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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
**  SY: Sınav yapılmamakta.

Mayıs ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.

Eğitimin  Adı Eğitim Tarih Aralığı Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

4-5 Mayıs 2019 Ankara 6 Mayıs 2019

10-11 Mayıs 2019 İstanbul 12 Mayıs 2019

11-12 Mayıs 2019 Kocaeli 13 Mayıs 2019

14-15 Mayıs 2019 İzmir 16 Mayıs 2019

Asansör

7-9 Mayıs 2019 Ankara 10 Mayıs 2019

7-9 Mayıs 2019 Bursa 10 Mayıs 2019

17-19 Mayıs 2019 Kocaeli 20 Mayıs 2019

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
2-5 Mayıs 2019 İstanbul 5 Mayıs 2019

13-16 Mayıs 2019 Ankara 16 Mayıs 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

7-10 Mayıs 2019 İzmir 11 Mayıs 2019

20-23 Mayıs 2019 Ankara 24 Mayıs 2019

23-26 Mayıs 2019 İstanbul 27 Mayıs 2019

27-30 Mayıs 2019 Diyarbakır 31 Mayıs 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 25-28 Mayıs 2019 Ankara 29 Mayıs 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

3-5 Mayıs 2019 İstanbul 5 Mayıs 2019

10-12 Mayıs 2019 Mersin 13 Mayıs 2019

11-13 Mayıs 2019 Eskişehir 13 Mayıs 2019

24-26 Mayıs 2019 Adana 26 Mayıs 2019

Mekanik Tesisat 10-20 Mayıs 2019 İstanbul 25 Mayıs 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi 

2-3 Mayıs 2019 İzmir 3 Mayıs 2019

2-3 Mayıs 2019 Samsun 3 Mayıs 2019

2-3 Mayıs 2019 Denizli 3 Mayıs 2019

4-5 Mayıs 2019 İstanbul 5 Mayıs 2019

4-5 Mayıs 2019 Adana 5 Mayıs 2019

9-10 Mayıs 2019 Trabzon 10 Mayıs 2019

11-12 Mayıs 2019 İstanbul 12 Mayıs 2019

11-12 Mayıs 2019 Antalya 12 Mayıs 2019

13-14 Mayıs 2019 Gaziantep 14 Mayıs 2019

15-16 Mayıs 2019 Eskişehir 16 Mayıs 2019

21-22 Mayıs 2019 İzmir 22 Mayıs 2019

28-29 Mayıs 2019 Kocaeli 29 Mayıs 2019

Şantiye Şefliği

9-11 Mayıs 2019 Kocaeli 11 Mayıs 2019

10-11 Mayıs 2019 Bursa 12 Mayıs 2019

24-26 Mayıs 2019 İstanbul 26 Mayıs 2019

29-31 Mayıs 2019 Ankara 31 Mayıs 2019

29-31 Mayıs 2019 İzmir 31 Mayıs 2019

Soğutma Tesisatı

7-8 Mayıs 2019 Edirne 9 Mayıs 2019

8-9 Mayıs 2019 Samsun 10 Mayıs 2019

17-18 Mayıs 2019 Eskişehir 19 Mayıs 2019

24-26 Mayıs 2019 Ankara 27 Mayıs 2019

25-26 Mayıs 2019 Mersin 27 Mayıs 2019

Havalandırma Tesisatı

20-22 Mayıs 2019 Ankara 23 Mayıs 2019

28-29 Mayıs 2019 Mersin 30 Mayıs 2019

29-30 Mayıs 2019 İstanbul 31 Mayıs 2019

Havuz Tesisatı
2-4 Mayıs 2019 Bursa 5 Mayıs 2019

29-31 Mayıs 2019 Mersin 1 Haziran 2019

Yangın Tesisatı

6-8 Mayıs 2019 Ankara 9 Mayıs 2019

20-22 Mayıs 2019 Konya 23 Mayıs 2019

24-26 Mayıs 2019 İzmir 27 Mayıs 2019

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 2-6 Mayıs 2019 İstanbul 7 Mayıs 2019

Temel Bilirkişilik 4-12 Mayıs 2019 İstanbul  

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
6-7 Mayıs 2019 Bursa 8 Mayıs 2019

17-19 Mayıs 2019 Adana 19 Mayıs 2019

Enerji Yöneticisi
6-15 Mayıs 2019 İstanbul SY** 

6-17 Mayıs 2019 İzmir SY**

Rüzgar Enerjisi Santrali Eğitimi 22-24 Mayıs 2019 İzmir 24 Mayıs 2019
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YALIN ÜRETİM VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

İzmir Şubemiz tarafından düzenlenecek Yalın Üretim ve 
Yönetimi Eğitimi için kayıtlar başladı.
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda hem hizmet hem de 
üretim işletmelerinin, üretim sürecinde kayıpları en aza indirerek; 
en uygun kalite, maliyet, sürede üretimi gerçekleştirmeye, israfı 
engellemeye odaklı yalın üretim ve yönetim sisteminin kuruluşa 
özgü tasarlanmasında, uygulanmasında ve yönetilmesinde görev 
alan ve alacak çalışanların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
 İzmir Şubemiz de bu çerçevede Yalın Üretim ve Yönetimi Eğitimi 
başvurularını almaya başladı. 27-31 Mayıs 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan ve TMMOB üyeleri ile en az lisans mezunu 
olanların katılabileceği eğitim, TMMOB üyeleri için 1155 TL, diğer 
katılımcılar için ise 1425 TL ücret ile gerçekleşecek. 
Eğitime ilişkin gerekli bilgi ve ön kayıt için: (0232) 462 33 33 / 
Dâhili 213-214-215

Eğitimin İçeriği: 
 -  Yalın Üretimin Tarihçesi
 -  Yalın Üretim Prensipleri
 -  Çekme-İtme Sistemleri
 -  Yalın Üretim Teknikleri
 • 3M (Muda- Muri-Mura) & 8 İsraf
 • 5S
 • Görsel Yönetim
 • KAIZEN (Sürekli İyileştirme)
 • JIT – Tam Zamanında Üretim
 • Tek Parça Akış ve U Hücre
 • TPM – (Total Productive Maintenance) Toplam Üretken  
  Bakım 
 • SMED (Single Minutes Exhcange of Die) Tekli Dakikalarda  
  Kalıp Değişimi/Tip Dönüşümü
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) Toplam Ekipman  
  Etkinliği
 • Poka Yoke (Hatasızlaştırma)
 • Jidoka (Otonom Kalite) 
 • Hoshin Kanri (Stratejik Planlama)
 • Yamazumi (İş Dengeleme)
 • İş Rotasyonu  (Shojinka)
 • Kalite Çemberleri
 • Obeya (Çözüm Odası)
 • Deney Tasarımı -DOE (Design of Experimnt)
 • Malzeme Dağıtım Yönetimi (Milkrun) 
 • KANBAN (Kart ile Stok Yönetimi)
 • Heijunka (Üretim Seviyelendirme)
 • VSM-D (Value Stream Mapping-Design) Değer Akış   
  Haritalama-Tasarım
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Değerli Meslektaşlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı beşinci sayısı ile karşınızdayız. Mühendislik ve 
toplumsal alandaki konuların öne çıkarıldığı dergimizde, yıl içerisinde özel sayılara da yer verilmek-
tedir. Dergimiz,  geçtiğimiz sayılarında   “Nesnelerin İnterneti, Nükleer Enerji-I-II, Otomotiv” başlıklı 
özel sayılarıyla karşınızda olmuş ve Mayıs sayısı özel sayımızın konu başlığı “ARGE-İnovasyon-Sa-
vunma” olarak belirlenmiştir.

Ülkelerin siyasal ve ekonomik alandaki konumunu belirleyen unsurlarından birisi olan savunma 
sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime ve yeniliğe sürekli ola-
rak ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla doğrudan ilgisi ve uluslararası 
arenadaki belirleyici rolü, savunma sanayi sektörünün diğer piyasalardan farklılaşmasına neden 
olmuştur. Sektörün taşıdığı stratejik öneme binaen ülke hükümetlerinin sektöre doğrudan veya 
dolaylı olarak müdahalesi veya yön vermesi sonucunda yenilikler göze çarpmaktadır

Dergimizde, savunma sanayii ile ilgili AR-GE, yenilikçilik çalışmaları, gerçekleştirilen projelere, ürün 
yönetimleri konularına yer verilmiş ayrıca, Haber, Söyleşi, Etkinlik, Sanayi Analizleri, Kitap Tanıtımı, 
MİEM bölümleri bulunmaktadır.      

AR-GE-İnovasyon- Savunma özel sayısı ilk bölümünde, Havacılık ve Savunma sanayiinin önemli 
isimlerinden Prof. Dr. Cahit Çıray ile kuruluşuna öncülük ettiği ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nün öykü ve savunma sanayiinin ülkemizdeki dünü bugünü ve geleceği üzerine gerçekleş-
tirilen röportaj yer almaktadır.

