB Taksonomi bilgisi, Konu 
Başlığı, Amaç ve Kapsam, Hedef Platform, Teknoloji 
Hazırlık Seviyesi (THS) ile Kazanım Bilgileri bu 
bölümde verilmiştir.  
 
Savunma Sanayii Teknoloji Taksonomisi (SSTT) [1],  
savunma teknolojilerini karakterize ederek 
sınıflandırmak ve teknolojilerin sanayii kuruluşları, 
üniversiteler ve kamu kurumları gibi savunma 
sanayiinin tüm paydaşları tarafından daha kolay 
anlaşılmasını ve karşılaştırılmasını sağlayabilmek 
amacıyla referans olarak kullanılan bir dokümandır. 

Aynı zamanda, ülkemize teknolojik üstünlük 
kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde 
geliştirilmesine yönelik proje önerileri hazırlanırken 
ihtiyaç duyulan teknolojilerin sistematik olarak 
belirlenmesini sağlamaktadır. Bu bakımdan Teknoloji 
yol Haritası içerisinde yer alan konuların SSTT 
ilişkisinin kurulmasına önem verilmektedir. 
 
Teknoloji konularının hangi hedef platformlara (hava, 
deniz, kara, silah sistemleri, vb.) yönelik olduğu, 
mevcut ve hedeflenen teknolojik yetkinlik düzeyi her bir 
konu için belirtilir. Her bir konunun kazanım yılı kısa 
(1-5 yıl), orta (5-10 yıl) ve uzun (>10 yıl) olarak 
belirlenir ve bu bilgi önceliklendirme çalışması ile 
birlikte teknolojilerin sıralanmasında yapılırken 
kullanılır. 
 
2. Önceliklendirme Kriterleri: Teknoloji Yol 
Haritasında yer alan teknoloji konularının önceliklerinin 
belirlenmesi önemlidir. Her bir konu için belirlenen 
öncelik bilgisi, kısıtlı kaynakların etkin yönetilmesi 
kapsamında konunun başlatılma sırasına etki 
edebileceği gibi kritikliği ve/veya diğer konuların 
öncülü olmasını da belirleyebilir. 
 
Gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında her bir 
teknoloji konusuna alan uzmanları ile birlikte kriter 
atamaları yapılır. Belirlenen kriterlerin 
önceliklendirmeye etkisinin hesaplanması için “Analitik 
Hiyerarşi Prosesi [3,4]” (AHP) kullanılmaktadır. AHP, 
çok sayıda öznitelik ve / veya alt kritere sahip 
değerlendirilmesi zorlu problemlerde sıralama 
yapılmasını ve bu sıralamanın kullanılmasıyla kararın 
etkin bir şekilde verilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan 
bir yöntemdir. Bu çalışmada uygulanan AHP yöntemi 
sonucunda her bir öznitelik içerisinde yer alan 
kriterlerin önceliğe etkisi ile özniteliklerin ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Yönlendirme Komitesi üyeleri ana 
özniteliklerin öncelik sırası ve ağırlıklarını belirler. 
 
Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışmasında 
önceliklendirme amacıyla teknoloji konularının aşağıda 
belirtilen 6 ana özniteliği kullanılmıştır. 
 
a) Kritiklik, 
b) Dünyadaki Durum, 
c) İnsan Kaynağı, 
d) Altyapı, 
e) Çift Kullanım ve  
f) Tedarik Projelerine Uygulama Durumu 

 
Belirtilen öznitelikler Teknoloji Yol Haritası yapısının 
kurgulanması aşamasında belirlenmiş olup toplamda 23 
kriter içermektedir. 
  
3. Teknoloji Geliştirme Riskleri: Teknoloji yol haritası 
içerisinde yer verilecek teknoloji konuları ile ilgili kayıt 
altına alınması gereken önemli bilgiler arasında 
geliştirme riskleri bulunmaktadır. Teknoloji geliştirme 
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riskleri, planlama sürecinde ele alınması gereken önemli 
hususların belirlenmesine ek olarak yol haritası 
hazırlayan kurum / kuruluş için geliştirilmesi gereken 
alanların tespit edilmesine imkân vermektedir. 
 
Bu çalışma kapsamında toplam 8 adet teknoloji 
geliştirme riski belirlenmiş olup bunlar aşağıda 
listelenmiştir; 
 
a) Altyapı Riski: Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin 

geliştirilmesi için yeterli altyapı bulunmaması / 
oluşturulamaması riski 

b) Bilgi Kaynağı Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip 
olunan / olunması gereken bilgi kaynakları ile 
ilgili risk 

c) Entegrasyon Başarısızlık Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin hedef platforma 
uygulanması sürecinde entegrasyon seviyesinde 
başarısız olunması ile ilgili risk 

d) İnsan Kaynağı Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip 
olunması gereken insan kaynağı ve/veya mevcut 
insan kaynağının yetkinliği, yetersizliği vb. 
kaynaklı risk 

e) İşbirliği Sağlanamaması Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için 
işbirliği yapılan / yapılması gereken kurum / 
kuruluş ile ilgili risk 

f) Mali Kaynak Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için 
gerekli mali kaynağın temin edilememe riski 

g) Takvim Riski: Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin 
geliştirilmesi için tanımlanan takvim ve planın 
öngörülen şekilde gerçekleşmemesi riski 

h) Yüksek Maliyet Riski: Belirtilen 
sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, 
geliştirme maliyetin beklenenden çok yüksek 
olması riski 

 
Teknoloji yol haritası içerisinde yer verilecek her bir 
konunun birden fazla teknoloji geliştirme riski ile ilişkisi 
olabilir. Tespit edilen risklere yönelik gerekçelerin kayıt 
altına alınması ile ilgili risklerin bertaraf edilmesine yönelik 
planlama yapılabilir. 
 
2.4 Kazanım 
 
Teknoloji yol haritası sadece çalışılacak teknolojileri değil, 
bunların ne zaman ve nasıl kazanılacağı bilgisini de içerir. 
Konu hakkında yetkin kurum ve kuruluşların birlikte 
çalışmasını sağlayan böyle büyük bir çalışmada kazanım 
mutlaka ele alınmalı ve kazanım sırasındaki görev 
paylaşımı ve yararlanılabilecek kaynaklar tanımlanmalıdır.   
 
Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışması kapsamında 
yapılan tüm çalışmalar raporlanarak kazanım planlarına da 
değinilmiştir. Bu kapsamda, kazanılması gereken 
teknolojilerin SSB Ar-Ge projelendirme yöntemi veya 

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, 
TÜBİTAK, KOSGEB vb. diğer fon sağlayıcıların destekleri 
ile hayata geçirilebileceği değerlendirilmiştir. 
 
Kazanılması planlanan teknolojilerin hedeflenen teknoloji 
hazırlık seviyeleri; insan kaynağı, alt yapı ve ihtiyacın 
kritikliğine bağlı olarak belirlenir. Hedef THS 3 seviyesinde 
olabileceği gibi, 6-9 da olabilir.  
 
 THS 1-3 kademeleri geliştirilen teknolojiye yönelik 
bilimsel ve analitik çalışmalar ile kavramın doğrulandığı 
laboratuvar seviyesi çalışmaları içerir. Bu aşamadaki 
çalışmalar için genellikle üniversite ve araştırma kuruluşları 
ile işbirliği yapılır.  THS 4-5 kademelerinde geliştirilen 
teknoloji kullanılarak mühendislik modelleri ve prototipler 
oluşturulur, ürünün sadakati ve çalışma ortamı nihai 
duruma yaklaştırılır. THS 6’da tam ölçekli prototip simüle 
edilen operasyonel ortamda denenir ve başarılı olduğu 
takdirde teknoloji geliştirme aşaması tamamlanmış olur. 
THS 4-6 aşamasındaki çalışmalar için enstitü ve araştırma 
kurumları ile işbirliği yapılabilir. THS 7-8 aralığı ‘Ürün 
Geliştirme kapsamında Teknoloji Geliştirme’ olarak 
değerlendirilmemektedir. Bu seviyelerde çalışmalar 
sanayide bulunan teknoloji odaklarında 
gerçekleştirilmektedir. 
 
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Nisan 2018’de başlayan ve Ekim 2018’de sonuçlanan bir 
dizi çalıştay ve YK toplantısının ardından, Türkiye’nin 
savunma, havacılık ve uzay sanayiine yönelik “Malzeme”, 
“Tasarım ve Analiz”, “İmalat” ile “Test ve Tahribatsız 
Muayene” alanlarında uzman görüşleri ile “ortak akıl” 
yürütülerek Kompozit Teknolojileri Yol Haritası 
oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında TSK ihtiyaçları ile 
kazanılması gereken teknoloji konuları ilişkilendirilmiştir. 
 
Kompozit teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum, 
kuruluş ve üniversitelerin katılımları ile yapılan 
değerlendirmeler neticesinde, bu alanda öncelikli olarak 
kazanılması gereken teknolojiler belirlenirken, ağırlık 
verilmesi gereken hususlara da değinilmiştir. 
 
Bu çalışmada izlenen yöntem ülkemizde yapılacak benzer 
teknoloji yol haritası çalışmalarına örnek teşkil etmiştir.  
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SERTİFİKASYON SÜRECİ TAMAMLANMIŞ SERİ ÜRETİLEN BİR 
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Sivil havacılık alanında çalışan Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendislerinin en önemli görevleri arasında; çalıştığı 
firmada operasyon yapabilecek uçakların üretiminden 
operasyona başlamasına kadar gerekli tüm süreçleri 
yönetme işi bulunmaktadır (konfigürasyon seçimleri, 
uçağın bakım ve onarım durumu, uçak alım/kiralama 
anlaşmaları, teknik protokolleri… vb.). Bu süreçler her bir 
uçak için ayrı bir proje ile ya da toplu teslimat programı 
şeklinde ele alınabilmektedir. Belirtilen proje ve program 
içerikleri teslim alınması hedeflenen uçağın/uçakların yeni 
üretimden çıkacak olması veya ikinci el bir uçak olmasına 
göre değişebilmektedir.   
 
Ülkemizdeki havayollarında çalışan birçok mühendisimiz 
bu sürecin ya belli bir kısmında ya da tamamında görev 
almaktadır. Bu doğrultuda okulda aldığı eğitim uçak ve 
hava aracı tasarımını/üretimini kapsamaktayken, bahsi 
geçen iş içerikleri tamamen bir restorasyon çalışması 
şeklindedir. En kısa zamanda en uygun maliyetlerle işlerin 
tamamlanması hedefi ile çalışıldığı için işi yapan kişiye ait 
mühendislik vizyonunun rolü büyüktür.  
 
Belirtilen çalışmalara dair süreçlerinin anlatılması, 
mühendislerin kendilerini sivil havacılık alanında ne gibi 
işler beklediğini anlaması açısından önem arz etmektedir. 
Bu bildiride, sertifikasyon süreci tamamlanmış seri üretilen 
uçakların; yeni üretimden çıkarak operasyona başlaması ve 
daha önce başka operatör (havayolu şirketi) tarafından 
kullanılan bir uçağın operasyona başlaması işlerinde 
mühendislerin görevleri anlatılmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Uçak, havayolu, uçak alımı, uçak 
transferi, kabin içi, uçak dokümanları, uçak spesifikasyonu, 
uçak konfigürasyonu, BFE 
 
1. SERTİFİKASYON SÜRECİ TAMAMLANMIŞ YENİ 

ÜRETİLEN BİR UÇAĞIN OPERASYONA 
BAŞLAMASI  

 
Havacılık otoriteleri gereksinimleri ve part 21 
sertifikasyonu tamamlanmış, hali hazırda seri üretime 
girmiş, uçuşa elverişli olduğu onaylanan bir uçak modelinin 
satın alımına karar verilmesinden operasyona başlayacağı 
zamana kadar bir dizi işlem uygulanması gerekmektedir. 
Seri üretilen uçaklar konfigürasyon özelliklerine göre farklı 
seriler şeklinde üretilmektedir. Bu işlemler uygulanırken 

birçok farklı birim birlikte çalışır ve birbirleri ile koordine 
halinde olmaları gerekmektedirler. Bu koordinasyonun 
kurulmasında sivil havacılık sektöründe çalışan 
mühendislerinin rolü çok önemlidir. Bu süreçte çalışan 
mühendisler, uçak üreticisi ile daima iletişim halinde olup, 
farklı birimlerden alması gereken verileri gerekli 
zamanlarda elde eder ve uçağın satın alım sürecinin 
sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.  
 
Bu kısımda sertifikasyon süreci tamamlanmış bir uçağın, 
satın alım kararından itibaren operasyona başladığı ana 
kadar mühendisler tarafından yapılan işler özetlenmektedir. 
 
1.1 Üretici İle Anlaşma Yapılması 
 
Operatörün, bir uçağı satın almadan önce gerçekleştireceği 
ilk işlemdir. Bu kısımda operatör, en genel hali ile 
ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları doğrultusunda uçak 
üreticileri ile uçak modelleri bazında iletişime geçmeye 
başlar. Bir operatörün uçak satın alırken belirleyeceği en 
temel ihtiyaçlardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
 
- Operatörün uçmayı planladığı rotalara göre uçağın 
menzilinin yeterliliği 
- Operatörün uçurmayı planladığı yolcu miktarına göre 
uçağın taşıyabileceği miktarın yeterliliği 
- Operatörün kabin içi servis konseptine göre uçağın 
uyumluluğu 
- Uçağın operasyonu en ekonomik şekilde 
gerçekleştirebilmesi 
- Uçağın tamir bakımlarının operatör tarafından uygun bir 
şekilde yapılabilir olması 
 
Yukarıdaki gereksinimleri sağlayabilen ya da uçak alım 
süresinde yapılan çalışmalar neticesinde sağlayabileceği 
düşünülen bir model belirlenebildiğinde uçak üreticisi ile 
ticari anlaşma gerçekleştirilir. Bu anlaşma neticesinde 
uçağın ek opsiyonlar dışındaki baz fiyatı için nihai karar 
verilir. Bu bildiride örnek olarak Boeing 737 uçağının 
teslim alımı anlatılacaktır. 
 
