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TUSAŞ Sanayi Odaklı Lisans Bitirme 
Projeleri

Geleceğin harekat ortamında kullanılacak ürünler için 
teknolojik olarak hazır olmayı ve rekabet üstünlüğü sağ-
layacak yeni teknolojik yetkinlikleri kazanabilmeyi he-
defliyoruz. Bu doğrultuda etkin ve sürdürülebilir ar-ge 
uygulamalarını ve çalışma modellerini hayata geçirmek 
büyük önem arz ediyor. Sadece ar-ge yapan değil, aynı 
zamanda ar-ge yaptıran ve ülkemizdeki havacılık-uzay 
ekosistemine yön veren bir şirket olarak teknoloji kaza-
nımında üniversite sanayi işbirliği (ÜSİ) uygulamalarımızı 
çeşitlendiriyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin filiz-
lendiği, yeni fikirlerin akademik özgürlükle çalışılabildiği 
üniversitelerle pek çok farklı yol ile işbirliği yapıyoruz. Bu 
mekanizmalardan biri olan son sınıf lisans öğrencilerinin 
bitirme projeleri uygulamalarımızı bu yazı ile okura aktar-
mayı amaçlıyoruz.

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı ile ilişkili 
araştırma konularında, akademik ve sanayi danışmanı 
rehberliğinde bitirme projelerini yürütüyoruz. TUSAŞ 
uzmanlarının sanayi danışmanı olarak görev aldığı bu 
çalışmalar ile TUSAŞ’ın stratejik ihtiyaçları doğrultusunda 
insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin 
çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin ge-
lişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Özellikle 
akademik araştırmaların sanayinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda yönlendirilmesi hususunun titizlikle ele alınması 
bitirme projelerinden elde edilen kazanımların artırılma-
sını sağlamaktadır. Bu kapsamda yürütülecek projelerde, 
şirketimizde yaşanan bir üretim/tasarım sorununun çö-
zülmesinin hedeflenmesi, TUSAŞ’ta uygulama potansiye-
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li olan bir ürün, yöntem veya sürecin geliştirilmesi ya da 
iyileştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir 

TUSAŞ adına öğrencilere rehberlik eden sanayi danışma-
nı, şirketimize sağlanacak faydanın artırılması hedefi ile il-
gili proje faaliyetlerini yönlendirmektedir. Akademisyen-
ler ise ilgili projenin bilimsel teknik ve prensiplere uygun 
olarak gerçekleştirilmesi hususunda danışman olarak 
katkı sağlamaktadır. Üniversite ve sanayi tarafından çözü-
len problemlere ait teorik ve uygulama tecrübesine sahip 
uzmanların yönlendirmesiyle, en fazla beş kişiden oluşan 
üniversite öğrenci ekipleri, proje içinde bilgi ve beceri ka-
zanıp günümüz iş hayatı için elzem olan birlikte çalışma 
kültürünü deneyimleyebilmektedirler.

Her yıl potansiyel bitirme proje konuları şirketimizin inter-
net sitesinde yayımlanmaktadır. Bu konulara ilave olarak, 
akademisyenlerle gerçekleştirilen işbirliği toplantılarında 
gündeme gelen lisans seviyesindeki proje fikirleri veya 
TUSAŞ’ta staj yapan öğrencilerden gelen proje önerileri 
de değerlendirmeye alınmaktadır. Böylelikle, öğrenci ve 
akademik danışmanlardan gelen yenilikçi yaklaşımların 
ele alınmasına da fırsat sağlanmaktadır. Her bir mühen-
dislik disiplini için ayrı proje konusu yayımlanmakla bir-
likte, disiplinler arası proje konularında da öğrencilere 
çalışma imkânı sunulmaktadır. Bu konular kapsamında 
üniversiteler ile projeler gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 
öğrenim yılı içinde yapılan projelerin bölümlere göre da-
ğılımı Şekil 1’de verilmiştir.

Bitirme projesi başvuruları akademik danışman aracılıyla 
yapılmaktadır. Projede görev alacak tüm öğrencilerin not 
ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerin-
den en az 70 olması beklenmektedir. Bitirme projesi ger-
çekleştiren öğrenciler şirketimizde çalışabilecek potansi-
yel mühendis adaylar olduklarından not ortalamalarının 
işe alım kriterine uygun olması önem arz etmektedir. 
Bunun yanında, not ortalaması bireysel değil, ekibin sağ-
laması gereken bir kriterdir. Bu da not ortalaması düşük 
olan öğrencilerin başarılı öğrencilerle aynı ekipte yer al-
malarına ve proje içinde kendilerini geliştirebilme fırsatı 
edinmelerine olanak sağlamaktadır.