Araştırma Merkezleri bölümünde Aselsan Araştırma Merkezi, TUSAŞ Teknoloji Yönetimi Müdürlüğü, 
Havelsan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi bünyelerinde gerçekleştirilen teknoloji yönetimi faaliyetleri 
yapılan AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarından bahsedilmiştir

Dergimiz bölümlerinde sanayi ile alakalı 3 yazımız daha yer almaktadır. Sanayide şirketlerin hayatta 
kalması için başarılı ürün ve hizmet üretmenin temelinde yatan doğru ürün yönetimini tanımlayan 
“müşteri değerleri, inovasyon ve dijitalleşme, modülarizasyon ve standartlaştırma, maliyet ve ve-
rim” ana başlıklarının ele alındığı “CM2 İle Süreç Mükemmelliğine Ulaşmak” başlıklı çalışma; TUSAŞ-
Arge Üniversite–Sanayi İş Birliği uygulamaları kapsamında son sınıf lisans öğrencilerinin bitirme 
projelerinin, öğrencilere sağlanan olanakların aktarıldığı “TUSAŞ Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje-
leri” başlıklı çalışma ve TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez tarafından 
yazı dizisi şeklinde hazırlanan yazılarından “Tarımda Çöküntü Sanayiyi de Sarsıyor” başlıklı çalışma-
lar sunulmuştur.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen MİEM Mayıs ayı eğitim programına ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makine-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bö-
lümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabi-
lirsiniz.   

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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TMMOB 1 MAYIS'TA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 
ALANLARDAYDI

Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel biçimde 
kutlandı. TMMOB, 1 Mayıs 2019'da, Türkiye'de emekten yana olan tüm kesimler ile 1 Mayıs kutlamalarının 

yapıldığı her meydanda, mitingdeydi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz İstanbul Bakırköy Halk 
Pazarı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Mi-
tingine katıldı.

Emek, özgürlük ve demokrasi müca-
delesinde yaşamını yitirenler anısına 
gerçekleştirilen saygı duruşu ile baş-
layan Mitingde Birlik Başkanımız Emin 
Koramaz'ın yanı sıra DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez 
Konsey Başkanı Sinan Adıyaman birer 
konuşma gerçekleştirdiler.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 
“Kriz bahanesiyle işten çıkarmalar ya-
saklanmalı, çalışma saatleri düşürül-
meli, grev hakkı tam ve eksiksiz olarak 
tanınmalıdır. Haksız, hukuksuz KHK’lar 
ile güvenlik soruşturmalarıyla işinden 
edilenler görevlerine iade edilmelidir. 
Taşeron işçiler kamu işçisi olarak kad-

roya alınmalı. Dört + dört zulmüne son 
verilmeli. Emeklilikte yaşa takılanların 
mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır. 
Vergi adaletsizliğine son verilmeli. Az 
kazanandan az, çok kazanandan çok 
alınmalıdır. Asgari ücretliden vergi 
alınmamalı. Göçmen işçilerin emekle-
rinin sömürülmesine son verilmeli. İş-
sizlik sigortası fonunun arpalık olarak 
kullanılmasına son verilmelidir. Zorun-
lu BES sistemi altında tefecilik sistemi-
ne son verilmeli. Son kalemize, kıdem 
tazminatımıza, birikmiş emeğimize, 
çocuklarımızın geleceğine el uzatanla-
rı pişman edecek miyiz?” dedi.

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen ise 
emekten, barıştan, demokrasiden, 
laiklikten yana olanların ittifakını 
kuracaklarını söyledi. 1 Mayıs 
meydanlarından aldıkları güçle 
aydınlık yarınları, emeğin birleşik 
mücadelesiyle kuracaklarını dile 

getiren Gezen, “Üreten biziz, yöneten 
de biz olacağız.” dedi. Gezen, 
konuşmasının sonunda lösemi 
hastaları için herkesi kan bağışı 
yapmaya çağırarak, “Öykü Arin’i 
hepiniz tanıdınız, bizim iki üyemizin 
sevgili çocuğu. Öykü çok zor musibet 
türüyle mücadele ediyor. Öykü gibi 
onlarca çocuk, onlarca hasta da 
lösemi ile mücadele ediyor. Bizim gibi 
dayanışma örgütlerinin bir görevi de 
yaşatmaktır. Hepinizi hem Öykü Arin 
için hem de lösemi hastası herkes için 
kan bağışı yapmaya kobay olmaya 
çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır.” 
ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İma-
moğlu ile platforma çıkarak halkı se-
lamladıktan sonra “Yaşasın 1 Mayıs” 
sloganı attı. 
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik 4. Toplantısını 10 Mayıs 2019 
tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri; Yunus Yener, Selçuk Soy-
lu, Aslı Aydın, İlhan K. Turan, Aylin Sıla Aytemiz, Hayri Koza-
noğlu, Aziz Konukman, Yavuz Bayülken, Mustafa Sönmez,  
Serkan Öngel, Oğuz Türkyılmaz, Osman Serter, Kansu Yıldı-
rım, Serap Özpolat Çete ve Dinçer Mete katıldı.

Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında biraraya geli-
nen toplantıda ekonomik gelişmeler ışığında sanayiye yö-
nelik değerlendirmeler yapılırken, Sanayi Kongresi faaliyet-
leri kapsamında yapılacak çalışmaların içerikleri konuşuldu.

Ana temanın Bunalım, Sanayi ve Mühendisler olarak belir-
lendiği Sanayi Kongresi 2019’un oturum başlıkları üzerine 
değerlendirmeler yapılırken, MMO tarafından Türkiye’de yü-
rütülecek olan anket çalışmasının içinde bulunduğu aşama 
değerlendirildi.

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU ELE ALINDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli güncellenen 

“Türkiye Enerji Görünümü” başlıklı çalışmanın detayları, 16 Mayıs Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde ele alındı.

2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan 
“Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (CESD)” tarafından 2016 yılından bu yana 
Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına ilişkin yapı-
lan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılırken, aynı zamanda 
enerji konusu üzerine birçok seminer ve konferans dü-
zenlendi.

Son olarak 16 Mayıs Perşembe günü TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından ha-
zırlanan Türkiye Enerji Görünümü başlıklı çalışma Kadir 
Has Üniversitesi’nde tanıtıldı. Enerji Çalışma Grubu Baş-
kanı Oğuz Türkyılmaz ile Çalışma Grubu üyesi Orhan Ay-
taç tarafından sunulan çalışmada Türkiye’nin enerji siste-
minin durumu ele alındı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Gru-
bu tarafından 2010’dan bu yana her yıl sürekli güncel-
lenen “Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, “birincil 
enerji tüketimi”, “elektrik enerjisi üretimi”, “kapasite kul-
lanımı”, “yakıtlar ve kaynaklar”, “dışa bağımlılık” ve diğer 
konular hakkında güncel bilgilere yer verildi.

Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektöründe son 
bir senede yaşanan gelişmeler”, “kapasite mekanizması”, 

“yerli kömürden üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi 
verilmesi”, “çevre koruyucu yatırımları öteleme niyeti”, “YEKDEM’in 
amaç dışı kullanımı”, “YEKA’lar”, “enerji sektöründe alınan 
kredilerdeki sorunlar”, “Akdeniz’de doğal gaz arama” konuları 
ülke ve toplum yararı doğrultusunda çözümler içeren önerilerle 
masaya yatırıldı.Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 2010’dan 
beri her yıl yenileniyor olmasının önemine değinen CESD Müdürü 
Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan bu çalışmanın politika 
yapıcıları, endüstri ve akademi dünyası için vazgeçilmez bir 
kaynak” olduğunu vurguladı.
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PROF. DR. CAHİT ÇIRAY:
“F-35 ŞART DEĞİL, İMHA’LARA YÖNELMELİYİZ”

Hülya Aydın*

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com

Havacılık ve savunma 
sanayinin önemli 
isimlerinden Prof. 
Dr. Cahit Çıray’ı, 

kuruluşuna öncülük 
ettiği ve halen ders 
vermeyi sürdürdüğü 
ODTÜ Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nde ziyaret 
ederek, bölümün 
kuruluş öyküsünü 
dinledik, savunma 

sanayinin ülkemizdeki 
dünü, bugünü ve 
geleceği üzerine 
sohbet ettik… 

Ömrünün neredeyse tamamında ha-
vacılık alanındaki çalışmaları önemli 
yer işgal eden Çıray, gerçekte yüksek 
inşaat mühendisi. Aslında küçük yaş-
lardan itibaren uçak veya gemi mü-
hendisi olmak istiyor. Fakat 1950’ler 
Türkiye’sinde inşaat mühendisliği 
bölümü çok revaçtadır ve en fazla 
tercih edilen fakültedir. Ailesi, özel-
likle de babası iş bulma olanakları 
çok olur diye inşaat mühendisliğine 
yönelmesini istiyor. 1950 Haziran 
ayında liseden mezun olan Çıray, o 

sıralar üniversiteye girişler sınavla 
olmadığı için yazın hiç ders çalışmı-
yor. Ancak kayıtlara çok az zaman 
kala üniversite girişlerinde tekrar 
sınavlı alım yöntemine dönülüyor. 
Çıray da yazın hiç ders çalışmadığı 
için “nasıl olsa inşaatı kazanamam” 
diyerek ve ailesini de kırmamak için 
tercih yaparken en üste inşaat, ikin-
ci sıraya da makina mühendisliğini 
yazıyor. Ama en yüksek puanlı yeri, 
yani inşaat mühendisliğini kazanıyor 
ve istemeyerek girdiği İstanbul Tek-
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nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden 1955’de Yüksek İnşaat 
Mühendisi olarak mezun oluyor. Bu 
durumu şöyle özetliyor Çıray: “Ter-
cihte sözde kurnazlık yaptım ama işe 
yaramadı ve kazayla inşaat mühen-
disi oldum.” Tabi mecburen bitiriyor 
okulu ve bu alanda çalışmaya baş-
lıyor. Kısa bir süre çalıştıktan sonra 
askere gidiyor ve tercüman teğmen 
olarak Kore 7. Değiştirme Birliği’nde 
tamamlıyor askerliğini. Kore Gazisi 
unvanını, müracaat etmediği için 
alamıyor ama kendi deyimiyle bu şe-
refli görevin anılarını gururla saklıyor 
hala.