Uçak üreticisi ile yapılan anlaşma başlı başına ayrı bir konu 
olduğundan bu bildiride bu konu ile ilgili ayrıntıya 
girilmemiştir. 
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1.2 Konfigürasyon Dokümanının İncelemesi 
 
Ticari anlaşması gerçekleşmiş bir uçağın alımı aşamasında 
operatörün birçok opsiyon konusunda seçim yapması 
gerekmektedir. Bu opsiyonlar Boeing’de “Standard 
Selections Catalog” isimli dokümanda yer almaktadır ve bu 
katalogda hem operatörün değerlendirmesine bırakılan 
birçok seçim yer almaktadır hem de uçağın sabit özellikleri 
bulunmaktadır. Bu seçimlerin bir kısmı uçağın baz fiyatına 
dahil iken, bazıları da uçağın fiyatına etki etmektedir. 
Ayrıca bu seçimlerin uçağın ağırlığına da etkileri 
olabilmektedir. Bu nedenle seçimler yapılırken fiyat ve 
ağırlık bilgisinin uçak üzerine etkilerini göz önünde 
bulundurmak, konfigürasyonda çalışan mühendisin başlıca 
görevleri arasındadır.  
 
Şekil1.Boeing’in 737 MAX için Standard Selections 
Catalog’unun kapak sayfası [1] 

 
  
Katalogda yer alan opsiyonlar ATA (Air Transport 
Association) chapter’larına göre sıralanmışlardır. Yaklaşık 
500 sayfa olan bu doküman mühendisler tarafından 
incelenir ve uçak özellikleri hakkında fayda maliyet analizi 
yapılır. Ayrıca her chapter’a ait detaylı açıklama 
“Configuration Specification” dokümanında verilmektedir. 
Operatör(havayolu) için uygun ve faydalı özellikler 
belirlendikten sonra şirket içi ilgili birimlerle koordinasyon 
kurularak uçağın nihai konfigürasyonu belirlenir. 
 
Şekil2.Örnek konfigürasyon seçimleri ve bedelleri [2] 

 
 
Şekil2’de katalogda yer alan bazı opsiyonlar görülebilir. 
Resimlerde görüldüğü gibi uçağın en temel seçimlerinden, 
daha kompleksine kadar çok farklı seçimler bulunmaktadır. 
Boeing her seçim için bir kod/numara vermiştir ve seçimler, 
bu numaralar Boeing’e bildirilerek yapılmaktadır. Ancak 
Boeing, bazı opsiyonlara operatöre özgü uyarlamalar 
yaptığı için son seçim numarasında değişiklik yapabilir. 

Şekil2’de opsiyonların uçağın ağırlığına etkileri de 
görülebilir. Bu ağırlıklar MEW: Manufacturer’s empty 
weight ve OEM: Operational empty weight olmak üzere iki 
türlü olarak gösterilmiştir. 
 
Standard Selections Catalog’unda yer alan ekipman ve 
komponentler, alım ve seçim sürecine göre farklılık 
gösterebilir: 

  
- Buyer Furnished Equipment (BFE) 
 

Konfigürasyon belirlenirken Boeing, bazı ekipmanların ve 
komponentlerin hangi marka olabileceği ve o markaların 
fiyatları  konusunda pazarlık yapılmasını operatöre 
bırakabilir. Bu ekipmanlar, Buyer furnished equipment, 
yani “buyer” (operatör/havayolu) tarafından alınacak 
ekipmanlar olarak geçmektedir. Bu ekipmanlar aşağıdaki 
şekilde sıralanabilirler [3] : 
 
- Yolcu koltukları 
- Galley’ler (uçak mutfakları ve kabin ekibinin kullandığı         

servis/hazırlık alanları) 
- Acil durum ekipmanları 
- Aviyonik ekipmanlar 
 
BFE programının en önemli özelliği operatörün, Boeing’in 
önceden belirlediği BFE Supplier’s List’te (üretici/servis 
sağlayıcı listesi) yer alan markalar ile yukarıda belirtilen 
ekipmanlar için kendisinin pazarlık yapabilmesidir. Bu 
yöntemin en önemli avantajı, fiyatın belirlenmesinde uçak 
üreticisinin bir rolü olmazken, fiyat pazarlığı yalnızca 
ekipman üreticisi ve operatör arasında gerçekleşir. 
Operatörün gerçekleştirdiği ihaleler sonucunda hangi marka 
ve özellikte ekipman ile çalışılacağının nihai kararı verilir 
ve uçak üreticisine bildirilir. Seçilen ekipmanın, uçak 
üreticisinin belirlediği tarih olan “on dock date” tarihine 
kadar belirli bir yere ulaştırılması operatörün 
sorumluluğundadır. Burada bahsi geçen ihalelerde Finans, 
Sigorta, Hukuk ve Satın Alma gibi şirket departmanları ile 
birlikte çalışılır. Ancak doğru ekipmanın doğru özelliklerde 
seçilmesi sorumluluğu teknik birimde, yani 
mühendislerdedir.   
 
- Seller Purchased Equipment (SPE) 

 
BFE ekipmanları istenildiği takdirde SPE, yani “Seller 
purchased equipment” olarak da alınabilir. Bu şekilde 
ilerlenildiği takdirde bu ekipmanların alımını uçak üreticisi 
yapar ve çoğu durumda BFE’lerden daha pahalıya mal olur. 
Haliyle bu fiyat farkı operatöre yansıtılır. SPE’nin en büyük 
avantajı alım sürecini uçak üreticisi ilerlettiği için 
operatörün iş yükünü azaltmakken, en büyük dezavantajı 
ise daha maliyetli olmasıdır.  
 
- Seller Furnished Equipment (SFE) 

 
BFE/SPE dışındaki tüm ekipmanlar Seller Furnished 
Equipment (SFE) kategorisinde yer alırlar. Bu ekipmanların 
da alımı uçak üreticisi tarafından gerçekleştirilir ve 
BFE/SPE’ye çevrilemezler. Bazı durumlarda operatörün 
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farklı markalar arasından seçim yapması gerekebilir. Ancak 
bu ekipmanların fiyatı uçak baz fiyatına dahildir ve 
operatör fiyat konusunda üretici tarafından bilgilendirilmez. 
 
1.3 İlgili Birimler İle Konfigürasyonun Kararını Verme  

 
Standard Selections Catalog incelemesiyle seçimler 
yapılırken, farklı departmanların tercihlerinin de göz 
önünde bulundurulması ve bu tercihlerin konfigürasyon 
belirlenirken ekonomik ve operasyonel açıdan en uygun bir 
şekilde yapılması, konfigürasyonda çalışan mühendisin bir 
diğer görevidir. Örnek vermek gerekirse bir Boeing 737-
800 uçağının konfigürasyonu seçimleri sırasında aşağıdaki 
departmanlardan destek alınmıştır: 
 
− “Catering” Departmanı: Özellikle “Galley” ve “lavatory” 

opsiyonlarının seçilmesinde bildirimleri önemlidir. 
− Kabin Ekipleri: Uçağın operasyon esnasında kabin 

içerisinde başlıca görev alan çalışanlar oldukları için 
birçok opsiyonun seçiminde fikir beyan etmelidirler. 

− Pazarlama Departmanı: Yolcunun göreceği, kullanacağı 
parçaların seçimleri, kabin içinin dizaynı ve hedeflenen 
konsept hakkında bilgi vermelidir. 

− Uçuş Operasyon Departmanı: Operasyonun uçuş 
açısından gereksinimleri, pilotların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurulmalı ve bu yönde bildirimde 
bulunmalıdır. 
 

1.4 Üretici İle Konfigürasyonu Belirlenmesi 
 

Standard selections kataloğunda yer alan opsiyon 
seçimlerinin tamamlanmasının ardından, uçak üreticisi ile 
bir araya gelinerek, seçilmiş opsiyonlar üzerinden geçilir ve 
nihai konfigürayona karar verilir. Son karar verileceği için, 
çalışma esnasında oluşmuş tüm soru işaretlerinin 
yanıtlanması ve seçimler ile ilgili yanlış anlaşılmalara 
mahal vermemek için üretici ile bu aşamada bir araya 
gelmek çok önemlidir. Bu görüşmede alınan kararlar 
doğrultusunda spesifik konularda ve farklı alanlarda 
konfigürayon toplantıları planlanır. 
 
1.5 Konfigürayon Toplantıları 
 
Konfigürasyon belirlendikten sonra ilk resmi toplantı 
“Initial Technical Coordination Meeting” (ITCM) olarak 
geçmektedir. Bu toplantı Boeing’in merkezi olan Seattle’da 
gerçekleşir ve toplantıya operatör ve Boeing’in katılımının 
yanı sıra galley ve koltuk üreticisi de katılır. Genel olarak 
kabin içerisindeki detayların konuşulduğu bir toplantı 
olduğu için birbirini etkileyen birimlerin aynı masada 
olmaları oldukça önemlidir. Bu toplantıda ayrıca koltuk ve 
galley’in üretimi esnasında gerçekleşecek diğer 
toplantıların da tarihleri belirlenir. Bu sürece diğer BFE 
ekipmanları olan acil durum ekipmanları ve aviyonik 
üreticileri dahil değildir. Bunun nedeni bu komponentler 
standard olarak üretildiği için üretimi esnasında operatörün 
pek fazla girdisinin olmamasıdır. 
 
Bir sonraki toplantı “preliminary design review”, (PDR) 
olarak geçmektedir. Bu toplantıda fiziksel olarak üretime 

başlanmamıştır. Sadece ilgili ekipmanların çizimleri 
üzerinden gidilir ve dökümantasyonel incelemeleri yapılır. 
 
Sonraki toplantı “critical design review”, (CDR) olarak 
geçer. Bu toplantıda koltuk ya da galley üreticisi fiziksel bir 
prototip üretir. Bu prototipi operatör inceler ve yorumlar. 
Bu yorumların ekipman üzerinde uygulanabilirliği tartışılır. 
Ayrıca bu aşama operatörün isteklerinin karşılanıp 
karşılanmadığının kontrol edildiği kısımdır. Üretici bunları 
not alır ve bir sonraki toplantı olan first article inspection 
(FAI)’de üretici tüm eksikleri giderir. 
 
FAI toplantısı artık son ürünün gösterildiği toplantıdır. Bu 
toplantıda gösterilen ürün üretilecek olan ilk uçağa 
takılacak üründür. Üretici firma bu aşamada ekipman 
üzerinde önemli bir değişiklik yapılmasına izin vermez. 
Operatör sadece belirgin bir dizayn hatası ya da ekipmanın 
üzerinde olmaması gereken bir kusurun yer alıp yer 
almadığını kontrol eder. 
 
1.6 Fiziksel Kontrol (Fabrika Fazı) 
 
Bu aşamada artık uçağın montajı belirlenen konfigürasyon 
ve seçilen ekipman / komponentlere göre başlamış 
bulunmaktadır. Örneklemlerde kullanılan Boeing 737 uçağı 
için; uçağın operatöre tesliminden yaklaşık iki ay öncesinde 
montaj başlar ve montaj sırasında Boeing’in belirlediği “on 
dock date” tarihlerinde BFE malzemelerinin Boeing’in 
belirttiği tesiste bulunması gerekir.  
 
Uçak montajı sırasında üretici ile birlikte bir fiziksel 
inceleme programı başlatılır. Bu fiziksel inceleme uçağın 
kanatlarının takımından, uçak kablolamasından, koltuk 
yerleşimlerinin kontrolüne kadar birçok detay fiziksel 
incelemeyi kapsamaktadır. Herhangi bir bulgu bulunması 
halinde üretici uçak montajdan çıkmadan gerekli aksiyonu 
alır ve bu bulgular her uçakta ayrı ayrı takip edilir. Bu 
süreçte mühendisler gerek fiziksel kontrollerde gerekse 
bulguların üretici ile takibinde aktif bir şekilde 
çalışmaktadırlar. 
 
1.7 Teslimat 
 
Mühendisin en aktif çalıştığı kısımlardan biridir. Bu kısım 
resmi olarak “C1 flight” (müşteri uçuşu) ile başlar ve 
sonrasında “customer walk” ile devam eder. Bu iki evre 
müşterinin uçak üzerinde son incelemeleri yapabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Müşteri uçuşu Boeing pilotu ve 
operatörün pilotu ile gerçekleştirilir ve bu esnada mühendis 
ve görevli teknisyen, uçağın kabin içini kontrol ederler. 
Genel olarak galley’lerde sorun olup olmadığı, koltukların 
kondisyonu, geri yatma sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, 
acil durum ekipmanlarının yerleri ve kontrolü gibi birçok 
kabin içi durum değerlendirmesi, müşteri uçuşu esnasında 
icra edilir. Bir sonraki evre olan customer walk’da ise daha 
çok uçağın dış kondisyonu incelenir. Bu incelemeler 
yapılırken Boeing’in üretim esnasında kendi kalite birimleri 
tarafından bulunan bulgular da incelenebilir ve sonrasında 
bu bulgular için Boeing’in vereceği garantiler için süre 
pazarlığı yapılır. Ayrıca bu esnada uçağın dokümanlarının 
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da kontrolleri tamamlanır. Eğer uçağın herhangi bir yerinde 
olağandışı bir sıkıntı yoksa bu evreler başarı ile teslim 
programını etkilemeden tamamlanır. 
 
Tüm bulgular kapatıldıktan sonra FAA (Federal Aviation 
Administration) uçağın servise verilebilirlik dökümanını 
onaylar ve bu dokümanın ismi Boeing’de “ticket” olarak 
geçer. Ardından uçak için yapılacak son para transferinin 
onayının gerçekleşmesi için banka temsilcileri, Boeing ve 
operatör’ün katılımı ile gerçekleşen bir telekonferans 
düzenlenir. Tüm bu evreler tamamlandıktan sonra 
operatörün pilotları ile sorumlu mühendis uçağı teslim alır 
ve uçak operasyona başlayacağı ülkeye doğru yola çıkar. 
 
1.8 Operasyona Başlangıç 
 
Her ne kadar uçak yeni olsa ve alımı esnasında 
konfigürasyonu ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilse de, 
yine de operasyona başlamadan önce operatör tarafından 
uygulanması gereken işlemler olmaktadır. Bu işlemlerin 
bazıları Boeing’in standardı dışında işlemlerdir ve Boeing 
bu işleri ya uygulamamayı tercih eder ya da uygulayacaksa 
da çok yüksek bir ücret talep edebilir. Ayrıca bu işlemler, 
uçağın yapısında pek fazla bir değişiklik gerektirmediği için 
operatör tarafından uygulanabilir. Hal böyleyken, bu tip 
işlerin uçağın teslimi sonrasında uygulanması daha uygun 
olmaktadır.  
 
Bu işlemler esnasında uçak Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından da incelenir. Ayrıca SHGM 
uçak ile ilgili hem fiziksel inceleme yapar hem de 
dokümantasyon kontrolünü de gerçekleştirir. Bu 
incelemeler neticesinde uçuşa elverişlilik sertifikası 
düzenlenir ve uçak bu şekilde operasyona hazır hale gelir. 