Bazı üniversitelerde bitirme projeleri tek dönemde ger-
çekleştirildiği için başvurular iki dönem hâlinde Ocak-
Şubat ve Eylül-Ekim ayları arasında alınmaktadır. Tüm 
üniversitelere eşit mesafede durarak, her iki durumda 
da başvuru olanağı sağlama amacıyla bu yaklaşım tercih 
edilmiştir. Bir üniversitenin aynı bölümü ile bir öğrenim 
yılında en fazla 3 proje gerçekleştirilebilmektedir. Baş-
vurular tüm üniversitelere açık olduğundan farklı üni-
versitelere de imkân tanıyabilmek adına bu şart konul-
muştur. 2018-2019 öğrenim yılında şirketimizin işbirliği 
içerisinde olduğu üniversiteler Şekil 2’de yer almaktadır. 
Tüm başvurular, TUSAŞ içerisinde konunun sahibi olan 
ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak değerlendirilir. 
Başvurunun kabul edilmesi durumunda, ilgili akademik 
danışman ile birlikte bitirme projesini gerçekleştirecek 
öğrenciler, nihai proje konusu ve kapsamının belirlenme-
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si için şirketimizde düzenlenecek toplantıya davet edilir. 
Gerçekleştirilen müzakere toplantısı ile problem tanımı 
netleştirilerek proje planı oluşturulur. Proje öngörülen 
takvim ve şartlara uygun olarak başlatılır. Proje sürecinde 
sanayi danışmanları, akademik danışman ve öğrencilerin 
koordinasyonu ile proje izleme toplantıları gerçekleşti-
rilmektedir. İzleme toplantıları ile projenin gelişimi ya-
kından takip edilmektedir. Sanayi danışmanlarının yön-
lendirmeleri doğrultusunda öğrencilerin çalışmalarını 
verimli ve TUSAŞ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçek-
leştirmeleri sağlanmaktadır.

TUSAŞ tarafından bitirme projesi faaliyetleri kapsamında 
öğrencilere sağlanan olanaklar aşağıda listelenmiştir

• Öğrenciler şirketimizin Stajyer Mühendis Programı’na 
başvurarak kabul aldıkları durumda haftanın belir-
lenen günlerinde TUSAŞ’ta staj yapabilmektedir. Bu 
sayede alanda yapılan çalışmaları görerek tecrübe ka-
zanmaları mümkün olabilmektedir.

• Proje ekibine, maksimum 5.000 TL proje bütçesi sağ-
lanarak makina, teçhizat ve yazılım, sarf malzemeleri, 
hizmet alımları, seyahat ve proje ile ilgili diğer giderler 
karşılanabilmektedir. Fonlanan bütçe ile proje çalışma-
ları etkin bir şekilde yürütülmektedir.

• Proje boyunca, TUSAŞ Tesisleri’nde gerçekleştirilen ça-
lışmalar için gereken altyapı kullanım masrafları TUSAŞ 
tarafından karşılanmaktadır. 

• Proje ekibine imkânlar dâhilinde öğle yemeği ve ula-
şım sağlanmaktadır.

• TÜBİTAK-2209B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı’na başvuru yapılması beklen-
mektedir. Başvurular için şirketimiz tarafından destek 
mektubu hazırlanmaktadır. Bu program ile öğrenciler, 
proje başvurusu yapma ve yazma gibi alanlarda tecrü-
be edinmektedir.

Yıl sonunda şirketimizde yürütülen lisans bitirme projele-
rinin çıktılarının sunulduğu, sanayi danışmanı, akademik 
danışman ile öğrencilerin davet edildiği geniş katılımlı 
bir seminer düzenlenmektedir. Seminerde proje ekibi, 
uygulanan yöntem ve araştırma tekniklerini, elde edilen 
çıktı, sonuç ve kazanımları, projenin TUSAŞ’a olası katkıla-
rını içeren bir sunum yapmaktadır. Bu sayede öğrenciler, 
edindikleri tecrübeleri ve proje sürecini geniş bir kitleye 
aktarabilme fırsatı edinmektedir. Şirketimizin tüm ça-
lışanlarının da katılabildiği etkinlik, yapılan çalışmanın 
devamı niteliğinde yapılabilecek akademik çalışmalar, 
yüksek lisans tez konuları veya yeni bir bitirme projesi 
konuları gibi önerilerin alınmasına imkâan tanımaktadır. 
Yapılan çalışmalardan elde edinilen bilginin yayılımı ise 
gerçekleştirilen tüm bitirme projelerini içeren bir kitapçık 
hazırlanarak sağlanmaktadır.

Yürütülen proje ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmış, TU-
SAŞ çalışma disiplinine hazır, sorumlu olacağı bölümün 
gereksinimlerini karşılayabilen nitelikli insan kaynağının 
oluşturulması için bitirme projelerinin güçlü bir üniversi-
te-sanayi işbirliği modeli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu 
proje modeli ile ülkemizdeki tüm üniversitelere ulaşarak 
ileri ve yenilikçi teknoloji konularında daha fazla proje 
gerçekleştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz.
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