Askerden dönünce Devlet Su 
İşleri’nde işe giriyor. Ama oradaki 
çalışma ortamında mutlu olmuyor 
ve ayrılıyor. Bir süre bir müteahhitle 
birlikte çalışıyor ve burada iki yıllık işi 
bir yılda tamamlıyor. Çıray “Çok hız-
lı çalıştım, işlerine gelmedi ve beni 
kapıya koydular” diyor. 1959 yılında 
İzmir’de yine bir müteahhitle İzmir 
Fuarı’nda inşaatlar yapmaya başlıyor. 
Üniversitede betonarme branşında 
okuduğu için, bu alanda oldukça ba-
şarılı işler yapıyor. Bu sefer ki müte-
ahhit, yapılan işlerden çok memnun 
oluyor ve Çıray’a kendisinin vekilliği-
ni yapmasını teklif ediyor. Çıray bu 
teklifi, “ben yöneticilik değil, mühen-
dislik yapmak istiyorum” diyerek red-
dediyor ve oradan da ayrılıyor. 

Pusula doğru yönde işliyor…

Kısacası inşaatçılık işi, onu bir 
türlü memnun etmiyor. 1960 yı-
lında ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde asistan olarak işe baş-
lıyor ve Hidrolik Laboratuvarı’nda 
görev alıyor. Ardından 1962-1966 
yılları arasında University of Lon-
don, Imperial College of Scienceand 
Technology’de “Fluid Mechanicsand 
Hydraulics” alanında türbülans üze-

rinde doktora çalışmasını tamamlı-
yor. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’ne dönüyor ve 
kısa bir süre sonra Asistan Profesör 
unvanıyla eğitim ve araştırma ça-
lışmalarına devam ediyor. Burada 
özellikle hidrolik ve aerodinamik 
modeller ile uğraşıyor. Ancak biraz 
tesadüfler, kendi deyimiyle biraz 
da pusulanın doğru yönde işlemesi 
sonucu, havacılık alanına yöneliyor. 
Böylece 1978-1981 yılları arasında 
ODTÜ bünyesinde Havacılık Mühen-
disliği Bölümü kurulması ile ilgili ön 
çalışmalarda görev alıyor ve 1981 yı-
lında bölümün kurucu başkanlığını 
üstleniyor. 1980’li yıllarda Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı’nın uçak seçimi 
ve TAI’nin kuruluş çalışmalarında da 
rol oynuyor. TAI’de üretilen ilk F-16 
uçuşu da 1987-1988 yılları arasında 
TAI’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüğü dönemde ger-
çekleştiriliyor. 1980-2006 arasında 
NATO’nun Havacılık-Uzaycılık Bilim-
sel kuruluşu AGARD’ın (daha sonra 
RTO) Akışkanlar Dinamiği birimlerin-
de görev alıyor ve Başkanlık yapıyor. 
1998 yılında üniversiteden emekli 
olan Çıray, çalışmayı neredeyse hiç 
bırakmıyor. Halen, ODTÜ’de kurucu-
su olduğu bölümde, “Aerodinamik, 
Helikopter Aerodinamiği, İleri Akış-
kanlar Mekaniği, Türbülans ve Sınır 
Tabakalar” konularında dersler ve-

rerek, aktif olarak akademik hayata 
ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Bölümü’nün gelişmesine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Evli ve 
iki erkek çocuk babası olan Çıray’ın 
çocuklarından biri makina mühen-
disi diğeri ise tıp doktoru ve ikisi de 
Amerika’da yaşıyor.

İlk adımlar İstiklal Savası 
sırasında atılıyor

Kendi serüvenini kısaca anlatan 
Çıray’dan, Türkiye’nin savunma sana-
yi öyküsünü dinlemeye başlıyoruz. 
Ülkemizde savunma sanayine yö-
nelik ilk adımların İstiklal Savaşı’yla 
birlikte atılmaya başladığını söylüyor 
ve şöyle anlatıyor: “İstiklal Savaşı’yla 
beraber Ankara’da bir takım iş yerleri 
kuruluyor, buralarda mermi ve silah-
ların eksik parçaları yapılıyor. Aslında 
bence bizde ki havacılık serüveni 
o zamanlardan beri başladı. Çünkü 
İstiklal Savaşı zamanında bize bir şe-
kilde uçaklar veriliyor ama silahları 
sökülerek teslim ediliyordu. Bizim 
mühendislerimiz ve ustalarımız, bu 
silahları o uçaklara yeniden monte 
ederek çok zor bir işlemi başarmış-
lar. Makinalı tüfeği açık kokpitin 
önüne monte ediyorlar ve oradan 
ateşleniyordu silahlar. Bir yandan 
pervane dönüyor ve orada bir senk-
ronizasyon problemi oluşuyordu. 
Eğer makinalı tüfekten çıkan mermi 
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gidip pervaneyi vurursa uçak düşer, 
merminin hareket ederken boşluk 
oluştuğu sırada geçmesi lazım, yani 
ciddi bir senkronizasyon gerekiyor. 
Bunları başararak o uçakları savaş 
uçağı haline getirmişler. O zaman-
ki şartlar dikkate alınırsa müthiş bir 
şey ve havacılık tarihimiz açısından 
çok önemli bir olay bu. Buna benzer 
anlatılan ikinci bir örnek var. Mesela 
uçak uçuyor ama diyelim ki kanat 
arızalandı ve indi. O şartlarda kana-
dı nasıl tamir edeceksiniz? Branda 
beziyle mesela. Ama o bezi sertleş-
tirmek lazım. Ne yapılıyor? Yumurta, 
tutkal vb. maddeler sürüp onu sert-
leştiriyorlar ve onu kanatların yüze-
yi haline getiriyorlar. Bunların hepsi 
dönemin koşullarında yeni birer ino-
vasyon çalışması gibi düşünülebilir. 
Bu aynı zamanda bizim insanımızın 
kabiliyetinin, zekâsının ve gayretinin 
bir sonucu ve “Ya istiklal ya ölüm” da-
vamıza nasıl gönülden bağlı olduk-
larının da bir göstergesidir.”

“Dünyada uçaklardan yapılan ilk 
yapılan bombardıman bizedir…”

İstiklal Savaşı sırasında elimizde uçak 
olmasını da büyük şans olarak nite-

lendiriyor Çıray. O uçakların alınma 
hikâyesi de bir o kadar ilginç. Şöyle 
anlatıyor: “Belki duymuşsunuzdur, 
dünyada ilk defa uçaklar tarafından 
bombalanma şerefine nail olanlar 
biz Türkleriz. 1912 yılında Libya’daki 
olaylarda Trablusgarp’ta İtalyanlar ilk 
defa tepeden bomba salladılar ve biz 
de bombalandık. Bu olaydan hemen 
sonra, gerek orada bulunan Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları gerekse 
Osmanlı’nın üst düzey komutanları 
ve kurmayları, havacılık konusuna 
el atmaya karar veriyorlar. Akabinde 
de dışarıdan bir takım uçaklar alını-
yor ve pilot yetiştirmeye başlanıyor. 
İyi ki de yapılıyor tüm bunlar, çünkü 
İstiklal Savaşı’nda bunlardan istifade 
ediliyor.”