 
2. DAHA ÖNCE BAŞKA OPERATÖR TARAFINDAN 

KULLANILAN BİR UÇAĞIN TESLİMATI 
 
Yeni üretimden çıkmış bir uçağın operasyona başlamasına 
benzer olarak, hali hazırda başka bir operatör (havayolu 
firması) tarafından kullanılmakta olan veya önceden 
kullanılmış bir uçağın operasyona başlatılması da sivil 
havacılıkta sık karşılaşılan bir iştir. Bu durumdaki uçak da 
sertifikasyon süreci tamamlanmış ve seri üretilen bir 
uçaktır, ancak hali hazırda operasyon yapmış ve uçak 
üreticisi ile konfigürasyon süreci başka operatör tarafından 
tamamlanmıştır. Bu tarz durumlardaki teslimatta izlenecek 
iş adımları daha farklı olmaktadır. 
 
2.1 Piyasa Araştırması 
 
Öncelikle operatör “Ticaret” ve “Strateji” gibi 
departmanların çalışmaları ile uçak ihtiyacını belirlemelidir. 
Bu doğrultuda piyasa araştırmasına başlanır ve operatörün 
yolcu taşıma politikası, firma çalışanlarının kabiliyet/lisans 
sınırları, uçak başına talep edilen yolcu kapasitesi, 
işletilecek uçağın aylık hedef maliyeti, uçulacak ticari 
rotalar gibi bir çok kriter doğrultusunda operatörün uçak 
ihtiyacı belirlenir ve genelde bu bilgiler, teknik personelden 
oluşan ekibe iletilir. Teknik ekip ihtiyaçları karşılayabilecek 

uçakları araştırmaya başlar ve bu araştırma sırasında, 
operatörün daha önceden belirlemiş olduğu uçak 
konfigürasyonuna en uygun yapıdaki uçağı bulmayı 
hedeflerler. Bu süre zarfında mühendisler uçakların genel 
özellikleri dışında hem konfigürasyonlarını inceler, hem de 
uçağın istenilen konfigürasyona getirilmesi için fayda 
maliyet analizi yaparlar. Bu konun detayları ilerleyen 
başlıklarda anlatılacaktır. 
 
2.2 Uçak Sahibi ile Anlaşma 
 
Bir operatör operasyona başlamasını hedeflediği uçağı 
belirli bir süreliğine kiralayabilir veya satın alabilir. Uçak 
finansmanı ve kiralaması, kiralama yöntemleri başlı başına 
başka bir bildiri konusu olabilecek detaydadır ve bu 
bildiride yer almamaktadır. Sivil havacılıkta en sık 
kullanılan yöntemlerden biri olan Operatörün uçağı belirli 
bir süreliğine(6, 8 ya da 10 yıl) kiralamayı hedeflediği 
durumda, mühendislerin çalışma alanlarının anlatılmasına 
devam edilecektir. 
 
2.2.1 LOI(“Letter of Intend”,Niyet Mektubu) İmzalanması 

 
Öncelikli olarak operatör, isteklerine uygun bulunan ve 
kiralanması hedeflenen uçağın talep edilen tarihte 
operasyona başlayacağına dair operatör ve uçak sahibi 
arasında bir “LOI” (Letter of Intend: Niyet Mektubu) 
imzalar. LOI, operasyona başlaması hedeflenen uçağın 
ticari şartlarının ve fiziksel özelliklerinin bulunduğu bir 
dokümandır ve uçak kiralama anlaşmasının temellerini 
oluşturmaktadır. LOI hazırlığı her ne kadar yasal süreçleri 
ve finansal detayları kapsasa da teknik birimde çalışan 
mühendislerin bu süre zarfında rolü büyüktür.  
 
2.2.2 Uçak Kiralama Anlaşmanın İmzalanması 

 
İmzalanan LOI ardından, taraflar (uçak sahibi ve operatör) 
detaylar üzerinde çalışmaya başlar. Finans ve Hukuk gibi 
birimler uçak kiralama anlaşmasının birimleri ile ilgili 
konularında çalışıp hazırlık yaparken teknik birim de 
uçağın özelliklerinin ve bakım seviyesinin istenilen düzeye 
getirilmesi için uçak sahibi ile direkt iletişime geçerler. Bu 
süre zarfında mühendisler,  uçağın dokümantasyonunu, 
bakım gerekliliklerini, uçak üzerinde yapılması gereken 
restorasyon (modifikasyon) işlerinin mali detaylarını uçak 
sahibi ile netleştirir. Sonrasında tarafların tüm birimlerinin 
üzerinde mutabık kaldığı uçak kiralama anlaşması 
imzalanır ve uçak teslim süreci resmi olarak başlar.  
 
2.3 Konfigürasyon İncelemesi  
 
Bir uçak teslim sürecinde sivil havacılık alanında çalışan 
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin yaptığı işlerin 
başında uçak konfigürasyonlarının incelenmesi ve 
değerlendirilmesi bulunmaktadır. Bu inceleme yapılırken 
detaylı bir mühendislik araştırması yapılmaktadır ve her 
uçağa özel olan uçak dokümanları incelenmektedir, bu 
dokümanlara aşağıdaki örnekler verilebilir*; 
- “Detailed Specification of Aircraft” 
- “Data Sheet of Type Certification” 
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Certified LLP Listing, HPT Blade listing to include 
TSN/CSN/TSO/CSO...etc.) 

 
− Component Records 

 
− Landing Gears' Records (Certified Statement on Status 

of Each Landing Gear, Certified Status of 
Airworthiness Directives including Method of 
Compliance, Manufacture Modifications & SB Status, 
Certified LLP Listing, Component listing to include 
TSN/CSN/TSO/CSO...etc.) 

 
− Aircraft Manuals 

 
2.6 Uçak Teslimi 

 
Uçak teslim bakımı ve uçak dokümanları kontrolü 
tamamlandıktan sonra uçak, kiralama anlaşmasında 
belirtildiği şekilde teslim alınır. Uçak tesliminden sorumlu 
mühendis, operatör adına “Teknik Kabul Anlaşmasına” 
imza atar ve uçak resmen operatör sorumluluğuna alınır. Bu 
imza sonrasında uçakla ilgili oluşacak her türlü maliyet 
anlaşmada özel bir şart bulunmaması durumunda operatöre 
aittir. Bu nedenle uçak teslimlerinde mühendislerin 
sorumlulukları ve işlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları 
çok kritiktir. 

 
2.7 Uçağın Operasyona Başlaması  

 
Her ne kadar uçak teslimi esnasında konfigürasyonu ile 
ilgili birçok çalışma gerçekleştirilse de, yine de operasyona 
başlamadan önce operatör tarafından uygulanması gereken 
işlemler olacaktır. Ayrıca bu işlemler, uçağın yapısında pek 
fazla bir değişiklik gerektirmediği için operatör tarafından 
ticari uçuşlar öncesinde hızlıca ve ekonomik bir şekilde 
uygulanabilir. Bu nedenle, bu tip işlerin uçağın teslimi 
sonrasında uygulanması daha uygun olmaktadır.  
 
Bu işlemler esnasında uçak Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından da incelenir. SHGM uçak 
ile ilgili hem fiziksel inceleme yapar hem de 
dokümantasyon kontrolü gerçekleştirir. Bu incelemeler 
neticesinde uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenir ve uçak 
bu şekilde operasyona hazır hale gelir.  
 
3. SONUÇ 
 
Fabrikadan çıkmış yeni üretilmiş uçaklar da olsa, başka 
operatör tarafından hali hazırda kullanılmış uçaklar da olsa, 
uçak satın alınması, kiralanması ya da uçağın bir 
operatörden başka bir operatöre geçmesi, sivil havacılığın 
en önemli ve en zahmetli işlerinden biri olarak geçmektedir. 
Her ikisinin de iş yükü oldukça fazladır, ancak bu yazıdan 
fark edildiği üzere ortak işleri de bulunabilir. Tüm bu 
işlemler esnasında mühendislerin doğrudan ya da dolaylı 
olarak birçok görevi bulunmaktadır. Uçak alınması ve 
filoya katılması bir proje olarak değerlendirildiğinde, bu 
tarz projelerin yönetiminin mühendisler tarafından 
gerçekleştirilmesi, mühendislerin gerek vizyon gerekse 

misyon yeterlilikleri neticesinde en uygun aday olmalarını 
sağlamaktadır. 
 
Ülkemizdeki havayollarında çalışan birçok mühendisimiz 
bu sürecin ya belli bir kısmında ya da tamamında görev 
almaktadır ve bu bildiride anlatıldığı üzere bu işlerin her 
biri sorumluluk düzeyi oldukça yüksek işlerdir. Tüm bu 
projelerde en kısa zamanda en uygun maliyetlerle işlerin 
tamamlanması hedefi ile çalışıldığı için, işi yapan kişiye ait 
mühendislik vizyonunun rolü büyüktür. Bu bildiride, 
sertifikasyon süreci tamamlanmış seri üretilen uçakların; 
yeni üretimden çıkarak operasyona başlaması ve daha önce 
başka operatör (havayolu şirketi) tarafından kullanılan bir 
uçağın operasyona başlaması işlerinde mühendislerin 
görevleri anlatılmıştır. 
 
4. TEŞEKKÜR 
 
Bu çalışmada uzun yıllardan gelen tecrübelerin 
aktarılmasında rol oynayan SunExpress Havayolları 
Mühendislik Departmanı’na (CAMO Part-M) ve yaptığımız 
çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen uçak 
üreticisi Boeing’e teşekkürlerimizi sunarız. 
 
5. NOTLAR 
 
* Havacılıktaki ortak dil İngilizce olduğu için örnekler 
birebir gerçek iş içeriğini yansıtabilmesi için İngilizce 
olarak verilmiştir. 
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Özet- Havacılık sektörü en ileri teknolojilerin 
kullanıldığı mühendislik uygulama alanlarından biri 
konumundadır. Her geçen gün gelişen ve büyüyen 
havacılık sektörünün bir parçası olan uçak motorları 
açısından da yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır. 
Yapılan çalışmalardan biri ise bir adet pistonlu 
motor ile bir adet elektrik motorunun aynı güç 
aktarım sisteminde yer aldığı hibrit motor 
sistemleridir. Hibrit motor sistemlerinin avantajı 
uçağın daha hızlı kalkış ve tırmanış aşamalarını 
gerçekleştirmesini veya uçak geneli yakıt 
tüketimini azaltarak uçağın daha uzun sürede 
havada kalabilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada 
ise, bir adet pistonlu motorun pervaneye gücünü 
aktardığı konfigürasyon ile pistonlu motorun 
jeneratör olarak bataryayı beslediği ve elektrikli 
motorun pervaneye gücünü aktardığı seri hibrit 
motor konfigürasyonunun uçağın sabit bir irtifada 
seviye uçuşu yaptığı zamanki yakıt tüketim 
değerleri ve uçağın azami havada kalma süresi 
(takat) analiz edilecek ve karşılaştırılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Hibrit motor, yakıt tüketimi, 
performans analizi, uçuş menzili 
 
1. GİRİŞ 
 
İçten yanmalı motorlar uzun süredir itki sağlamak 
amacıyla havacılık sektöründe kullanılmaktadırlar. 
Günümüzde ise içten yanmalı motorların yanında 
elektrikli motorlar da itkiye katkı sağlamaktadır. 
Gelişen elektrik depolama sistemleri, ilerleyen 
malzeme teknolojisine bağlı verimliliği artan 
elektrikli motorlar ve güç aktarım sistemleri hibrit 
motor konfigürasyonlarını cazip kılmaktadır.  
 
Uçak itki sisteminde sadece içten yanmalı motor, 
sadece elektrikli motor veya aynı anda iki motor da 
bulunabilir. İki motorun da bulunduğu sistemlere 
hibrit motor sistemleri denir. Tahriğin aynı anda 

hem içten yanmalı motor hem de elektrikli motor 
tarafından sağlandığı sistemlere paralel hibrit 
sistem, tahriğin tek motordan sağlandığı, içten 
yanmalı motorun elektrik enerjisi üretmek için 
kullanıldığı hibrit motor sistemlerine ise seri hibrit 
sistem denir. [1]  
 
Bu çalışmada ise sabit irtifada uçan yani seviye 
uçuşu yapan bir uçağın seri hibrit motor sistemi 
incelenmektedir. Seri hibrit motor sistemleri sadece 
içten yanmalı motorun olduğu yalın 
konfigürasyonlara göre birtakım avantajlara 
sahiptir. Bu avantajlardan en büyüğü ise itki içten 
yanmalı motor tarafından sağlanmadığı için motor 
hızının pervane hızına göre değil de motorun en 
verimli olduğu hızda çalıştırılmasıdır. Bu sayede 
motor değişken ve güç odaklı bir çalışma bandı 
yerine yakıt tüketiminin en verimli olduğu tekil bir 
noktada çalışır. Böylece hem üretilen birim güç 
başına tüketilen yakıt tüketimi hem de toplam yakıt 
tüketimi azaltılır. Bir noktaya kadar elektrikli motor 
sisteminin getirdiği ağırlık yakıt tüketiminden 
kazanılan ağırlığa göre çok daha küçüktür fakat bu 
noktadan sonra içten yanmalı motorun ürettiği güç 
elektrikli motorun tükettiği güçten çok daha düşük 
kaldığı için seri hibrit sistem pratikliğini 
yitirmektedir. 
 
Hibrit motor sistemleri, elektrik depolama ve 
elektrik aktarım teknolojilerinin ilerleyen malzeme 
bilgisi ile birleştiğinde var olan duruma göre çok 
daha avantajlı duruma gelecektir. Hibrit motorlar 
içten yanmalı motorun yakıt kullanma kolaylığı ve 
elektrikli motorların çalışma karakteristiğinden aynı 
anda faydalandığı için iki sistemin de tek başlarına 
olduğu konfigürasyonlara göre çok daha avantajlı 
olmaktadırlar. İçten yanmalı motor ürettiği elektrik 
ile elektrikli motorun menzili arttırırken, en verimli 
noktada çalışarak yakıtı tasarrufu sağlamaktadır. 
Elektrikli motor ise düşük devirlerde yüksek tork 
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sağlaması, ilk çalıştırma için harici bir sisteme 
ihtiyaç duymaması ve kullanılabilirliği açısından 
içten yanmalı motor tahrikli sistemlere göre 
üstünlük kurmaktadır. 
2. SİSTEM MODELİ VE ANALİZ 
 
Tahriğin sadece içten yanmalı motordan alındığı 
sistemin şematiği Şekil 1’dedir. 
 

 
 
Şekil 1. Tek motorlu itki sistemi 
 
Burada içten yanmalı motor pervanenin tahrik için 
ihtiyaç duyduğu tüm gücü üretmektedir. Pervane 
devri ile motorun gerekli gücü ürettiği devir 
aralığını eşleştirmek amacıyla araya bir dişli kutusu 
yerleşimi gerekebilir. Dişli kutusu ihtiyacı sisteme 
göre oluştuğu için etkisi bu çalışma kapsamında 
ihmal edilmiştir. Sisteme göre pervaneye aktarılan 
güç hesaplanırken dişli kutusu kaybı da dikkate 
alınmalıdır. Uçağın ihtiyaç duyduğu elektrik için 
harici bir batarya olmadığı durumlarda içten 
yanmalı motorun ürettiği enerjinin bir kısmı bu 
ihtiyacı gidermeye yönelik kullanılabilir. Ancak bu 
çalışmada içten yanmalı motorun ürettiği tüm 
gücün pervaneye aktarıldığı varsayılmıştır. 
 
İçten yanmalı motorun alternatör aracılığı ile 
bataryayı şarj ettiği, tahriğin ise sadece elektrikli 
motordan alındığı sistemin şematiği Şekil 2’dedir. 
 

 
 
Şekil 2. Seri hibrit itki sistemi 
 
Bu sistemde ise içten yanmalı motor ürettiği gücü 
alternatör aracılığı ile bataryaya aktarmaktadır. 
Elektrikli motor ise pervane için gerekliği tahriği 
bataryadan aldığı elektrik enerjisi ile sağlamaktadır. 
Diğer konfigürasyonda da olduğu gibi buradaki 
alternatörün kayıpları ihmal edilmiştir yani içten 
yanmalı motorun ürettiği tüm güç bataryaya 
aktarılmaktadır. 
 
Yukarıda anlatılan sistemlerde kullanılan içten 
yanmalı motor 2 litre hacme sahip, 4 silindirli, 4 
zamanlı, direkt enjeksiyonlu, turboşarj sistemine 
sahip benzinli bir motordur. İlk sistemde motor en 
yüksek devir ve en yüksek gaz kolunda yani ürettiği 
en yüksek güç konfigürasyonunda çalışmaktadır. 
İkinci sistemde ise motor ilk sisteme göre daha az 
güç ürettiği, fakat buna karşılık daha yüksek yakıt 

verimine sahip olduğu konfigürasyonda 
çalışmaktadır. Motoru modellemek için GT-Suite 
adlı, 1 boyutlu motor analiz programı kullanılmıştır. 
Yanma karakteristikleri için Wiebe yanma 
fonksiyonları [2], akış için Navier-Stokes 
denklemleri [3], emisyonlar için ise genişletilmiş 
Zeldovich Mekanizması [4] kullanılmıştır. 
Modeldeki diferansiyel denklemleri çözmek amacı 
ile Runge-Kutta methodu [5] kullanılmıştır. GT-
Suite motor model ekran görüntüsü Şekil 3’te 
verilmiştir. 
 
İkinci konfigürasyonda motor özgül yakıt tüketimi 
olarak en verimli yerdedir ama birinci 
konfigürasyona göre daha az güç üretmektedir. 
Üçüncü konfigürasyonda ise motorun özgül yakıt 
tüketimi birinci konfigürasyon ile aynıdır fakat 
birinci konfigürasyona göre çok daha az güç 
üretmektedir. Bu sayede yalın sistem ile seri hibrit 
sisteminin geniş bir aralıkta modellenmesi 
amaçlanmaktadır. 
 

 
 
Şekil 3. GT-Suite motor modeli 
 
3. MOTOR PERFORMANS ANALİZİ VE 

TAKAT HESABI 
 
Modelleme tamamlandıktan sonra her iki sistem de 
analiz edilmiş ve analiz çıktıları aşağıda 
paylaşılmıştır. Sonuçlar yaklaşımın 
kıyaslanabilirliği açısından sadece içten yanmalı 
motorun olduğu konfigürasyonu baz alarak 
normalize edilmiş ve bu şekilde % oran olarak 
tablolanmıştır. Motora ait çalışma bölgeleri Tablo 
1, performans parametreleri Tablo 2, emisyon 
parametreleri ise Tablo 3’te verilmiştir. 
 
TABLO 1. Motor Çalışma Bölgeleri 
 
Parametre 

Adı Birim Yapı 1 Yapı 2 Yapı 3 
Motor 
Devri rpm 100 80 60 

Gaz Kolu 
Pozisyonu 

% 100 70 50 
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TABLO 2. Motor Performans Parametreleri 
 
Parametre 

Adı Birim Yapı 1 Yapı 2 Yapı 3 
Üretilen 

Güç kW 100 59,08 29,47 

Yakıt 
Tüketimi 

kg/h 100 54,95 29,36 

Özgül 
Yakıt 

Tüketimi 
g/kWh 100 93,01 99,61 

 
TABLO 3. Emisyon Parametreleri 
 

Emisyon Birim Yapı 1 Yapı 2 Yapı 3 

NOx g/h 100 108.57 157.94 

CO g/h 100 49.81 17.38 

CO2 g/h 100 63.13 39.64 

HC g/h 100 55.61 25.77 

Toplam g/h 100 56.46 28.51 

 
GT-Suite yardımı ile hesaplanan motor yakıt 
tüketimi aracılığı ile uçağın azami havada kalma 
süresi hesaplanır. Azami havada kalma süresi için 
Bréguet takat denklemi (1) kullanılmıştır: 
 

tmaks=(1/c)(Emaks)(ln(W0//W1))                       (1) 
 
tmaks: Azami havada kalma süresi; Emaks: Azami 
Fines değeri, W0: Uçağın ilk ağırlığı, W1: Uçağın 
son ağırlığı 
 
Özgül yakıt tüketimleri Tablo 2’de paylaşılmıştır. 
kaldırma ve sürükleme kuvvetlerin oranının en 
yüksek değeridir ve her 3 konfigürasyon için de 
aynıdır. Uçağın ağırlığının değişim miktarı ise 
tüketilen toplam yakıta eşittir fakat aynı zamanda 
uçaktaki toplam yakıtın uçağın toplam ağırlığına 
oranı da değişmektedir. Bu analiz kapsamında 
ağırlık oranı aşağıdadır. Ağırlık oranları sonuç ve 
yorum kısmında değerlendirilmiştir. 
 
4. SONUÇ VE YORUM 
 
Bu çalışmada yalın bir itki sistemi seri hibrit itki 
sistemleri ile karşılaştırılmıştır. GT-Suite programı 
aracılığı ile yüksek doğrulukta ve hızlı bir şekilde 
motor irtifa analizleri yapılmıştır. Uçağın ağırlık 
oranı hesaplanırken yakıtın toplam ağırlığının 
yanında elektrikli motor ve batarya ağırlıkları da 
göz önünde tutulmuştur [7]. Farklı uçuş 
profillerinde ve farklı amaçlarda uçaktaki yakıt 
miktarı değişmektedir. Eğer yakıt miktarı uçağın 

uçabileceği süreye göre hesaplanırsa, uçağın azami 
uçma süresi de yakıt miktarına bağlı olması iteratif 
bir çözüm ihtiyacı doğurmaktadır. Kavramsal 
tasarım sürecinde itki sisteminin isterlerine göre 
içten yanmalı motorun üreteceği güç ve elektrikli 
motorun tüketeceği güç arasındaki ilişki 
belirlendikten sonra motor karakteristikleri göz 
önünde bulunarak uygun konfigürasyon seçilebilir.  
 
Elektrikli motorun tükettiği gücün %59’unu 
besleyecek şekilde seri hibrit sistem yapıldığında 
takat %66 artmaktadır. Aynı zamanda  birim sürede 
%45 daha az yakıt tüketmektedir. Daha az yakıt 
tüketimi ve daha verimli bir noktada çalışmanın 
takat dışında  toplam emisyonlarda da %43’lük bir 
iyileşmeye sebep olduğu görülmektedir. Eğer 
elektrikli motorun tükettiği gücün sadece %30’a 
yakınını üretirsek, ihtiyacımız olan elektrikli motor 
ve batarya sisteminin ağırlığının artar. Bu artışa 
ilave olarak birim zamanda tüketilen yakıt da daha 
az olduğu için uçağın ağırlığının zamana göre 
değişimi de daha az olmaktadır. Bundan dolayı da 
takat %37 azalmıştır.  
 
Seri hibrit bir sistem oluşturulurken elektrikli 
motorun tükettiği güç ile içten yanmalı motorun 
ürettiği güç arasındaki ilişkinin sistem 
karakteristiklerine göre belirlenmesi gerekmektedir. 
Elektrikli motorun tükettiği gücün üretilen güce 
oranı yüksek olması durumunda sistemin batarya 
kapasitesi de yüksek olmaktadır. Tersi durumda ise 
içten yanmalı motor boyutundan dolayı yüksek 
yakıt tüketimi ve emisyona sahip olacağı için seri 
hibrit sistemin getirdiği düşük yakıt tüketimi 
avantajından feragat etme durumu ortaya çıkabilir. 
 
Seviye uçuşu dışında içten yanmalı motor birden 
fazla bölgede çalıştırılarak yakıt tüketimi ve güç 
üretimi arasındaki denge değiştirilebilir. Uçuşun 
çeşitli fazlarında ihtiyaç olan itki değişeceği için 
motorun itki sağlamak için tükettiği güç de 
değişecektir. Bu durumda uçuş fazlarına göre bir 
konfigürasyonu da kendi içerisinde çalışma 
bölgelerine ayırarak konfigürasyondan azami verim 
elde edilebilir.  
 
Elektrikli motorun ürettiği itkiye ek olarak içten 
yanmalı motor da kalkış ve manevra sırasında 
gerekli yüksek itkiyi sağlamak amacıyla paralel 
hibrit sistem olarak kullanılabilir. Bu fazlarda 
elektrikli motor bataryadaki enerjiyi kullanırken 
içten yanmalı motorun ürettiği enerji alternatör 
yerine pervane şaftına aktarılır. Bu durum ise seri 
konfigürasyondan farklı bir batarya kapasitesi ve 
yakıt tüketimi getirecektir. Bu fazlar dışında içten 
yanmalı motor tekrardan optimum bölgeye getirilip 
bataryayı şarj etmek için kullanıldığı seri-paralel 
hibrit motor konfigürasyonları ise daha agresif bir 
uçuşta kullanılmak üzere büyük potansiyele 
sahiptir.  
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ÖZET: 
 
Uçan test platformları ile yapılan test ve doğrulama 
faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerinin ana 
ihtiyaç sebepleri, üniversite ve sanayi kuruluşlarının 
bu testleri hangi alanlarda kullanabilecekleri, bu 
uygulamalar esnasındaki süreçler ve dikkat 
edilmesi gereken hususların özeti bu makalede yer 
almaktadır.   
 
Anahtar Sözcükler: Uçan Test Platformu 
(UTP), Uçuş Test, Ekipman Geliştirme Testleri, 
Gerçek Koşullarda ARGE Doğrulaması 
 
İÇERİK: 
 
1. GENEL  
2. DOĞRULAMA METOTLARI 
3. UÇAN TEST PLATFORMU TEST TİPLERİ 
4. UÇUŞ EMNİYETİ VE KOORDİNASYON 
5. UTP TESTLERİNİN AVANTAJLARI 
6. SONUÇ 
 
 
1.GENEL 
 
Uçan test platformu uçak, helikopter veya farklı tür 
bir hava aracı kullanılarak bilimsel uçuş 
araştırmaları yapılması ve yeni bir ekipmanın veya 
sistemin  gerçek uçuş koşullarında test edilmesi için 
kullanılır.  
Uçuş esnasında değişen irtifa, sürat, g-kuvveti, açı, 
titreşim, sıcaklık, nem, basınç, türbülans gibi 
laboratuvar ortamlarında korele bir şekilde 
sağlanması kolay olmayan değişken parametrelerin 
etkileri, bilimsel uçuş test araştırmaları kapsamında 
ortaya konur. Yeni geliştirilen ekipmanlara örnek 
olarak motor, radar sistemleri, kamera sistemleri, 
radyo ve anten sistemleri, seyrüsefer cihazları gibi 
ana sistemler ile çeşitli mühimmatlarda da 
kullanılan algılayıcı, arayıcı sensör sistemleri 
verilebilir. 
Bilimsel araştırmaların kontrollü bir deneysel 
ortamda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece 
elde edilen sonuçlarla sebep-sonuç ilişkisi 
yaratılabilir ve gerekli analizlerin yapılabilmesi için 
ihtiyaç duyulan veri setleri oluşturulabilir Uçan 

Test Platformu ile laboratuvar ortamı disiplini, 
gerçek uçuş koşullarına taşınır. Parametreler test 
edilen sistemden bağımsız olarak kontrol edilir ve 
veri analizleri için kaydedilir. Özel uçuş test 
teknikleri kullanılarak fonksiyonel performans ve 
dinamik koşullardaki davranışlara yönelik testler  
icra edilir.  
Uçan test platformları sayesinde özellikle ekipman 
geliştirici ve üreticilerine büyük avantajlar 
sağlanmaktadır. Yeni geliştirilen ekipmanların hava 
araçlarına entegrasyonu sonrasında çıkan 
uyumsuzlukların kaynağını bulmak önemlidir. 
“Ekipmanın eksikliği mi?” yoksa “Entegrasyon 
eksikliği mi?” sorularının cevaplarını netleştirmek 
için ekipmanların bağımsız olarak uçuşta test 
edilmesi ve kabiliyetlerinin ortaya konması yaşanan 
bu durumlarda sorunun tespitini kolaylaştırır. Zira 
günümüz hava araçlarında yoğunlukla kullanılan 
entegre mimariler nedeni ile uyumsuzluğun 
kaynağını izole etmek için etkileşimleri çok iyi 
belirlemek gerekmektedir. İhracatı yapılan ve 
entegrasyonu yabancı ülke sanayiileri tarafından 
yapılacak ekipmanların bu tip doğrulamalardan 
geçmesi entegrasyon başarısını arttırmasının 
yanısıra pazarlama ve eğitim faaliyetleri için de 
önemli girdiler sağlamaktadır. Bunun yanısıra 
entegrasyon ile birlikte doğrulamaya tabi tutulan 
ekipmanların geliştirme ekibinin devamlılık süresi 
ve ana platform takvimine bağımlı geliştirme süreci 
ihtiyacı azaltılarak takvim ve verimlilik açısından 
da fayda sağlanmış olacaktır.  
 