“Kayseri Uçak Fabrikası, 
endüstrileşme hamlesinin 
başlangıcıdır”

Çıray, Cumhuriyet’in kuruluşundan 
hemen sonra 1926 yılında kurulan 
Kayseri Uçak Fabrikası’nın ise, o dö-
nemde endüstrileşme yönünde atı-
lan en büyük adımlardan bir tanesi 
olduğunu söylüyor. Savaştan yeni 

çıkmış, insan gücü neredeyse sıfır-
lanmış, her şeyi ithal eden ve borç 
içindeki bir ülkenin uçak fabrikası 
kurmasını, sadece Türkiye'nin müda-
faası yönünden değerlendirmenin 
de yanlış olacağının altını çiziyor ve 
ekliyor: “Atatürk sanayinin geliştiril-
mesinde havacılığın ne alama gel-
diğini çok iyi kavramış biriydi. Dola-
yısıyla Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi 
Kayseri’ye Uçak Fabrikası’nı açmak 
olmuştur. Konu sadece o uçaklara sa-
hip olmak olsaydı, o fabrikalara sarf 
edilen paralarla, yurt dışından bir 
sürü uçak satın almak mümkündü. 
Ama bunun yerine bir fabrika kurulu-
yor. Bunun anlamı bence Türkiye'de 
arzu edilen endüstrileşmenin geliş-
mesini, Kayseri'de bu uçak fabrikası 
etrafında başlatmaktır. Çünkü bu-
gün olduğu gibi o gün de, havacılık 
endüstrisi ve özelde bir uçak yapımı 
günün mevcut bilgi ve teknolojileri-
nin en üst düzeyde olanını gerektirir. 
Bu bilgi ve teknolojiye sahip olan 
bir ülkenin, bunun altındaki birçok 
endüstriyel malzemeyi üretmesi de 
mümkün olabilir.”

“İstiklal Göklerdedir”

Kayseri Uçak Fabrikası’nın, Atatürk'ün 
kalkınma yönünde Türkiye'ye verdi-
ği çok ilginç ve çok önemli mesaj-
lardan bir tanesi olduğunu söyleyen 
Çıray, Atatürk’ün meşhur “İstikbal 
göklerdedir” sözüne dair de şunları 
söylüyor. “Atatürk eğer uçak yapma 
gibi çok ileri teknoloji gerektiren bir 
işi geliştirip yapabilirsek, Türkiye’nin 
yapamayacağı bir şey kalmaz diye 
düşünmüştür. Bu bağlamda da za-
ten “İstikbal göklerdedir” demiştir. 
Şunu da belirteyim, bu sözü ger-
çekten söyleyip söylemediğine dair 
ortalıkta laflar dolaştırılıyordu bir 
zamanlar. Bazı çevreler halen belki 

Kayseri Uçak Fabrikası
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dönüp dolaşıp böyle şeyler söylerler. 
Ben bunu yıllar evvel, bölümümü-
zün açılış törenine gelen, Atatürk’ün 
manevi kızı Sabiha Gökçen Hanıme-
fendiye sormuştum. O da bana ‘tabi 
ki onun sözüdür, o sözü söylediği 
anda ben de onun yanındaydım’ de-
mişti. Çok geniş bir ufuktur bu. Ama 
ondan sonra gelenler, bunu ne yazık 
ki çoğu zaman idrak edemediler.”

“Atatürk'ün bu istikametteki 
eylem ve söylemleri sürüyor” 

Kayseri Uçak Fabrikası’ndan sonra 
Atatürk’ün öncülüğünde atılan di-
ğer adımları ise şöyle anlatıyor Çıray: 
“Kayseri Uçak Fabrikası harekete ge-
çirilmiştir, fakat bilindiği gibi bu fab-
rika çok fazla başarılı olmamış, bir-
kaç türlü değişikliğe uğramıştır. Ama 
fikir ve başlangıç olarak, Atatürk'ün 
felsefesini, gösterdiği yolu gayet 
açık bir şekilde ifade etmektedir. 
Atatürk'ün bu istikametteki eylem-
leri ve söylemleri daha sonra da de-
vam etmiştir. Türk Hava Kurumu'nun 
kuruluşu, bunun paralelinde Ankara, 
Kayseri ve Eskişehir'de havacılıkla 
ilişkili başka fabrikaların kurulması. 
Ankara'da Türk Hava Kurumu'nun, 
Türk Kuşu'nun yanında, Türk Hava 
Kurumu'nda motor ve gövde imal 
eden fabrikaların mevcudiyeti… 
Bunlara ilaveten İstanbul'da Nuri 
Demirağ'ın havacılık endüstrisine 
yaptığı büyük katkılar... Yeşilköy'de 
pilot okulunun açılması ve yine bu-
gün Yeşilköy diye bildiğimiz bölgede 
madeni uçakların, hatta Nuri Demi-
rağ ekibinin kendi dizaynları olan 
uçakların yapılması, bir takım savaş 
uçaklarının yapılması... Bütün bunlar, 
1940’lara kadar Türkiye'de havacılık 
alanında oldukça önemli faaliyetle-
rin var olduğunu göstermektedir. Bu 
faaliyetler de dikkat edilirse endüst-
riyel ortamda idiler.”

Türkiye’de “THK-5 uçağı” imalatı 
ve ihracatı yapılıyor

Havacılık endüstrisinde üç köşe ol-
duğunu belirten Çıray, endüstriyel 
ortamın havacılık endüstrisinin üç 
köşesinden bir tanesi olduğunu, 
ikincisinin havacılık ve uçak mü-
hendisi yetiştirilmesi için gerekli 
eğitimin verilmesi, üçüncüsünün 
de havacılık endüstrisinin, bugün 
dahi vazgeçilmez olarak görülen, 
araştırma ve geliştirmede kullanılan 
rüzgar tünelleri olduğunu söylüyor. 
Türkiye’de 1940’lı yıllarda bu üç kö-
şeden ikisinin eksik olduğunun fark 
edilmesiyle bu yönde adımlar atılı-
yor. Bu adımları şöyle anlatıyor Çıray: 
“Bu iki bacağın eksikliğinin farkına 
varılması üzerine 1944’de İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nde, Makina Mü-
hendisliği Fakültesi'nin bünyesinde 
Uçak Mühendisliği Bölümü kurul-
muştur. Bu bölüm halen aynı isim al-
tında faaliyetine devam etmektedir. 
Bölümün paralelinde, rüzgar tüneli 
için de bir faaliyete girilmiş, Ankara 
Rüzgar Tüneli, İngilizlerle yapılan 
anlaşmalar sonunda Ankara'da inşa 
edilmiştir. Dolayısıyla 1950’lere yak-
laştığımızda bu rüzgar tüneli o gün-
ler için, hatta bugün için bile dünya 
çapında önemli sayılabilecek, o se-
nelerde bir takım gelişmiş ülkelerde 
bile olmayan önemli bir tesisti.”

Tüm bu gelişmelerle birlikte, 
1950’lere doğru, Türkiye endüstrisi 
artık uçak dizayn edip ve ihraç ede-
bilecek durumdadır. Bunu 1940’lı 
yıllarda Danimarka'ya THK-5 uçağı 
ihraç edildiğini hatırlatarak doğ-
ruluyor Çıray ve şunları söylüyor: 
“Bu tamamen yerli olarak, kendi 
imkânlarımızla tasarlanmış, gelişti-
rilmiş, uçurulmuş bir uçaktır. Dani-
marka bunu uzun yıllar kullanmıştır. 
Hatta daha sonra bu tip uçaklardan 
külliyetli miktarda satın almak üzere 
İsveç ile beraber Türkiye'ye müraca-
atları olduğu bilinmektedir.”

1950 ile 1980 arası Türkiye’de 
havacılık sektörü uykudadır…

Fakat her ne oluyorsa oluyor ve 
1950’li yıllarda, o günün idarecileri, 
havacılık endüstrisinin devam et-
mesinde bir yarar görmüyorlar ve 
bu endüstriyi kapatmaya karar veri-
yorlar. Bu kararda Amerika’nın ünlü 
Marshall Yardım Planı’nın, büyük 
payı vardır kuşkusuz. Çıray bu konu-
da şunları söylüyor: “Eskilerin anlattı-
ğına göre o dönemki müttefiklerimiz 
para ödemeden bize uçaklar veriyor. 
Sanırım Devlet; ‘eğer bedava uçak 
temin edebiliyorsam, uçak almak 
için ne diye para vereyim?’ diyor. Yerli 
uçakları üretenler de bu rekabet kar-
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şısında anlaşılan çaresiz kalıyorlar. 
Bu günkü şartlarda değerlendirdiği-
mizde, bu kararın gayet acıklı ve çok 
da yanlış bir karar olduğu görülüyor. 
Çünkü o dönem İspanya'nın havacı-
lıkta adı anılmıyor, İtalya aşağı yukarı 
bizim ayarımızda bir havacılık en-
düstrisine sahip. İsveç bizim THK-5 
uçağını almak üzere geliyor. Ama biz 
alınan bir kararla, havacılık endüst-
risini kapatmışız. Fakat bu ülkeler o 
günden bugünlere dünyada gayet 
ileri düzeyde uçak dizayn edebilen 
ülkeler arasına girmişler. Dolayısıyla 
maalesef 1950’den 1980’lere kadarki 
süre, Türkiye'nin havacılık endüstrisi 
bakımından uykuda olduğu yıllar ol-
muş.”