2.DOĞRULAMA METOTLARI 
 
Havacılık alanında geliştirilen her sistemin belirli 
teknik isterlere göre tasarlanması gerekmektedir. 
Bu teknik ister paketleri belirli sertifikasyon 
temelleri ve/veya operasyonel ihtiyaçlara göre 
şekillenen kalifikasyon gereksinimlerine göre 
oluşturulur. Tasarımın nihai olarak sağlaması 
gereken tüm ürün özellikleri bu teknik isterlere göre 
şekillenir. Tasarım doğrulama faaliyetlerine bu 
teknik isterlerin nihai üründe nasıl gerçeklendiğinin  
gösterim yöntemi detaylandırılarak başlanır. Bu 
uyum yöntemi kırılımları otorite yetkilileri ve/veya 
nihai kullanıcılar/tedarik makamı ile yapıldığında 
test ve doğrulama faaliyetlerinin içeriği projenin ilk 
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aşamalarında ortaya çıkarılmış olur. Bu çalışma 
“doğrulama matrisi” oluşturma olarak adlandırılır. 
Doğrulama matrisi oluşturulmasında ürünün 
sağlaması gereken performans, emniyet 
gereksinimleri, kullanım özellikleri, uç koşullar gibi 
teknik özelliklerin yanısıra proje takvimi ve bütçesi 
gibi idari hususlar da göz önünde bulundurulur. 
Uyum Yöntemi (MoC) belirlenme aşamasında 
ürünün sağladığı herbir fonksiyonun test ile 
doğrulanması; test içeriğinde ise laboratuvar, yer ve 
uçuş doğrulamalarının uygun şekilde ayrılması 
proje takvim, bütçe, performans dengesi için 
oldukça önem arz etmektedir. 
 

 
Şekil 1: Uyum Yöntemi (MoC) Tipleri 

 
Uyum Yöntemi (MoC) her teknik ister için 
belirlenir. Şekil 1’de verildiği gibi farklı tiplerde 
MoC’ler bulunmaktadır. Uçuş testlerinin 
planlanmasını örnek vermek gerekirse uçuş 
koşulları ile değişen ve bütünleşik olarak birbiri ile 
uçuş esnasında etkileşen sistemlerin doğrulamasının 
MoC 6 olarak belirlenmesi esastır. Tüm özellikleri 
uçuş testinde doğrulamak ise proje yönetimi 
açısından verimsizliğe sebep olur. Bunlara ilave 
olarak MoC4 (laboratuvar) ve MoC5 (yer) 
testlerinin uçuş emniyetini etkileyen kısımlarının 
tamamlanması uçuş emniyeti açısından oldukça 
önemlidir. Bu sebeple emniyet kritik sistemlerin 
uçuş testlerinden önce mutlak surette uçuş 
emniyetini etkileyen özelliklerinin test edilmesi ve 
bu test sonuçlarının uygunluklarının  raporlanması 
gerekmektedir.  
 
 
3.UÇAN TEST PLATFORMU TEST 
TİPLERİ 
 
Hava araçlarına entegre edilmek için tasarlanan 
sistemlerin bağımsız bir başka hava aracında 
testlerine örnekler şu şekilde verilebilir: 
 

a. Motor 
b. Görev Sistemleri 
c. Aviyonikler ve Link Sistemleri 

d. Hedef Uçaklar 
e. Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve Test 

 
a.Motor: Yeni geliştirilen motorların uçuş 
koşullarındaki performans değerleri mevcut bir 
uçağa ilave olarak ya da mevcut motorlardan 
birinin yerine takılarak testleri gerçekleştirilebilir.  

 
Şekil 2: GE NX-2B Motoru Test Uçağı (B747)-Dış 

 
Bu testlerin gerçekleşmesi için test uçağı üzerinde 
yapılan değişiklikler majör değişiklik kapsamında 
ele alınmaktadır. Yapısal, Aerodinamik, Yakıt, 
Elektrik gibi ana sistemlerin çoğunda mühendislik 
değişiklikleri yapılması gerekmektedir. Uçuş 
testleri esnasında oluşturulan bütünleşik test 
ekipleri yapılan tüm bu mühendislik alanlarındaki 
testlerden sorumludur. Yerde bremzeye bağlı 
yapılan testleri müteakiben onay alınarak 
başlanması gereken motor testlerinde performans 
değerlerinin yanısıra dayanım ve idame edilebilirlik 
konuları da ele alınır. 
Deneysel olarak uçuşlarını yapan bu tip test 
uçakları ile yeni geliştirilen motorların testleri 
yapılabilmektedir. Bir test programı şeklinde 
yürütülen bu testlerin sonucunda sertifikasyon 
onayları nihai uçaklara takıldığında 
alınabilmektedir.   
 
 

 
Şekil 3: GE NX-2B Motoru Test Uçağı (B747)-Dış 

 

 
  Şekil 4: Honeywell Flying Testbed 757 
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  Şekil 5: TPE331-14 Turboprop Motor  

 
b.Görev Sistemleri: FLIR (Forward Looking 
Infrared) kameralar, SAR Radar Sistemleri, Hava 
Radarı Sistemleri gibi özellikle faydalı yük olarak 
adlandırılan sistemlerin nihai hava araçlarına 
entegrasyonları yapılmadan önce gerçek uçuş 
koşullarında sürat, titreşim, nem, sıcak/soğuk, gece 
gündüz, farklı meteoroljik şartlar gibi değişken 
koşullarda bütünleşik testleri yapılır.  
 

 
  Şekil6: NASA's Gulfstream III Araştırma Uçağı ve SAR 

 
c.Aviyonikler ve Link Sistemleri: Yeni akıllı 
sistemlerin ve yeni nesil aviyoniklerin testleri için 
de uçan test platformları kullanılmaktadır. Nihai 
ürünlerin tüm kokpite süit halinde entegrasyonu 
yapılması öncesinde mevcut aviyonik sistemi 
gelişmiş olan ve verileri karşılaştırma imkanı 
sağlayan uçuş test platformları ile bu testler 
gerçekleştirilmektedir. Özellikle algılayıcı 
konumundaki aviyonik sensörlerin ana 
fonksiyonalitesi uçuş koşullarında belireceğinden 
bu sistemlerin uçuş doğrulamaları doğrulama 
aşamasının en kapsamlı kısmını oluşturmaktadır. 
İHA(İnsansız Hava Aracı)larda kullanılan link 
sistemlerinin testleri de uçan test platformları ile 
yapılarak özellikle menzil ve LOS(line of sight) 
performansları ölçülebilmektedir. Link 
sistemlerinin ilk kez İHA’larda test edilmesinde 
önemli bir risk bulunmaktadır. Özellikle menzil 
testlerinde aksaklık yaşanmasını müteakiben , RTB 
(Return to Base - Eve Dönüş) modu arızasının 
birleşiminde İHA’nın kontrolsüz bir biçimde hava 
sahasında kalmasına sebep olacaktır. Bu sebeple ön 
test yapılması uçuş emniyeti açısından çok 
önemlidir. 

 
 

Şekil 7: LOS Mantığı 
 

d.Hedef Uçaklar: Havadan havaya ve yerden 
havaya atılan tüm silah sistemlerinin gerçek atış 
testlerinde hedef uçaklar kullanılmaktadır. Hedef 
uçak kendisi bir uçan test platformu olarak ele 
alınır. Bazı durumlarda atışlar direk uçağın 
kendisine yapılırken bazı durumlarda ise uçakların 
çektiği skor kayıt sistemi barındıran sistemlere 
atışlar yapılır. Hedef uçakların uçuş bilgileri anlık 
olarak yere indirilmeli ve atış esnasında gerekli 
olan parametrelerin uygunlukları kontrol 
edilmelidir. Test başarımının raporlanması için 
hangi irtifada, hangi hızda, hangi menzilde vuruş 
gerçekleştiği bilgileri ile özel olarak ölçülmesi 
gerekli diğer parametrelerin yerde kayıt altına 
alınması gerekmektedir. 
 

 
Şekil8: Hedef Uçak ŞİMŞEK 

 
e.Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve Test: 
Yurtdışında bazı ülkelerin uçuş araştırma enstitüleri 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse  ABD’deki 
NASA’s Langley  Research Center, Kanada’daki 
NRC, Almanya’daki DLR gibi merkezler 
verilebilir. Bu merkezler sanayi kuruluşları ve 
üniversitelerin desteklediği araştırma programları 
için uçuş test platformları hizmeti sağlamaktadır. 
GPS Performans değerlendirme, uçuş mekaniği 
araştırma, yeni nesil sayısal radyo araştırmaları, 
yüksek türbülans etkileri gibi birçok araştırma 
programının gerçek uçuş koşullarındaki testleri bu 
merkezler tarafından yapılmaktadır. 
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Şekil 9:NRC Değişken Kararlılık ve Kontrol Özellikli  
Araştırma Helikopteri 

 
 

 
Şekil 10: NASA Langley B-737Araştırma Uçağı 

 

 
Şekil 11:DLR Falcon Araştırma Uçağı 

 
4. UÇUŞ EMNİYETİ VE KOORDİNASYON 
 
Uçan test platformları ile yapılan testler öncesinde 
birçok emniyet değerlendirme analizlerinin 
yapılması ve uçuş test emniyet hazırlıklarının 
tamamlanması gerekmektedir. Hava aracında 
yapılan modifikasyonların uygunlukları mutlaka 
gözden geçirilmeli, majör değişiklikler için 
otoritelerden izin alınmalıdır.  
Testler esnasında ise testlerin yönetimi için gerekli 
olan iç ve dış koordinasyonlar her bir sorti için ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir. Planlamalarda etkinlik ve 
emniyet maddelerinin harmonize edilmesi esastır. 
Test prosedürlerinin detaylı biçimde uçuş 
testlerinde uygulanması, manevraların sıralı 
belirlenmesi, uçuş ekibi test ve acil durum 
bilgilendirmeleri, ölçülecek test parameterelerinin 
belirlenip veri toplama birimlerinin kontrolü gibi 

birçok konu başlığında test mühendisliği faaliyetleri 
yürütülmelidir. Test manevraları özel pilotaj 
teknikleri istediği durumlarda bu testlerin mutlak 
surette test pilotları tarafından uçulması 
gerekmektedir. 
 

 
Şekil 12:Uçuş Test Emniyet Analizi Tablosu 

 
 
5.UÇAN TEST PLATFORMU (UTP) 
TESTLERİNİN AVANTAJLARI 
 
Ekipman üreticileri ürünlerin entegre edilmiş olan 
özelliklerini ilk olarak nihai hava aracına 
entegrasyon sonrasında yapılan testlerde 
görmektedir. Tüm fonksiyonların çalıştığı 
durumlarda sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak hava 
aracına entegre edilip testlerde bir problem 
çıktığında bu problemin kök nedeninin ekipman mı 
yoksa entegrasyon aktivitelerinden mi 
kaynaklandığının tespitinde zorluklar 
yaşanmaktadır. Kök neden olarak ekipmanın 
tasarımı ve/veya üretimi kaynaklı bir problem tespit 
edildiğinde düzeltme faaliyetlerinin vakit alması 
genel proje takvimi açısından olumsuz sonuçlar 
doğmaktadır. 
 
Ürünlerin özellikle pazarlama faaliyetleri için 
gerekli olan entegre test sonuçları ise bir başka 
önemli faktör olarak değerlendirilebilir. 
 
Bağımsız olarak ekipmanın uçuş testlerinde test 
edilmesi için koordine seviyesi yüksek bir çalışma 
şekli gerekmektedir. Orta ve küçük ölçekli 
firmaların bu derece detaylı testler için yatırım 
yapmaları ve organizasyonlar oluşturması maliyetli 
olacaktır. Bu sebeple birçok firmaya belli bir 
standartta test hizmeti sağlayan firmalar ile 
koordineli bir çalışma gereklidir. Bağımsız test 
merkezi tarafından yapılan bu testlerin hazırlık 
aşamaları, icraları, analizleri ve nihayetinde test 
sonuç raporları ekipman üreticisi için önemli bir 
dokümantasyon seti ve bir çeşit kalifikasyon 
belgesi olarak ele alınabilir.  
 
6.SONUÇ 
 
Ülkemizde önümüzdeki yıllarda dünyada daha 
rekabetçi ürünlerin üretilmesi ile milli ve yerli 
olarak ürettiğimiz hava araçları başta olmak üzere, 
yurtdışındaki platformlara da motorlar, aviyonik 
sistemler, faydalı yükler gibi sistemlerin ihracatları 
gerçekleşecektir. Bu öngörüye ilave olarak bilimsel 
araştırmalar yapılması ve araştırmaların uçan test 
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platformları ile deneylerinin yapılması amacıyla 
araştırma enstitülerinin kurulması da kaçınılmazdır. 
Bu çalışmaların özünde çizimden ürüne giden son 
adım olan testlerin önemi ve bu testlerin yine en son 
aşaması olan gerçek uçuş koşullarında yapılan 
testlerin değeri yükselmeye devam edecektir.  
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ÖZET 

Havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji barındıran 
sektörlerde, bilgiye dayalı çözümler ile özgün ürün ve 
platformların geliştirilebilmesi için çok paydaşlı ve çok 
disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün oluşturulması ve 
nitelikli işgücünün artırılması gerekmektedir. Bu ihtiyaca 
dönük ulusal stratejik hedefler doğrultusunda, sanayide 
ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve istihdamını teşvik eden Sanayi Doktora 
Programı TÜBİTAK tarafından hayata geçirilmiştir. 
Program kapsamında havacılık ve uzay alanında, çok 
ortaklı bir ekosistem oluşturulması; bu sayede ileriye dönük 
kritik teknoloji alanlarında bilgi altyapısı, ihtisaslaşma ve 
Ar-Ge işgücünün kazanılması hedeflenmektedir. Bu 
işbirliği ekosisteminde; sektörün stratejik hedefleri, 
teknoloji yol haritası ve yerlileştirme planı dikkate alınarak 
belirlenen araştırma konuları, alan uzmanlarının sanayi 
danışmanlığında doktora seviyesinde çalışılabilecek ve 
yetiştirilen uzman araştırmacılar ileri seviyede tamamlayıcı 
Ar-Ge çalışmalarına sanayide devam edebilecektir. Aynı 
zamanda bu model, ihtiyaç duyulan mühendislik rollerinde 
ihtisaslaşmış çalışma gruplarının oluşturulmasına hizmet 
edebilecektir.  