“Bedava verilen malı almadan 
önce çok düşünmek lazım”

Çıray, o günkü şartlarda kendileri 
olsa, belki aynı kararı vermek duru-
munda kalabileceklerini söylüyor. 
Ama bugün, bu kararın ne kadar 
yanlış olduğunu da görüyoruz diyor 
ve şunları ekliyor: “Bedava verilen 
uçaklardan sonra, kendimiz uçak 

geliştirmediğimiz, teknolojinin ge-
lişmesine ayak uyduramayıp, gerekli 
teknolojileri geliştirmede yetersiz 
kaldığımız için, daha sonraları eko-
nomik ve teknik gereksinimlerden, 
askeri ve siyasi güce kadar zor du-
rumlara düştüğümüzü görmekteyiz. 
Ben 1950’lerde alınan kararlarla, ha-
vacılık sanayinin tümden durdurul-
masından fevkalade rahatsız olan 
ve bundan dersler çıkarılması ge-
rektiğini düşünenlerdenim. Dolayısı 
ile bu olayı derslerimde muhakkak 
surette öğrencilerime anlatır ve her 
seferinde de ‘birisi size bedava bir 
mal veriyorsa, almadan önce epeyce 
düşünmek lazım”’ diye eklerim.”

Uyanışı Kıbrıs olayları ateşliyor

Yaklaşık 30 yıl uyuyan uçak sanayi-
miz, bu uykudan uyanmaya nasıl 
karar veriyor diye soruyoruz. Şöyle 
anlatıyor Çıray: “Uyanış aşağı yu-
karı, 1960 yılından sonra yaşanan 
Kıbrıs olaylarıyla başlıyor. Rumlarla 
yaşanan birkaç kötü hadise sonrası, 
Türkiye eldeki uçaklarla müdahale 
etmek istiyor. Ama bize silahları ve 

o uçakları veren dostlarımız engel-
liyorlar bizi. 1970’lere gelindiğinde 
ise Hava Kuvvetleri Komutanı Muh-
sin Batur Paşa, gidişatı fark ediyor 
ve ‘kendi uçağını kendin yap’ diye 
bilinen sloganı ortaya atıyor. Hava-
cılık endüstrimizin olması fikrinin 
tekrar ortaya çıkışı bu şekilde oluyor 
ve yavaş yavaş bir takım hazırlıklar 
başlıyor. Mesela Hava Kuvvetleri 
Güçlendirme Vakfı kuruluyor. Çünkü 
temelde büyük miktarda paraya ihti-
yaç var ve devletin kendi bütçesiyle 
bu işleri toparlaması, kurması pek 
mümkün değil. Dolayısıyla, kanun-
lar çerçevesinde bu vakfa bol mik-
tarda denilebilecek paralar gelme-
ye başlıyor. Bu sefer Kıbrıs’ta 1974 
olayları yaşanıyor. Türkiye tedbirli ve 
hazırlıklı. Kıbrıs Barış Harekâtı ger-
çekleştiriliyor. Fakat burada da yine 
bize bedava uçak veren dostları-
mızdan ambargo yiyoruz. Türk Hava 
Kuvvetleri'ni veyahut da genel ola-
rak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hareket-
sizleştirmeye yönelik bir ambargo 
oluyor bu. İşte bu olaylar kendimize 
mahsus bir havacılık endüstrisi kur-
ma fikrinin, kuvvetli bir şekilde siyasi 
ortam tarafından da algılanmasına 
sebebiyet veriyor ve bu fikir giderek 
güçleniyor.”

Siyasi ortam hazırdır ve TUSAŞ 
kuruluyor

Siyasi ortamın havacılık endüstrisi 
kurulması için gelişmesi sonrası, ilk 
adım atılıyor ve Türk Uçak Sanayii 
Anonim Ortaklığı (TUSAŞ)’ın kurul-
masına karar veriliyor. Bu gelişme-
leri şöyle anlatıyor Çıray: “Yaşanan 
gelişmeler sonrası havacılık endüst-
risi kurulmasına karar veriliyor ve ilk 
olarak 1973 yılında TUSAŞ kurulu-
yor. Hemen ardından ilk kez İtalya 
ile lisans altında bir uçak yapma te-
şebbüsü yapılıyor ama bunun sonu 

TAI Genel Müdürü Jerry Jones, Yardımcısı, Ürdün Kralı Hüseyin, Kenan Evren, Cahit Çıray-1987 TAI (soldan sağa)
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getirilemiyor. Fakat netice olarak, 
TUSAŞ Türkiye'de havacılık endüstri-
sini kurmakla vazifelendiriliyor.

1978’e gelindiğinde Devlet Planla-
ma Teşkilatı, İTÜ ve ODTÜ’ye aynı 
anda bir görev veriyor. Buna göre bu 
iki üniversite “uçak motoru ve uçak 
gövdesi yapımıyla ilişkili bölümler” 
kuracaktır. ODTÜ'nün havacılık en-
düstrisine karışması da, bu kanun 
maddesinin Üniversiteye intikali 
ile oluyor. Cahit Çıray bu sıralarda 
ODTÜ’de İnşaat Mühendisliği Bö-
lüm Başkanıdır. Konu buraya gelince 
“O sıra İnşaat Mühendisliği Bölüm 
başkanıydım ama daha 1970’lerden 
beri de içinde bulunduğum İnşa-
at Mühendisliği Bölümü Hidrolik 
Laboratuvarı’nda rüzgâr tünelleriyle 
ilişkili çalışmalar yapmıştım. En azın-
dan, biri küçük diğeri aşağı yukarı 
deney odası itibariyle Türkiye'deki 
en büyük rüzgâr tünelini kurmuş-
tum” diye hatırlatıyor Çıray. 

Ama yine de o dönem ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı, bölüm 
başkanlarını toplayıp ilgili kanun 
maddesini hatırlatarak “uçak gövde-
si ve uçak motoru ile ilişkili bir bölüm 
kurulması isteniyor bizden” deyince 
ilk karşı çıkanın da kendisi olduğu-
nu söylüyor. Bunun gerekçesini de 
o toplantıda “Türkiye'de bir havacılık 
endüstrisi yok ki, ne diye bir bölüm 
kuracağız; ayrıca 1944’de İTÜ'de bir 
uçak mühendisliği bölümü kurul-
muştur. Ama 1950’lerde endüstri 
kapatılmıştır ve o zamandan bu za-
mana kadar oradan mezun olanla-
rın aşağı yukarı yüzde 99,9’u ancak 
makina mühendisi olarak faaliyet 
göstermişlerdir. Yani biz uçak mü-
hendisi yetiştireceğiz de, hangi en-
düstri için? Ben buna karşıyım!” diye-
rek açıklıyor. Fakat dönemin Dekanı 
“Siz haklısınız ama bakın, kanunla 

bize bir görev verilmiş, dolayısıyla 
biz buna sizin söylediğiniz kadarı ile 
bir cevap veremeyiz, en azından bir 
inceleme yapmalıyız" diyor. 

ODTÜ’de Havacılık Mühendisliği 
Bölümü kuruluyor

O toplantıda söz konusu olan incele-
meyi yapmak için, üniversitede beş 
kişilik bir komisyon kurulmasına ve 
bu komisyonun ODTÜ Mühendis-
lik Fakültesi'nde Uçak Mühendisliği 
Bölümü kurulup kurulmaması hak-
kında, bir teklif getirmesi ile görev-
lendirilmesine karar verilir. Çıray’da 
bu komisyonda görevlendirilir ve 
komisyonun işlerini de çoğunlukla 
o yürütür. O süreci şöyle anlatıyor: 
“O dönem Türkiye'de bu konuyla iliş-
kili birçok kuruluşu gezdim. Bunlar 
arasında Hava Kuvvetleri, İTÜ, bazı 
bakanlıklar ve en sonunda da Dev-
let Planlama Teşkilatı vardı. Hepsine 
bölüm kurulması veya kurulmaması 
hakkında fikirlerini sorup, konuyu 
kendi açılarından değerlendirme-
lerini istedim. İTÜ açıkça ‘kurmayın’ 
dedi. Hava Kuvvetleri ‘iyi olur’ dedi. 
En son olarak Devlet Planlama 
Teşkilatı'na gittim. Bu konuyla ilgili 

yetkili kişi olan bizim eski öğrenci-
lerimizden Sayın Mahir Barutçu ‘An-
kara civarında muhakkak suretle bir 
endüstri kurulacaktır ve bu endüstri 
havacılık endüstrisinin de temelini 
yani beşiğini teşkil edecektir. Bura-
da Silahlı Kuvvetler’in satın alacağı 
bir muharip uçak üretilecektir. Yani 
bir endüstri vardı ya da yoktu diye 
endişeniz olmasın. Bu kurulacaktır, 
bu devletin kararıdır. Bir siyasi ka-
rardır ve gereği yapılacaktır ve bu 
uçak da Hava Kuvvetleri tarafından 
satın alınacaktır’ dedi. ‘Türkiye'de bir 
Uçak Mühendisliği Bölümü var, ikin-
ci bir taneye daha ne gerek var?’ di-
yerek ben yine itirazımı sürdürdüm. 
Bu sefer Mahir Bey ‘Doğru, haklısı-
nız. Fakat Türkiye'de aynı zamanda, 
ODTÜ’lü mühendis tipinde havacılık 
mühendisi de olması arzu ediliyor. 
Hocam bu bölümü kurun. Eğer kuru-
lursa Türkiye'ye büyük hizmet yapıl-
mış olur’ dedi. Bu son cümle şahsen 
beni derinden ikna etti.” 

Bu araştırmalar sonrasında ODTÜ’de 
Uçak Mühendisliği Bölümü kurulma-
sı konusunda ikna olan Çıray’ın da 
içinde bulunduğu komisyon üyeleri, 
olumlu bir rapor hazırlarlar. Bu rapor 
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Dekanlık Kurulu tarafından da ka-
bul edilir. Zorlu geçen karar dönemi 
sonrası bölümün kurulabilmesi için 
gerekli adımların atılmasına karar 
verilir. 

Vazife vardır ama başka hiçbir 
şey yoktur…

Havacılık bölümü kurulmasına ka-
rar verilmiştir, fakat ortada ne ders 
programı, ne hoca, ne de laboratu-
var bulunmamaktadır. Bu durumu 
şöyle tanımlıyor Çıray: “Bölüm kura-
bilmek için, elimizde havacılıkla ilgili 
hiçbir şey yoktu ama büyük bir va-
zife vardı.” Bu sefer bölümün kurul-
ması ve akademik gereksinmelerin 
plamlanması işlerini yapmak için bir 
komisyon kurulur ve İnşaat Bölüm 
Başkanlığından o sırada zaten ay-
rılmış olan Çıray ile birlikte Prof. Dr. 
Ahmet Üçer ve Prof. Dr. Orhan Kural 
bu komisyonda görevlendirilirler. 
Komisyon üyeleri, öncelikle ODTÜ 
benzeri üniversitelerdeki havacılık 
ders programlarını incelerler ve bir 
ders programı hazırlar. Görevli üç 
hoca da havacılık temelli olmadığı 
için, hazırlanan programdan emin 
olmak amacıyla, İngiltere’de bir üni-
versitede Havacılık Bölüm Başkanlığı 

yapan uzman bir kişi davet edilir ve 
program ona gösterilir. O dönemi 
şöyle anlatıyor Çıray: “Üniversitemin 
de yardımıyla, İngiltere’den çağrı-
lan hoca geldi ve biz hazırladığımız 
programı hocaya sunduk. Birkaç gün 
sonra, değerlendirmelerini almak 
üzere kendisiyle tekrar bir araya gel-
dik. Üçümüzde heyecan içindeydik 
ve profesörün bizim çalışmamızı na-
sıl değerlendireceğini merak ediyor-
duk. Doğrusu ben kendi hesabıma, 
şu bizim programı bir kenara koyma-
sını ve doğru düzgün başka bir prog-
ram önermesini bekliyor, hatta belki 
de ümit ediyordum. Profesör ‘Prog-
ram çok güzel, her şeyi tamam, her-
hangi bir üniversitedeki bir Havacılık 
Eğitimi Programı zaten böyle olma-
lıdır’  deyince, ne yalan söyleyeyim 
profesör hakkındaki düşüncelerim 
bir hayli bulutlandı. Biz üç amatör, 
nasıl bu kadar düzgün bir program 
hazırlamış olabilirdik? Fakat Profesör 
devam etti ve ‘Ancak bir tek hata var, 
o da bölümün ismi. Artık bölümler, 
Havacılık değil, Havacılık-Uzaycılık 
Mühendisliği (Aero-Space Engine-
ering Department) Bölümü ola-
rak kuruluyorlar’ dedi. Biz havacılık 
programı ile nasıl baş edeceğiz diye 
dertli iken, o uzaycılık konusunu da 

bize itekliyordu. ‘Eğer hata o kadar 
ise, biz bunu kabulleniyoruz, hele 
bir atmosfere çıkalım uzay da inşal-
lah arkasında gelir’ diye cevapladık 
ve bir kere daha kendi aklımıza var 
gücümüzle güvenmekten başka yol 
olmadığına inandık.”

Çıray, bugün gelinen noktada, teknik 
üniversitelerimizin özellikle ODTÜ 
ve İTÜ’nün havacılık sanayine katkı-
larının çok büyük olduğunu ve daha 
çok desteklenmeleri gerektiğini ha-
tırlatarak şunları söylüyor: “Havacılık 
sanayimizin gelişmesinde, üçlü sa-
cayağının çok önemli bir parçasının 
üniversiteler olduğunu unutmamak 
lazım. Onlar güçlü olmadan, bu gün 
yapılanların hiç birisi olmaz. Bu ko-
nuda üniversitelerimiz oldukça ba-
şarılı işler yapıyorlar. Mesela yazılım 
konusunda bizim dünyadan hiçbir 
eksiğimiz yoktur. Yapılan uçakların 
bütün yazılımları buralarda yapılır. 
Orada kullanılan bilgilerin büyük bir 
kısmı, üniversitelerde ve bilim kuru-
luşlarında yapılan araştırma geliştir-
me faaliyetleriyle ortaya çıkmış bil-
gilerdir. Bu nedenle, özellikle teknik 
üniversitelerimize çok dikkatli yak-
laşmak, olabildiğince destek olup, 
imkânlarının geliştirilmesini sağla-
mak lazım.”

F-16

İHA-ANKA
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“Havacılık endüstrimizin kat 
ettiği yol mutluluk veren bir 
gururdur kaynağıdır…”

Günümüz şartlarında Türkiye açı-
sından havacılık sanayinde gelinen 
noktaya dair, genel bir değerlendir-
me yapmasını istiyoruz ve şöyle an-
latıyor Çıray: “Biraz önce de belirtti-
ğim gibi, havacılık sanayii, bilimin ve 
bilginin en uç noktalarını kullanan 
bir sanayi dalıdır. Hiç tereddütsüz 
bu böyledir. Bugün Türkiye’de bu 
alandaki en önemli kapıları TUSAŞ 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) 
açmıştır. Havacılık ile uğraşan başka 
kurumlar ve özel kuruluşlar da şüp-
hesiz vardır ve çok değerlidirler. On-
lar da önemli işler yapmaktadırlar. 
Ama TAI hakikaten bir beşik vazifesi-
ni görmüştür. 

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. (TAI) 1984 yılında TUSAŞ tara-
fından, F-16 uçağının üretimi, uçak 
üzerindeki sistemlerin entegrasyo-
nu ve uçuş testlerini yaparak Hava 
Kuvvetlerimize teslim etmek üzere 
25 yıllığına Amerikalılarla ortak şir-
ket olarak kurulmuştur. 2005 yılında 
antlaşmanın bitmesi ile tüm hisseler 
Türk hissedarlar tarafından alındı. 
Daha sonra TAI ve TUSAŞ birleşe-
rek, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii A.Ş. çatısı altında tüm vazi-
felerini halen layıkıyla yerine getiri-
yor. Bugün oradan tecrübe ve bilgi 
kazanmış mühendislerimiz dünya-
ya dağılmış, bazıları bazı ülkelerde 
havacılık sanayii kurmaktadırlar. Bu 
arada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
mühendisleri tarafından tasarlanan 
ve birçok yerli alt yüklenici firmanın 
da görev aldığı İnsansız Hava Aracı 
(İHA) “ANKA” gurur veren bir eser-
dir ve TSK başarı ile kullanmakta-
dır. Bundan çok daha gelişkin olan 
“AKSUNGUR” da yoldadır, artık uçuş 

testleri yapılıyor ve çok yakında si-
lahlı kuvvetlere teslim edilecekler.

Yani artık bombardıman için F-16 
göndereceğinize, insansız hava aracı 
gönderebiliyorsunuz. Bunlar onun 
yaptığı işin aynısını yapıyor ve gö-
zetleme bilgi toplama gibi çok baş-
ka görevleri de yapabilecekler. Ora-
ya F-16 göndermek yerine bir İHA 
göndermek, ekonomik açıdan bizi 
düşünemeyeceğimiz kadar rahatla-
tacaktır. Bakın onun motorundan, 
içindeki çiplere kadar yerli yapılıyor. 
Mesele ANKA’daki kamera sistemi-
nin fiyatı, uçağın fiyatının yarısı ka-
dar. O kadar kıymetliler ve bunlar 
yerli. ASELSAN’da böyle şahane sis-
temler yaratılıyor. Yani TAI’nin yanı 
sıra ASELSAN ve HAVELSAN gibi göz 
bebeğimiz olan başka kuruluşları-
mız da var.