Bu çalışma kapsamında; yeni bir işbirliği modeli olan 
Sanayi Doktora Programına havacılık ve uzay sanayinin 
yaklaşımı, sektör özelinde programın kurgusu, üniversite ve 
sanayi işbirliğindeki rolü aktarılacaktır. Buna ek olarak, 
programın olası çıktılardan bahsedilecektir. Ayrıca 
programda ele alınan ileri teknoloji konuları, konuların 
taksonomi kırılımı ile gelecekte benzer çalışmalar 
yürütülebilecek teknoloji alanları hakkında bilgi 
verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, ekosistem, inovasyon, 
havacılık teknolojileri, üniversite-sanayi işbirliği, sanayi 
doktora programı 

1. GİRİŞ 

Özgün platformların geliştirilmesine yönelik stratejik 
hedefler doğrultusunda; havacılık ve uzay sanayiinde 
ihtiyaç duyulan kritik teknoloji alanlarında, sanayi 
problemlerine çözüm üretebilecek nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.   

Sistemlerin sistemi olarak nitelendirilebilecek hava ve uzay 
platformları bileşenlerinin geliştirilebilmesi için,  disiplinler 
arası ve hatta üstü bir çalışma yaklaşımın benimsenmesi 
gerekmektedir (Türeli vd.,2018). Bir başka deyişle, hava 
araçlarının barındırdığı ileri teknolojilerin kazanımı ancak 
devlet, üniversite, sanayinin birlikte oluşturacağı ekosistem 
ve nitelikli iş gücünün inovasyon döngüsüne katılımı ile 
mümkün kılınabilir. 

Savunma Sanayii özelinde gerçekleştirilen İnsan 
Kaynakları Çalıştayı sonuç raporunda üniversitedeki 
araştırmacıların sanayi deneyimlerinin uygulamalı olarak 
artırılmasına yönelik programların planlanmasına ve 
yetiştirilen insan gücünün milli projelere akışının 
sağlanmasının önemine dikkat çekilmiştir (SASAD, 2014). 
Lisansüstü seviyede araştırmacı sayısı ve niteliğinin 
artmasına yönelik pek çok devlet destek ve teşviki 
bulunmakta olup, son yıllarda sanayinin katılımcı olduğu 
programların da arttığı gözlemlenmektedir.  

1.1 Sanayinin Nitelikli İşgücü İhtiyacına Yönelik Devlet 
Destekleri 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi unvanına 
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sahip kuruluşların üniversite-sanayi işbirliğine dönük 
faaliyetleri ile sanayide yüksek lisans ve doktora derecesine 
sahip araştırmacıların istihdamına yönelik teşvikler 
sağlanmaktadır.  

Bunun yanında, çeşitli kamu kurumları tarafından 
üniversite-sanayi işbirliği ile araştırmacı yetiştirilmesine 
yönelik programlar hayata geçirilmiştir. 2006-2017 yılları 
arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri 
(San-Tez) Programı kapsamında sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda belirlenen lisansüstü tez çalışmaları 
desteklemiştir. Bu program projelerde çalışan tez 
öğrencilerinin projeyi başarı ile tamamlamasının ardından 
firmada istihdamının önünü açmış, ancak zorunlu 
tutmamıştır.  

Üniversite-sanayi işbirliğinin bir diğer güzel örneği olarak; 
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2012 yılında 
Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 
(SAYP) başlatılmıştır. Bu program hem üniversite-sanayi 
arasında bilgi transferinin geliştirilmesine hem de sektörün 
Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda lisansüstü eğitim alan 
öğrencilerin şirketler tarafından sağlanan imkanlar ile Ar-
Ge personeli olarak yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.   

Sanayide doktoralı personel istihdamının artırılmasına 
yönelik başlatılan diğer bir destek ise TÜBİTAK 1601 
Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı’dır. Bu destek doktora sonrası 
özel kuruluşta geçirilen araştırma dönemini kapsamaktadır.  

Bunun yanında, öğrencilerin burslu olarak yurt dışında 
eğitimini tamamlamaları ve geri döndüklerinde devlet 
kurumlarında çalışmalarını sağlayan burs programları da 
bulunmaktadır. Yakın zamanda, adına öğrenci gönderilen 
kuruluşlar arasına özel sektörün dahil edilmesi de konusu 
çalışılmaktadır. 

Tüm bu programlar nitelikli işgücünün oluşturulması 
konusunda ülkemiz sanayisi için olumlu katkılar 
sağlamıştır. Ancak örneklerdeki gibi ulusal politikalar 
yerine sektör özelinde veya mikro düzeyde yapılandırılmış 
ve sektörün dinamikleri ile firmanın yetenek ve yol 
haritasını gözeten programların; sanayi açısından daha 
yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, eğitim 
döneminden istihdama kadar tüm süreci destekleyen, süreç 
boyunca üniversitenin ve sanayinin birlikte çalışmasını ve 
yakın takibini gerektiren bir yaklaşımın benimsenmesinin 
etkili olacağı öngörülmektedir. Yukarıda bahsedilen 
programların geliştirmeye açık bir diğer noktası ise 
çoğunlukla bireysel çalışmaları desteklemesi hususudur. 
Bunun yerine, çalışma konularının bütünsel bir yaklaşım ile 
belirlendiği ve ihtiyaç duyulan ihtisas alanında araştırma 
gruplarının oluşturulabileceği bir işbirliği modelinin fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu önerileri ve ihtiyaçları dikkate alarak kurgulanmış bir 
destek modeli; üniversite ve sanayi arasında nitelikli iş 
gücü yetiştirme odaklı, sürdürülebilir ve kazan-kazan 
ilkesine dayalı işbirliği için uygun ortamı hazırlayacaktır. 
TÜBİTAK tarafından 2018-2019 döneminde başlatılan 
Sanayi Doktora Programının bu kapsamda teşvik edici 
uygun ortamı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
program ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanda, sinerjik bir 
proje kurgusuyla yetişmiş doktora derecesine sahip nitelikli 
personelin istihdamı mümkün olabilecektir (TÜBİTAK, 
2018). Program; konu belirlenmesi, öğrenci seçimi ve tez 
çalışmasının izlenmesi aşamalarında sanayinin aktif 
katılımının mümkün kılınması, her bir ihtisas alanında en az 
üç doktora öğrencisi yetiştirilerek çalışma gruplarının 
oluşturulması, eğitim ve istihdam dönemlerinin 
desteklemesi açılarından benzerlerinden farklılaşmaktadır. 

2. HAVACILIK VE UZAY ÖZELİNDE SANAYİ 
DOKTORA PROGRAMI 

2.1 Programın Kurgusu 

Yüksek teknoloji ihtiva eden ve çok sayıda nitelikli insan 
kaynağına ihtiyaç duyulan havacılık ve uzay sektörü 
özelinde  Sanayi Doktora Programının, tüm paydaşlar için 
kazan-kazan ilkesine dayalı çok ortaklı bir stratejik işbirliği 
ekosistemi oluşturulması yolunda hızlandırıcı bir araç 
olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

2018 yılında açılan çağrı sonrası programın fayda ve 
kazanımlarının özümsenmesinin ardından Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ihtiyaçları doğrultusunda ve 
üniversitelerin yetkinlikleri göz önünde bulundurularak 
araştırma konuları ve ihtisas alanları taslak olarak 
belirlenmiş ve üniversiteler ile irtibat sağlanmıştır. 
Üniversitelerden gelen geri bildirimler dikkate alınarak 
ihtisas alanları ve araştırma konuları netleştirilmiştir 
Programın ilk döneminde, sanayinin teknolojik 
problemlerine hakim ve ilgili teknik konularda 
uzmanlaşmış 70’e yakın araştırmacının yetiştirilmesi ve 
özgün hava aracı projelerinde görev alması 
hedeflenmektedir. Aynı zamanda 20’ye yakın ihtisas 
alanında araştırma gruplarının oluşturulması mümkün 
olabilecektir. Bu araştırmacılar geleceğin teknolojileri ile 
ilgili konularda Ar-Ge ve inovasyon projelerini Sanayi 
bünyesindeki araştırma merkezlerinde yürütebileceklerdir. 
Gelecekte, oluşturulan bu ekosistemin geliştirilmesi, 
araştırmacı sayısının artırılması, hatta sektörde yer alan 
sanayi kuruluşlarının da işbirliği modeline dahil edilmesi 
mümkün olabilecektir.  

Doktora eğitimi döneminde öğrencilere ödenen burs 
miktarının belirli bir yüzdesi TÜBİTAK, geriye kalanı ise 
Sanayi tarafından sağlanacaktır. Mezuniyet sonrasındaki 
dönemde ise sanayi kuruluşu programın sağladığı istihdam 
desteğinden faydalanabilecektir. Nitelikli işgücü yetiştirme 
gibi uzun soluklu bir sürecin ancak uçtan uca bir destek 
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yapısı ve tüm paydaşların eşgüdümünü gerekli kılan bu 
yaklaşım ile sürdürülebilir olduğu değerlendirilmektedir.  

Ekosistem içerisinde doktora düzeyi araştırma 
çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi ile birçok 
yenilikçi teknoloji için bilgi birikiminin oluşması mümkün 
olabilecektir. Ayrıca doktora seviyesi çalışmalar sanayinin 
mevcut Ar-Ge projeleri ile bütünsel bir şekilde ele alınacak 
olup, elde edilecek bilgilerin mevcut projelerin bilimsel 
niteliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Üniversite ve sanayinin dahil olduğu ulusal ve uluslararası 
bilgi ağlarından (SSB faaliyetleri, NATO STO faaliyetleri 
vb.) çift taraflı olarak faydalanılması mümkün olabileceği 
gibi söz konusu organizasyonlara birlikte katılım 
sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Üniversite diğer 
sektörler ile ilgili dahil olduğu bilgi ağlarından bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri takip ederek ve havacılık sektörüne 
uygulanabilirliğini değerlendirerek teknoloji stratejilerinin 
ve yol haritasının geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. 
Bu sayede ulusal ve uluslararası yeni işbirliği imkânlarının 
doğması mümkün olabilecektir. 

Program kapsamında yürütülen çalışmaların çıktısı olarak 
elde edilen bilginin yayılması da hedeflenmektedir. Bu 
amaçla SCI kapsamında ortak yayınlar yapılması, ulusal ve 
uluslararası konferanslara birlikte katılım sağlanması ve 
uluslararası düzeyde ortak patent başvuruları yapılması ile 
sanayideki uzmanların da akademik yayın yapma 
yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Programı etkin kılan bir diğer faktör ise program 
kapsamında araştırmacılara ek imkanlar sağlanmasıdır. 
Araştırmacılar, üniversite tarafından sağlanan barınma, 
yemek, sağlık, spor, araştırma altyapısı, vakıf 
üniversitelerinde burslu eğitim görme gibi imkanlar ile 
sanayi tarafından sağlanan altyapı kullanımı, yazılım 
lisansı, eğitim ve seminerler, malzeme tedariki, yayın ve 
fikri hak ödülleri gibi ayrıcalıklardan 
faydalanabileceklerdir. 

Sanayi Doktora Programı bursiyerlerinin araştırmalarına ek 
kaynak sağlayabilmek amacıyla doğrudan araştırma 
konusunda yönelik veya ilişkili / bütünleyici alanlarda diğer 
ulusal destek programları (TÜBİTAK 1505 vb.) ve Avrupa 
Birliği fonlarından faydalanmak için ortak başvuru 
yapılması da teşvik edilecektir.  

Üniversite / araştırma merkezi laboratuvarlarında kurulan 
sanayi ofisleri, mevcut Ar-Ge altyapısının sanayi tarafından 
etkin kullanılmasını sağlayabilmektedir. Örneğin Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) bünyesinde 
kurulan TUSAŞ@UNAM Laboratuvarında sanayi 
tarafındaki araştırmacıların ve programa dahil edilen 
bursiyerlerin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmesine olanak 
sağlanmaktadır.  Ayrıca aynı ihtisas alanlarında bitirme 

projeleri, teknoloji merkezi projeleri gibi farklı projeler de 
yürütülmesi sağlanarak ilgili ihtisas alanında daha yüksek 
sayıda insan kaynağı yetiştirilmesi de sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Destek 
Programı ve TÜBİTAK SAYEM Sanayi Yenilik 
Mekanizması Destek Programı kapsamında hali hazırda 
yürütülen projelerde havacılık ve uzay alanında odaklanılan 
ürün ve ürün gruplarına yönelik teknoloji yol haritası ve 
işbirliği ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projeler 
kapsamında devam eden yakın işbirliği Sanayi Doktora 
Programını destekler niteliktedir. Projelerde odaklanılan 
konuların bütünsel olarak ele alınması ile birbirini 
tamamlayıcı proje çıktıları üretilebileceği 
değerlendirilmektedir.  

2.2 Havacılık - Uzay Sanayiinde İşgücü İhtiyacı ve 
Program Kapsamındaki Teknoloji Alanları 

Ülkemizde havacılık ve uzay alanında Milli Muharip Uçak, 
Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı (HÜRJET), 10 Ton 
Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2, insansız 
hava araçları ANKA, AKSUNGUR ve uydu gibi özgün 
ürün hedefleri göz önüne alındığında kalifiye işgücü 
ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca 
ülkemizin temininde güçlük çektiği malzeme, alt sistem ve 
sistemler için yerlileştirme faaliyetleri için uzmanlaşmış 
araştırmacıların yetiştirilmesi gerekmektedir. 2018-2022 
Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanında, bilimsel 
bilgiyi sanayiye aktarmak, sanayinin gelişmesini ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için araştırmacı insan 
kaynağının geliştirilmesi için tedbirlerin alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Bu kapsamda; hangi disiplinlerde 
araştırmacı yetiştirilmesine ihtiyaç duyulacağının 
belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yetiştirilmesi stratejik 
hedef olarak belirlenmiştir (SSB, 2018). 

Havacılık ve uzay sanayii ürün yelpazesi ve ürünlerin 
karmaşıklığı nedeniyle çok farklı disiplinde çalışmayı 
zorunlu kılmaktadır. Sanayinin temel araştırmadan pazara 
kadar olan tüm süreçte paydaşlar arasındaki iş paylaşımını 
etkin şekilde planlanması, bu sayede işbirliği 
ekosisteminden en üst düzeyde faydanın sağlanması ve 
nitelikli insan kaynağı gerektiren alanların tespit edilmesi 
için planlama araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, mevcut ve potansiyel projelerin teknolojik 
ihtiyaçları, savunma sanayinin stratejik hedefleri ve 
geleceğin teknolojileri dikkate alınarak havacılık ve uzay 
alanına özel Teknoloji Yol Haritası (TYH) / Kazanım Planı 
rehber alınmaktadır (Temiz vd., 2017). 