Bu nedenlerle, ben işin genelde tek-
nik yönünde kalmış bir kişisi olarak, 
bugün TAI’nin ve Türkiye’deki hava-
cılık sanayinin varmış olduğu seviye-
yi, oldukça önemli bir seviye olarak 
görüyorum. En üst seviyede biziz 
demenin bir manası yok. Fakat biz 
kendi ölçülerimiz içerisinde, havacı-
lık sanayinde adı geçen ülkelere çok 
yakın, belki bazı konularda onlardan 
da daha iyi seviyeye gelmiş vaziyet-

teyiz. Bu benim için çok mutluluk 
veren, ferahlık ve gurur veren bir 
tablodur. Yeter ki devam edelim, tek-
nolojiyi ithal etmeyi değil, üretmeyi 
başaralım ve sürdürelim”

“F-35’lere en başından beri 
karşıydım”

Amerika’dan F-35 alınmasına en ba-
şından beri karşı olduğunu bildiği-
miz Çıray’a, son zamanlarda oldukça 
fazla tartışma yaratan bu konuya 
dair, şimdiki fikirlerini soruyoruz. 
Şunları söylüyor: “F-35 olayı ilk defa 
ortaya çıktığında, sanırım 1980’lerin 
sonuydu, ben NATO’da da çeşitli gö-
revlerde bulunan biri olarak bunların 
oluşumunu ve gelişimini yakından 
takip etmiştim. Bu uçaklara yatırım 
yapılmasını hiç doğru bulmadım. O 
dönem ben bu işe çok karşı çıktım 
ve F-35’ten uzak kalmamız gerek-
tiğini dilimin döndüğü kadar an-
latmaya çalıştım. F-35, ABD’nin JSF 
Projesi’nin bir parçasıdır ve JSF ABD 
açısından başarılı bir proje olarak 
düşünülebilir. Çünkü lojistik bakım-
dan JSF’de müthiş bir kazanç vardır. 
Ama F-35 işi, her zaman söylerim 
yine söylüyorum bizim için yanlış bir 
tercihtir. ABD’liler F-35’in F-16 gibi 
bir “bestseller” olacağını düşünmüş-
lerdir. F-16’lar benim aşık olduğum 

F-35 Uçakları
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çok iyi uçaklardır ve F-35 kanımca 
onun ayarında bir uçak değildir. As-
lında F-35’in paralelinde F-22 var 
ve onlar mükemmeldir. Belki F-22 
seçilebilirdi. Ama bunlar çok pahalı 
uçaklar olduğu için, satışlarında kı-
sıtlılık olduğunu zannediyorum.”

Çıray, F-35’lerin çok fazla zaafı oldu-
ğunu da hatırlatıyor ve zamanında 
bunları da çok anlattığını söyleye-
rek şunları ekliyor. “Düşünün F-35 
ilk ortaya çıktığı vakit üzerinde radar 
bile yoktu. Radar olmayan uçak olur 
mu? Uydulardan ve F-22 den talimat 
alacak diye tasarlandı. Daha sonra 
bu olmaz diye düşünüldü ve başla-
dılar onu geliştirmeye. Öte yandan 
askeri tabirle F-35 ikinci gün uçağı, 
F-22 ise ilk gün uçağıdır. Yani F-22 
düşmanın çok sağlam olduğu, yani 
daha hiç darbe yemediği sırada, o 
sert düşmanı darmadağın edebile-
cek bir uçaktır. F-35 ise F-22 temizlik 
yaptıktan sonra, belirli görevleri icra 
etmek üzere tasarlanmıştır. Yani bir 
sürü ayrıntısı var elbette ve tüm bu 
nedenlerle bu anlaşmaya şiddetle 
karşı çıktım. Ama dinlemediler tabi 
ve geldiğimiz durum malum. Artık 
takip bile etmiyorum. Son günler-
de birçok açıdan yine tartışılıyor 
bu konu, farkındayım. Dünya kadar 
para harcandığını da biliyorum. Ama 
kaç uçak geldi, kaçı envantere girdi? 
Açıkçası işin bu tarafı beni ilgilendir-
miyor. Uçak uçaktır, inşallah istifade 
edip kullanırız. Ama Amerikalılar 100 
tane uçak alın dediler, 11 milyar do-
lar oraya verdik. Bu paranın onda bi-
riyle, mesela insansız muharip hava 
aracında Türkiye’de muhteşem işler 
yapabiliriz bence.”

“İMHA’lara yönelmeliyiz”

Muhteşem olabilecek dediği işleri, 
biraz açıklamasını istiyoruz, şöyle 

anlatıyor Çıray: “Aslında F-16 işinde 
bir yandan da uçak yapmayı öğren-
mek ve onun arkasından da uçak di-
zayn ederek, kendi dizayn ettiğimiz 
uçakları uçurma gayemiz vardı. Tabi 
Amerikalılar özellikle uçak yapma-
yı öğrenme meselesinde, o dönem 
bize zorluk çıkarmak istediler ama 
başaramadılar. Çok sıkıntılar çekildi, 
sonuçta biz öğrendik. Yani F-16 işi 
bize uçak yapmasını da çok güzel 
öğretti. O derecede öğrendik ki, o 
dönem dünyada pilot kokpitini de 
içine alan  uçağın ön gövdesinin ya-
pılması yetkisini, bir tek TAI’ye verdi-
ler. F-16’nın en hassas kısmıdır bu ve 
sadece Amerika ile biz yapıyorduk. 
1990’lardan başlayarak, İHA yapma-
nın temel teknolojisini de kotardık. 
Artık bunları tasarlamasını, imal et-
mesini, uçurmasını, kontrol etmesi-
ni, görüntü ve enformasyon alıp ver-
mesini, mesela fotoğraf çekip yere 
göndermesini çok iyi öğrendik ve 
yapabiliyoruz. Bence bundan son-
ra, operasyonel ihtiyaçlara dönük 
olarak İHA’lar üretmek çok avantajlı 
olacaktır. Bu yüzden insansız muha-
rip hava aracı dediğimiz İMHA’lara 
geçmeliyiz bence. Yani artık “dog-
fight” yapacak manevra kabiliyeti 
olanlara dönülmeli. Onlar üzerine 
biz bugünden çalışmaya başlarsak, 
10-15 seneye varmaz o konuda en 
az dünya ile aynı seviyeye gelmiş 
oluruz. Kendimize mahsus bir hava 
kuvvetleri unsuru temin etmiş, her 
şeyini bildiğimiz ve dünya ile reka-
bet edebilecek bir şeyimiz olur. Bun-
ları da zamanında çok anlattım ama 
ikna edemedim. Bana en son ‘hocam 
haklısınız ama bu kadar pilotu ne ya-
pacağız?’ demişti bir yetkili. Bu beni 
şaşkına çeviren, tabiri caizse öldürü-
cü bir cümledir. Ne yazık ki benzer 

cümlelerle hayatımın belli dönemle-
rinde birkaç kez karşılaştım.”

“Mühendisin attığı imza 
şerefidir”

Çıray’a son olarak akademi ve meslek 
hayatındaki bunca yıllık deneyimleri 
ışığında, üyelerimize ve gençlere 
yönelik tavsiyelerini soruyoruz. İki 
konunun önemine vurgu yaparak 
şunları söylüyor: “Mühendislik bi-
limle toplumu yaklaştıran, bilimden 
gelenleri toplumun hizmetine su-
nan, ürünler ve hizmetler ortaya çı-
kartan bir meslek dalıdır. Mühendis, 
yaptığı her işin altına imza atar ve 
atılan her imza mühendisin şerefi-
dir. Atılan her imzada, mühendisin 
kendi isminin yanında, ailesinin ismi 
de vardır, bunu asla unutmamak ge-
rekir. Mühendisler yanlış olduğunu 
bildikleri hiçbir şeyin altına asla im-
zasını atmamalıdır.  Bu benim çok 
kritik olarak gördüğüm bir konudur 
ve derslerimde her zaman bunun 
altını çizerim. İkinci önemli konu da, 
gençlerimiz olabildiğince sevdikle-
ri alanda çalışmaya gayret etmeli-
ler bence. Çünkü insan sevdiği işte, 
daha başarılı ve daha mutlu olabilir. 
Tabi o alanı da hakkıyla tanıyıp bil-
mek, öğrenmek ve en iyi şekilde icra 
etmek, mesleğinde dünyanın her 
yerinde geçer akçe bir insan olmaya 
çalışmak da asli gayesi olmalıdır. 

Son söz olarak da şunları söylemek 
isterim. Büyük Atatürk’ün veciz sözü 
“İstikbal Göklerdedir” bugün de 
her zamankinden daha çok doğru 
ve geçerlidir. Buradaki  “Gök” deniz 
seviyesinden başlar uzayın derilik-
lerine kadar gider. Havacılığımıza 
hizmet edenlere başarı dileklerimi 
sunarım.”
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Aselsan Araştırma Merkezi - 
AR-GE ve Yenilikçilik Çalışmaları

Ulusal ve uluslararası pazarlarda pay 
sahibi olabilecek şirketlerin sürekli olarak 

yeni ve inovatif ürünler geliştirebilen 
firmalar olduğu günümüzün tartışılmaz 
gerçeğidir. Küresel düzeyde - rekabetin 

sağlanması ancak sürdürülebilir AR-GE ve 
yenilikçilik yeteneğinin bir kültür olarak 

benimsenmesiyle ile mümkün olmaktadır. 
Türkiye’nin en büyük savunma sanayii 

şirketi olan ASELSAN A.Ş.’nin 5 ana 
sektöründe yapılan AR-GE çalışmalarına 
ek olarak, şirket bünyesinde kurulmuş 

ASELSAN Araştırma Merkezi, şirketi geleceğe 
taşıyacak güncel ve yenilikçi teknolojilerin 
çalışılıp geliştirilmesi için oluşturulmuş  bir  
birimidir. Bu makalede ASELSAN Araştırma 
Merkezi’nde yapılan AR-GE ve yenilikçilik 

çalışmalarından bahsedilecektir. 