TUSAŞ tarafından oluşturulan TYH Kazanım Planı’nda yer 
alan konuların ve teknolojilerin uygun biçimde 
gruplandırılması ve sınıflandırılması için, ACARE ve EDA 
Taksonomileri baz alınarak oluşturulan teknoloji kırılımı 
(taksonomi) kullanılmaktadır (Ertem vd, 2011). İlgili 
teknoloji kırılımının ana başlıkları aşağıda listelenmiştir: 
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Geleceğin Teknolojileri planında yer alan artırılmış 
gerçeklik, robotik, yapay zeka ve yenilikçi enerji sistemleri 
konularının da kapsama dahil edilmesi, bu konularda 
üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasının 
önünü açabilecektir. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sanayi Doktora Programı kapsamında Havacılık ve Uzay 
Sanayinin odaklandığı alanlarda üniversitelerin yetişmiş ve 
yetişmekte olan insan gücünü sanayiinin olanaklarıyla bir 
araya getirerek, özellikle amaca yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerinin yürütülmesine ve doktora seviyesi 
araştırmacı yetiştirilmesine olanak sağlayan ortak 
çalışmalar kurgulanmıştır. Bu yapının içerisinde, kazan-
kazan ilkesi doğrultusunda, sanayiinin birikimlerinden 
üniversitelerin ve üniversitelerin araştırma potansiyelinden 
sanayinin yararlanmasını sağlamak esastır. Böylece doktora 
çalışmalarının sanayi ihtiyaçlarından uzak olması ve 
çıktıların ürüne dönüşememesi probleminin önüne 
geçilerek, yerli ürünlerimize katma değer sağlayacak somut 
çıktılar elde edilebilecektir. 

Doktora programı kapsamında gerçekleştirilen etkin izleme 
süreci sayesinde; çalışmaların etkin olarak sanayinin 
faydasına yönlendirilmesi ve yaygın etkisi yüksek tez 
çalışmalarının gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceği 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, araştırmacı ile sanayi 
danışmanlarının süreç boyunca yakın çalışması, 
bursiyerlerin sanayideki iş süreçleri için gerekli bilgi, beceri 
ve yetkinliklere sahip olmasına olanak sağlayacaktır. 
Böylece sanayide çalışmaya hazır ve belirli bir alanda 
uzmanlaşmış çok sayıda nitelikli personelin sanayide 
istihdamı mümkün olacaktır. 

Program kapsamında ortak başvuru yapılan ulusal işbirliği 
destek programları ve uluslararası programlar çerçevesinde 
yürütülen projeler ile katma değeri yüksek çıktılar 
üretilebilecektir. Böylece sanayi mükerrer Ar-Ge yatırımı 
yapmadan üniversitelerin hazır altyapıları kullanarak 
uygulamaya dönük Ar-Ge ihtiyacını karşılayabilecektir. 

Programın formal çıktılara ilave olarak, dolaylı çıktılar da 
üretebileceği öngörülmektedir. Proje kapsamında 
üniversiteler ve sanayi arasında mevcut işbirliği 
geliştirilecek, etkin şekilde çift taraflı bilgi ve teknoloji 
akışı sağlanacaktır. Bu sayede, sanayinin problem alanları 
ile ilgili üniversite tarafında farkındalığın artması, müfredat 
ve tez çalışmalarının şirketin ihtiyaç alanlarına 
yönlendirilmesi ile üniversite ve sanayi arasında ortak amaç 
ve karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir stratejik 
birliktelikler oluşturulabilecektir. Sonuç olarak, müfredatın 
sanayi ihtiyaçlarına yakınsaması, etkin bilgi transferi, 
bireysel gelişim yerine etki alanı geniş inovatif işbirliği 
ortamı, patent paylaşımı ve global işbirlikleri (uluslararası 
projeler) ekosistemin dolaylı çıktıları olacaktır. Ek olarak, 
benzerlerinden birçok açıdan farklılaşan bu kurgu ile 

doktora eğitimi için yurt dışı üniversitelere öğrenci 
gönderilerek kaynakların yurt dışına aktarılması yerine, yurt 
içi üniversiteler ile işbirliği içerisinde nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesi mümkün kılınacaktır. 

Kurumlar arası bilgi transferiyle bu işbirliğinin doğru 
kullanımı sayesinde paydaşlar arasında bilginin kolaylıkla 
geliştirilip yayılması milli ve rekabetçi ürünlerin 
geliştirilmesi için fayda sağlamaktadır. Uzun vadede bu 
teknolojilerin özgün ürünlerde kullanımı sayesinde, 
kısıtlayıcı düzenlemelere tabi ürünlerin yerlileştirilmesi 
sağlanarak dışa bağımlılık azaltılacaktır. Yenilikçi 
teknolojiler ile donatılmış ürünlerin kalite ve 
performansının artması ve maliyetlerin düşmesi ile dünya 
çapında rekabet edebilir ürün çeşitliliği sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET- Yenilikçi Problem Çözme Teorisi (TRIZ) 
yöntemi bir patent mühendisi olan Altshuller 
tarafından yüzbinlerce patentin incelenmesi sonucu 
oluşan bir mühendislik çözüm kümesidir. Teori 
‘Herhangi bir sistem geliştirilirken yapılan bir 
etkiye karşılık, istenmeyen bir tepki oluşur, kısaca 
her etki bir tepkiye neden olur ’prensibini temel 
alır. Bu yöntem ile istenmeyen tepkiden 
ürünü/sistemi daha ideal bir sisteme nasıl getiririz 
sorusuna cevap verilmektedir. Altshuller patentler 
aracılığıyla ulaştığı mühendislik çözümlerini 39 
parametreye indirgemiştir.  Bu kapsamda 39x39 luk 
bir çelişki matrisi oluşturmuş ve bu çelişkileri 
çözmek için 40 temel inovatif çözüm yaklaşımı 
sunmuştur. Bu çalışmada TRIZ yöntemi hakkında 
genel bir bakış sunularak, yöntemin detayı, 
dünyadaki ve ülkemizdeki TRIZ eğitimleri, 
havacılık sektörüne ait örnekler ve dünyada önde 
gelen şirketlerin TRIZ kullanımı ile elde ettikleri 
kazançlar hakkında bilgi verilmektedir. Ülkemizde 
TRIZ yönteminin yaygınlaştırılmasına yönelik 
öneriler de sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Problem Çözme 
Teorisi, TRİZ, inovasyon, havacılık, mühendislik 
eğitimi 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzün en değerli varlığı tecrübe ile elde 
edilen bilgi birikimidir. Ar-Ge ve bilimsel 
çalışmalar sabır gerektirir. Ar-ge faaliyetleri uzun 
sürmekte, pek çok farklı adımın başarıyla 
tamamlanıp ürüne dönüşmesi zaman almaktadır. 
Yeni bir Ar-Ge çalışmasında zamandan kazanmak 
için, konu hakkında daha önce çalışmış bir kurum 
veya kişi ile işbirliği yapılabilir ya da danışmanlık 
hizmeti alınabilir. Burada amaç kazanılmış bilgi, 
deneyimi (know-how) transfer etmektir.  

Sanayii alanında kazanılmış bilgiye erişmenin en 
kolay ve hızlı yolu patentlerdir. Avrupa’da her yıl 
ar-ge çalışmaların kapsamının %25’inin patent ile 
tescillenmiş halihazırda var olan fikirler ile aynı 
olduğu, bu nedenle Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın boşa 
gittiği Avrupa Patent Ofisinin raporu ile dile 
getirilmektedir [1]. Patentler günümüzün güncel 
teknik bilgisini barındıran teknik dokümanlardır. 
Patent dokümanında yer alan bilgilerin yüzde 
80’ine başka hiçbir kaynaktan erişilemez[2] . 
Bu bildiride, patent verilerini baz alarak 
oluşturulan, bir problemi çözerken karşı karşıya 
kalınan psikolojik ataleti yenmemizi kolaylaştıran, 
hızlı çözüme ulaşmada metodik bir yaklaşım sunan 
ve çıkan fikirlerle patentlenebilir ürün 
oluşturulmasına olanak sağlayan bir problem çözme 
yöntemi ve mühendislik kültürü Yenilikçi Problem 
Çözme Teorisi (TRİZ)’den bahsedilecektir. 
 
2. YENİLİKÇİ PROBLEM ÇÖZME TEORİSİ 
 
Her etki bir tepkiye yol açar, her çözüm kendi 
sorununu getirir. Altshuller’ e göre bir sistemde 
yapılan herhangi bir geliştirme bir probleme yol 
açar. 
Yenilikçi problem çözme teorisi olarak bilinen Triz 
yöntemi adını Rusça Yenilikçi Teoriya Resheniya 
Izobretatelskikh Zadatch kelimelerinin ilk 
harflerinden alır.  1950’li yıllarda Rus Ordusunda 
patent mühendisi olan Genrikh Altshuller (1926 – 
1998) 200 binin üzerinde patenti inceleyerek 
Yenilikçi Problem Çözme teorisinin temellerini 
atmıştır [3]. Patent uzmanı olarak çalıştığı süre 
boyunca teknik gelişimleri izleme fırsatı bulmuştur. 
Patent dokümanlarında mevcut problemlerin hangi 
yöntemle çözüldüğü ve çözümlerin nasıl yeni 
problemlere sebep olduğunu inceleme fırsatı 
bulmuştur. İncelediği patent dokümanlarını analiz 
ettiğinde, yaklaşık kırk bininin problemlere gerçek 
inovatif çözümler getirdiğini, diğerlerinin ise 
benzer çözümlerin farklı sistemlere uygulanarak 
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Şekil 1: Triz Çözüm Şematiği 

 
İnovatif 40 çözüm prensibi aşağıda listelenmiştir 
[5], [6]. 
 
Prensip 1. Bölümleme, parçalara ayırma 
Prensip 2. Çıkarma, Ayırma 
Prensip 3. Kısmi Kalite 
Prensip 4. Asimetri 
Prensip 5. Kombinasyon, birleştirme 
Prensip 6. Evrensellik, genellik 
Prensip 7. Birbirinin içine girebilme, iç içe 
yerleştirme (Matruşka), Yuvalama 
Prensip 8. Ağırlık azaltma, dengeleme, karşı ağırlık 
Prensip 9. Başlangıçta hareketsizlik (eylemsizlik) 
Prensip 10. Başlangıçta hareket, önceden yapma 
Prensip 11. Önceden önlem alma, güvenliliği 
sağlama. 
Prensip 12. Alternatif (Eş) potansiyellik 
Prensip 13. Tersinden yapma, diğer yoldan 
dolanma. 
Prensip 14. Küresellik, eğrilik, büküm 
Prensip 15. Dinamiklik 
Prensip 16. Kısmi veya aşırı eylem 
Prensip 17. Yeniden boyutlandırma 
Prensip 18. Mekanik titreşim 
Prensip 19 Periyodik eylem 
Prensip 20. Faydalı hareketin devamlılığı 
Prensip 21. Hızlı hareket, hızlı davranma 
Prensip 22. Zararı faydaya çevirme 
Prensip 23 Geri besleme 
Prensip 24. Aracı kullanma 
Prensip 25. Kendi kendine hizmet, self servis 
Prensip 26. Kopyalama 
Prensip 27. Ucuz kısa ömürlü nesneler, kullanıp 
atma 
Prensip 28. Mekanik sistemi değiştirme 
Prensip 29. Pnömatik ve hidrolik yapılar 
Prensip 30. Esnek membranlar veya ince filmlerin 
kullanılması 
Prensip 31. Gözenekli malzemeler 
Prensip 32. Renk değiştirme 
Prensip 33. Homojenlik 
Prensip 34. Parçaları atma ve yeniden ele alma 
Prensip 35. Parametre değişikliği, özelliklerin 
dönüştürülmesi 
Prensip 36. Hal geçişleri 
Prensip 37. Termal genleşme 

Prensip 38. Kuvvetli oksitlendiriciler 
Prensip 39. Eylemsiz atmosfer 
Prensip 40. Kompozit malzemeler  
 
Bir Örnek Triz Çözümü: 
Bir çelik yelek tasarlayacağız. Mukavemeti sağlam 
olması için malzeme kalınlığını artırıyoruz. 
Malzeme kalınlığı artınca, yelek ağırlaşıyor ve 
kullanımı zorlaşıyor. 
Öncelikle özel problemimizi çelişki matrisine 
uyarlamalıyız. Mukavemet artışı /Dayanım özelliği 
iyileşen özellik olurken, ağırlık artışı kötüleşen 
özellik olmaktadır. Çelişki matrisinde yukardan 
aşağı olan sütün iyileşen özelliklerin olduğu, soldan 
sağa olan satır ise kötüleşen özelliklerin olduğu 
kısımdır. 
Problemde ise 14 numaralı teknik unsur dayanım 
iyileştirmek istediğimiz özelliktir. Fakat çelişki 
olarak 2 numaralı teknik unsur hareketsiz nesnenin 
ağırlığı ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 

 
Şekil 2:Yelek örneği için Triz Çelişki Matrisi 

 
Bu çelişkide Triz Çelişki Matrisi İnovatif 
Çözümlerden 40, 26, 27 ve 1 numaralı çözümleri 
sunmaktadır. 
40. prensip kompozit malzeme kullanımıdır. Daha 
önce benzer bir problem kompozit malzeme 
kullanımı ile çözüldüğünü, yeleğin kompozit 
malzemeden yapılabilmesini öneriyor. 
26. prensip kopyalama parçanın görsel bir 
kopyasının kullanılmasını tavsiye eder. Fakat bu 
Yelek için uygulanabilir değildir. 
27. prensip Ucuz ve Kısa Ömürlü Parçalar 
Kullanma (kullan at parçalar) Yeleğin defalarca 
kullanılacak şekilde değil de tek kullanımlık olacak 
şekilde tasarlanmasını tavsiye eder. 
1. prensip bölümleme, bölgelerine ayırmadır. 
Yeleğin dayanım ihtiyacına göre bölgelerine ayrılıp 
dayanımın gerekli olduğu bölgeleri gerekli 
mukavemette, diğer kısımların ise daha hafif 
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmasını önerir. 
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Örnek için bu probleme özgü Triz dört farklı çözüm 
sunmuştur. Fakat bu seçeneklerden sadece üç tanesi 
özel problem için uygulanabilir olmaktadır. 
 
 
4. TRİZ EĞİTİMLERİ 

 
4.1 Triz Eğitimleri 

 
Ülkemizde Triz eğitimlerine çok sık 
rastlanmamaktadır. Uluslararası geçerliliğe sahip 
eğitim veren bir kuruluş bulunmamaktadır. 
Akademisyenler ve Patent ofisleri tarafından 
verilen eğitimler olduğu görülmektedir. 
Ayrıca 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı güz 
döneminde Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde 
yüksek lisans eğitimi için ‘‘Yenilik Temelli 
Problem Çözme Teknikleri’’ dersi açılmıştır. 
Yurtdışında ise Triz eğitimi çok daha yaygın 
şekilde verilmektedir. Avrupa Birliği projelerinden 
TETRIS (Teaching Triz at School) bu eğitim 
kurgularından birisidir [7]. Avrupa da öğrenciler ve 
gençleri Triz konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
hazırlanan projede, yaratıcılığın temelini 
oluşturmak ve psikolojik ataleti yenmek için 
multimedya eğitim materyalleri, el kitapları 
hazırlanmış ve eğitmenler yetiştirilmiştir. 
Rusya merkezli MATRİZ, Uluslararası Triz 
Derneğinin standartlarını oluşturduğu 5 Triz 
kullanıcısı seviyesi bulunmaktadır [8].  
Bu kullanıcı seviyeleri için eğitim süreleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
Seviye 1 Triz kullanıcısı için belirlenen eğitim 
süresi 80 saattir. Eğitimin içeriğini Triz tarihi, Triz 
kavramı, çelişki matrisi ve çözüm prensiplerinin 
kavramsal eğitimi oluşturur. Eğitim sonunda sınav 
yapılır ve başarılı olanlar seviye 1 lisansına sahip 
olurlar. 
 
Seviye 2 Triz kullanıcı eğitimi süresi 240 saattir. 
Eğitimin içeriği çelişki matrisi kullanımı, çözüm 
prensiplerinin kullanımı, gelişmiş Triz araçlarının 
kullanımı ve problem fonksiyon analizini 
kavramlarının eğitimlerinden oluşmaktadır. 
 
Seviye 3 Triz kullanıcı eğitim süresi 100 saattir. 
İlk iki seviyede alınan teorik eğitimlerin 
uygulamaya dönüştüğü eğitimdir. Triz 3 sertifikası 
alabilmek için kişinin kendi alanında bir probleme 
Triz yöntemi ile çözüm bulması gereklidir. Seviye 3 
lisansına sahip kişiler Triz uygulayıcısı kimliğine 
sahip olmaktadırlar. İlk 3 seviyenin sertifikaları 
yazılı bir sınavla verilmektedir. Seviye 4 ve seviye 
5 için Triz kurulları tarafından onay alan kişiler 
sertifikalarını alabilmektedir. 
Seviye 4 için kişinin kendi alanı dışında bir 
probleme Triz yöntemi ile çözüm bulması 
beklenmektedir. 
 

 Seviye 5 için ise kişinin önemli bir buluş yapması, 
uluslararası kongrelerde Triz ile ilgili yayın/makale 
vb çıkarması ve bunların Triz jürileri tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Seviye 5 lisansına 
sahip kişiler Triz Master olarak geçmektedir. Şuan 
Dünya’da seviye 5 lisansına sahip 150 civarında 
kişi bulunmaktadır.  
 
4.2 Özel Kuruluşlar ve Triz , Sektörde Triz 
Fortune 500 firmalarının büyük çoğunluğu Triz 
kullanmaktadır. Ülkemizde Arçelik, Viko, Tofaş, 
Siemens ve Renault önemli kullanıcılarından 
bazılarıdır. Dünya da ise Boeing, Airbus, Bae 
Systems, Ge Aviation, KAI, Pratt&Whitney, NASA 
havacılık ve uzay alanındaki önemli Triz 
kullanıcılarındandır. 
Airbus Triz ile ilgili girişimlere 1999 yılında Bae 
Systems ile beraber 5 günlük Triz eğitimi alarak 
başlamıştır [9]. 
BAE Systems’da 1000’in üzerinde mühendise 2 
hafta ile 3 ay arasında değişen eğitimler verilmiştir 
[10]. 
Samsung Triz konusuna en çok önem veren 
şirketlerden birisidir. Samsung’ta 4 temel Triz 
eğitimi vardır. İlk aşamada bütün personele online 
olacak şekilde 20 saat temel Triz eğitimi verilir. 
İkinci aşama eğitim CEO / Direktor ve 
Mühendislere zorunludur. 24 saat Triz eğitimi 
verilir. CEO ve direktörlerin iki aşamayı da 
geçmesi gerekmektedir. 3 aşama eğitim kamp 
şeklinde yapılır. Kamp 60 saat eğitim, 50 saat proje 
olacak şekildedir. 4. aşama olarak 16 saat pratik 8 
saat proje olacak şekilde gelişmiş Triz metodları 
eğitimi verilmektedir [11]. 
Samsung’da Triz yöntemi entegrasyonu 1997 
yılında başlamıştır. Triz uygulamalarının hayata 
geçmesiyle yıllık patent başvurularında radikal bir 
artış yaşanmıştır (Şekil 3) [12]. 

 
Şekil 3:Samsung Patent Başvuru Grafiği 1994-2014 
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4.3 İnovasyon ve Ticari etkisi 

 
Boeing program yöneticilerinden Don Masingale’ın 
açıklamasına göre Boeing 767 havadan yakıt dolum 
sisteminde yaşanan bir probleme Triz ile çözüm 
bulunmuştur. Boeing bu çözüm ile rakiplerinin 
önüne geçmiş satış sayısı artmış ve 1.5 milyar 
Dolar ekstra satış elde etmiştir [13]. 
Samsung yöneticileri 4. Japon IMC konferansında 
‘‘Triz metodunu uygulamaya başladıktan sonra 
ekonomik etkisini hesaplamak imkânsızdır. Son üç 
yıldır Samsung Triz ekibi başarılı bir şekilde proje 
danışmanlıklarını ve eğitimleri yürütmektedir. Triz 
eğitimi için sistematik bir altyapı oluşturulmuştur.’’ 
açıklamasında bulunmuştur [14]. 
Yöneticilerin açıklamalarında ayrıca Triz ile 
geliştirilen ürünlerden 2000-2004 yılları arasında 1 
milyar dolar kazanç elde edildiği aktarılmıştır. [15] 

 
5. HAVACILIKTA TRİZ UYGULAMALARI 
5.1 Cassini Uydusu ve Triz 
NASA’nın fırlattığı Cassini uydusunda yaşanan bir 
problem Triz yöntemi ile çözülmüştür. Uydu 
ekipmanlarına yapılan çevresel testlerde, elektronik 
ekipmanlarından bir kısmının uzay ortamında 
maruz kalacakları radyasyon etkisine karşı dayanım 
sağlayamadıkları görülmüştür. Problemin kaynağı 
radyasyonun uyduya verdiği zarardır. Radyasyon 
yüzey alanı ile doğru orantılı olacak şekilde cismi 
etkilemektedir. Radyasyon emilimini azaltmak 
adına uydunun yüzey alanının, hacminin 
küçültülmesi planlanmış ve uydunun oransal olarak 
boyutlarının daha küçük şekilde tasarlanması 
yoluna gidilmiştir. Fakat bu durumda cihazın daha 
karmaşık bir yapıda olması problemi ile karşı 
karşıya kalınmıştır. 
Burada teknik çelişki uydunun boyutlarının 
küçültülmesi sonucu uydunun karmaşıklaşmasıdır. 
Çözüm için özel problem, genel problem haline 
getirilmelidir. 
Geliştirilmek istenen özellik, hareketli bir cismin 
hacminin değiştirilmesidir  (7) ve bu unsura karşılık 
cihazın karmaşıklaşması (36) ise kötüleşen 
özelliktir. 
 Triz çelişki matrisinde 7 numaralı özellik 
gelişirken 36 numaralı özelliğin istenmemesi 
durumuna Triz matrisi 1 ve 26 numaralı çözümleri 
verir. İnovatif çözüm prensiplerinden 1 numara 
bölme gruplarına 26 numaralı çözüm ise kopyalama 
çözümüdür. 

 

 
 
 
Triz yönteminin sunduğu çözüm alternatiflerinde 
bölme, gruplara ayırma yöntemi ile çözüm bulan 
NASA Triz ekibi şu yolu izlemiştir; 
Radyasyona karşı hassasiyet oranlarına göre 
elektronik ekipmanlar gruplandırılır. Hassas, 
radyasyon direnci düşük elemanlar iç kısma 
yerleştirerek, içten dış kısma doğru radyasyon 
etkisine karşı direnci yüksek ekipmanlar tasarım 
sınırları çerçevesinde yerleştirilmiştir. Bu çözüm ile 
dış kısma yerleştirilen radyasyondan etkilenmeyen 
ekipmanlar, iç kısımlardaki ekipmanlara izolasyon 
görevi yapmaktadır. Dış kısımdaki ekipmanlar 
sayesinde radyasyon bir miktar emilir ve iç kısma 
doğru etki değeri azalarak sönümlenir. Triz ile 
ulaşılan bu yerleşim tasarımı Cassini uydusunun 
ekipmanlarının radyasyon direnci problemini 
çözmüştür [16]. 
 
5.2 Triz ve Boeing  
Boeing’in daha yüksek performans ihtiyacı için 
geliştirdiği motorun yerleşiminde problem ile karşı 
karşıya kalınmıştır. Geliştirilen motor, eski motora 
göre daha büyük çapta olduğu için, yer yüzeyi ile 
motor arasındaki mesafe (clerance) azalmıştır. 
İlk aşamada uçağın kanat yapısının veya iniş 
takımlarının değiştirilmesi planlanmıştır. Fakat bu 
değişikliklerin maliyet, zaman ve ayrıca havacılık 
kurallarına uyum açısından zorluklar getirdiği 
değerlendirilmiştir. 
Çözüm için bir Triz ekibi Boeing’in Seattle’da ki 
fabrikasına gitmiş ve konu üzerinde çalışarak 
probleme çözüm bulmuştur. Bu problemin kaynağı 
motorun boyutlarının büyütülmesidir. Motor 
performans için büyük, yere yakın olmaması için 
ise küçük olmalıdır. Özel problem genel problem 
olarak çelişki haline hareketli cismin (motor) hacmi 
(7) iyileşen özellik olurken, hareketli nesnenin 
uzunluğu (çapı) kötüleşen özelliktir.  

  
Triz çelişki matrisi bu çelişkiler için 1, 7, 4 ve 35 
numaralı çözüm prensiplerinin içinden çözümün 
bulunabileceğini belirtir. Bu çelişkiyi içeren bir 
problem bu çözümlerden birisi ile çözülebilir, fakat 
genel çözüm yöntemlerinden hepsi özele 
indirgenmiş probleme çözüm vermek zorunda 
değildir. Örneğin 7 numaralı prensip iç içe 
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yerleştirme çözümüdür. Benzer bir problem bu 
çözüm yöntemi ile çözülebilir fakat hava aracı 
motoru kullanım alanı gereği bu çözüm için uygun 
değildir. Seattle Fabrikasında ki Triz ekibi asimetri 
(4) prensibi ile problemi çözmüştür. Hava alığı ve 
motor kabuğu simetrik olmak sorunda değildir ve 
motor kabuğu oval tasarlanarak problem 
çözülmüştür [17]. 
 
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Havacılık sektörü yeni teknolojilerin kullanıldığı 
yüksek teknoloji ihtiva eden bir alandır. Örneğin, 
karbon fiber kompozit malzemeler ilk olarak hava 
araçlarındaki hafif ve dayanımı yüksek malzeme 
ihtiyacından dolayı II. Dünya savaşı sırasında 
kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda beyaz eşya 
ve otomotiv sektöründe de kompozit malzeme 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Otomobil 
motorlarında kullanılan aşırı beslemeli turbo 
motorların ilk kullanım alanı da havacılık 
sektörüdür. İkinci Dünya Savaşı’nda yüksek irtifada 
hava basıncının düşük olmasından dolayı, 
motorlarda verimli yanma gerçekleşemiyordu. 
Havanın sıkıştırılarak yüksek basıncın motora 
aktarılmasını sağlayan çözümler 1900’lü yıllarda 
General Electric tarafından geliştirilmiştir. Fakat bu 
çözümün otomotiv sektöründe yaygın kullanımı 
ancak 1990’lı yıllarda olmuştur. 
Birçok teknolojinin çıkış noktası olan havacılık 
sektörü inovasyonun merkezidir. Günümüz 
teknoloji çağında var olabilmek ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için hızlı bir şekilde 
inovatif çözümleri hayata geçirmek önemlidir.   
Triz yöntemi, inovasyonun böylesine önemli 
olduğu kuruluşlarda bir mühendislik kültürü 
olmalıdır. Günümüzün en değerli teknik 
dökümanları olan patentleri baz alarak bu yöntemin 
oluşturulması ve problem özelinde çözümler 
sunmasıyla diğer problem çözme tekniklerinden 
ayrışmaktadır. 
Psikolojik ataleti yenip çözüme odaklanmayı 
sağlaması, çözümün hangi alanda olduğunu 
gösterip inovasyon hızını artırmasıyla ve 
patentlenebilir ürün çıkmasına olanak sağlamasıyla 
bir teknoloji kurumunda ve uluslararası rekabeti 
sağlamak adına havacılık alanında mutlaka 
kullanılmalıdır. 
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8. ÖZGEÇMİŞ 
 
Uğur Can POLAT – 1993 yılında Kırşehir’de 
doğan Uğur Can POLAT, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
2017 yılında mezun oldu. 2018 Haziran ayından 
beridir TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürlüğü’nde 
çalışmaktadır.  
 
 
Ayşe TEMİZ – 1990 yılında ODTÜ Havacılık 
Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1991 
yılında Eskişehir Hava İkmal ve Bakım 
Merkezi'nde Bakım Mühendisi olarak çalıştı. 1991 
Eylül ayından itibaren TUSAŞ'da çalışmakta olup, 
CN235 Projesinde kanat ve arka gövde montaj 
sorumlusu, YARASA, ZİU ve A400M Projelerinde 
ise Yapısal Tasarım, Sistem Emniyeti, 
Sertifikasyon ve Tasarım Kalite sorumlusu 
görevlerinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında 
Ürün Bütünlüğü şefi olarak çalıştı. Bu görevi 
sırasında, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 
çalışmalarında aktif rol aldı. TX/FX Projesi 
kapsamında ürün odaklı teknoloji yönetimi 
metodolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasından 
sorumlu ekibin üyesi olarak görev aldı.  2014 
yılından itibaren Teknoloji Yönetimi 
Müdürlüğünde görev alan Ayşe TEMİZ, şu anda 
Ar-Ge ve Prototip Operasyonları Başkanlığında 
Teknoloji Yönetimi Müdürü olarak çalışmaktadır. 
Aynı zamanda Fikri Haklar Kurulu Üyesi ve Ar-Ge 
Merkezi Koordinatörü olarak görev almaktadır. İlgi 
alanları; teknoloji yönetimi ve stratejileri, Ar-Ge 
yönetimi, fikri haklar, yenilikçi problem çözme 
teknikleri ve işbirlikleridir. 
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