1. GİRİŞ

Teknoloji ve yenilikçilik yönetiminin, teknoloji şirketlerinin 
başarısındaki ve gelişmesindeki önemi 21. yy'da tüm dünya 
tarafından kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir [1]. Tekno-
lojik ürün geliştirilmesi sürecinde, ürün geliştirme (ÜR-GE), 
araştırma-geliştirme (AR-GE) gibi süreçlerde şirketlerde fonk-
siyonel grupların rolleri yanında, özellikle yeni teknolojilerin 
ürünleşme süreçlerinin ilk basamaklarında şirket içi araştırma 
merkezleri önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel araştırma 
merkezleri, çoğunlukla şirketlerin şirket dışı bilgi kaynakla-
rı (teknoloji transferi merkezleri, akademik laboratuvarlar, 
danışman akademisyenler, vb.) ile operasyonel endüstri sis-
temleri (tasarım ofisi, prototip atölyesi, montaj fabrikası, vb.) 
arasında konumlanmış olup bilginin çift yönlü akışını sağla-
yan yapılar olarak ortaya çıkmaktadırlar [2]. Bu yapılar içinde 
çalışan endüstriyel araştırmacıların ve dolayısıyla araştırma 
merkezlerinin rolleri, yeni ya da hali hazırda bulunan teknolo-
jileri ve metodolojik çözümleri deneysel ve benzetim metot-
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ları ile operasyonel sistemden gelen isterleri karşılayacak 
şekilde ortaya koymak ve doğrulamaktır [3]. Araştırma 
merkezleri, yeni teknolojik ve metodolojik yetkinlikler 
ve bilgileri ortaya koyarak bunların operasyonel endüstri 
sistemlerine transferini sağlar. ASELSAN, her yıl yıllık ci-
rolarına göre dünyanın en büyük 100 savunma sanayii 
şirketi sıralamasını oluşturan  “Defence News” tarafından 
açıklanan “2018 Yılı En Büyük 100 Savunma Şirketi” sıra-
lamasında dünyada 57. sırada gösterilmiştir. ASELSAN 
Araştırma Merkezi’nin amacı ve görevi; dünyada alanın-
daki elit şirketler arasında girmeyi hedefleyen Aselsan’ı 
bu sıralamada daha yukarı sıralara taşımayı sağlayacak 
AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları gerçekleştirmektir. 

2. ASELSAN ARAŞTIRMA MERKEZİ

AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarını daha ileri seviyeye gö-
türebilmek için 2014 yılında kurulan ASELSAN Araştırma 
Merkezi Direktörlüğü, ASELSAN Ankara Macunköy tesis-
lerinde yer almaktadır. Açılmasına 2018 yılında karar ve-
rilen ASELSAN Araştırma Merkezi İstanbul ve KKTC ofisle-
rinden İstanbul Ofisi proje aşamasında olup, inşaatı süren 
KKTC Ofisi’nin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete 
geçmesi hedeflenmektedir. Ofislerin kurulması ile birlikte 
ASELSAN Araştırma Merkezi’ndeki AR-GE ve yenilikçilik 
çalışmaları üç ayrı yerleşkede altı farklı fonksiyonel birim-
de yürütülecektir:

1. Macunköy Tesisleri

ASELSAN’ın Ankara’daki Macunköy Tesislerinde, Araştır-
ma Merkezi’ne bağlı olarak Yapay Zekâ ve Bilişim Teknolo-
jileri, Sensörler ve Görüntüleme Teknolojileri ve Otonomi 
ve Mekatronik Teknolojileri Müdürlükleri yer almaktadır. 

2. İstanbul Teknopark Tesisleri

Teknopark İstanbul’da deniz sistemleri konusunda faali-
yetlerine devam eden ASELSAN, İstanbul’da gerçekleş-
tireceği yeni faaliyetler ile büyümektedir. Bu çerçevede 
İstanbul Teknopark içerisine ASELSAN için yeni bir bina 
yapılması planlanmıştır. Bu binanın yer alacağı bölge  Şe-
kil 1’de verilmiştir. 

Yapılacak yeni binada ASELSAN Araştırma Merkezi 
Direktörlüğü’ne bağlı olarak Biyosavunma ve ileri Malze-
meler Müdürlükleri  yer alacaktır. 

                   

 

Araştırma Merkezi  - 
İstanbul Teknopark 
binasının yeri 

Şekil 1. ASELSAN Araştırma Merkezi’nin İstanbul Teknopark’ta 
Yapılacak Binası İçin Ayrılan Bölge

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi Tesisleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi olarak kurulması hedeflenen Kalkanlı Teknoloji 
Vadisi’nde (KALTEV), AR-GE ve test çalışmalarını yürütmek 
üzere ASELSAN Araştırma Merkezi Direktörlüğü altında 
çalışacak olan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program 
Müdürlüğü kurulmuştur. KALTEV’in KKTC’deki konumu 
Şekil 2’de verilmiştir. 

KKTC’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ASELSAN Araş-
tırma Merkezi Direktörlüğü’ne bağlı olarak Kıbrıs İleri Tek-
nolojiler Araştırma Program Müdürlüğü yer alacaktır.  

 

 

Kalkanlı Teknoloji Vadisi 

Şekil 2. ASELSAN Araştırma Merkezi’nin KKTC’de Çalışacağı 
KALTEV Bölgesi
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3. ÇALIŞMALARIMIZ

Bu bölümde, Araştırma Merkezindeki tamamlanmış ve 
yürütülmekte olan projelerimizden bahsedilmiştir. Asel-
san Teknoloji yol haritasına uygun bir şekilde belirlenen 
araştırma projelerine ilişkin detay bilgiler aşağıda veril-
miştir. 

3.1 Projelerimiz

3.1.1 Yüz Tespiti ve Tanıma Projesi

Yüz tespiti ve tanıma gibi uygulamalarla kolluk kuvvet-
leri, istatistiksel veriler ve video analitiği üzerine çalışan 
gruplar ve güvenlik şirketleri ilgilenmektedir. Bu uygu-
lamaların yaygınlaşması ile suçla mücadelede, kamusal 
güvenliğin sağlanmasında ve kişisel hayatı kolaylaştıran 
araçların geliştirilmesinde avantajlar kazanılacaktır. Bu 
uygulamaların kullanılabileceği alanlara örnek olarak 
görsel kimliklendirme, mobil uygulamalarda güvenlik, 
kent ve yolcu güvenliği verilebilir. Son yıllarda, sosyal 
medya uygulamalarında da yüz tespiti ve tanıma kullanıl-
maktadır. Havalimanlarında da yüz tanıma uygulamaları 
kullanılmaktadır. Adli uygulamalarda yüz tanıma ile teş-
his her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Mobil 
platformlar üzerindeki yüz tanıma uygulamalarında da 
başarılar elde edilmektedir. Dünyanın önde gelen tekno-
loji firmaları, geliştirdikleri taşınabilir elektronik eşyalarda 

yüz tanıma sistemi ile cihaz güvenliğini sağlamaktadır. 
Bu, teknolojiler günlük hayatta ve güvenlik uygulamaları 
için de yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Görsel yüz tespiti ve tanıma alanında dünya çapındaki 
önemli yeteneklerin ASELSAN faaliyet alanlarına özel yön-
tem ve algoritmalar içerecek şekilde geliştirilecek olması 
projenin yenilikçi yönüdür. Yüz tespiti ve tanıma çalışma-
ları ve bilgisayarlı görü alanındaki diğer tespit ve tanıma 
uygulamalarında dünya çapındaki önemli yöntemlerin 
ASELSAN kabiliyetleri arasına katılması planlanmaktadır.  

3.1.2 Öğrenme Tabanlı Metin Analizi

Yeni nesil istatistiki ve/veya öğrenme tabanlı metin ana-
lizi yöntemlerinin geliştirilmesi, literatürdeki yöntemlerin 
Türkçe’ye uygunluğunun araştırılması ve Türkçe dil yapısı-
nın metin analizine uygun dönüştürülmesinin sağlanma-
sı sonucu ASELSAN uygulamaları için Türkçe diline uygun 
bir metin analizi kütüphanesi elde edilmesi projesidir.

Metin verisinin belirli bir forma sahip olmadan da işlene-
bilmesi ve içerisinde bulunan anlamın veriden otomatik 
olarak ayrıştırılabilmesi problemi çok önem kazanmıştır. 
Bu alanda özellikle bazı istatistiki ve öğrenme temelli yeni 
nesil sinyal işleme teknikleri sayesinde çok ciddi tekno-
lojik gelişmeler yaşanmaktadır. Bu alanda yapılan çalış-
malar genel olarak metin analitiği ya da doğal dil işleme 
olarak adlandırılmakta ve yapay zekânın önemli bir alt 

unsurunu oluşturmaktadır. 

Makinelerin insanları anlayabileceği (ya-
pay zekâ) bir geleceğe doğru gittiğimizi 
düşündüğümüzde metin analitiğinin her 
teknoloji firması tarafından kazanılması 
gereken bir yetenek olduğunu değerlen-
direbiliriz. 

Öğrenme tabanlı algoritmalar alanın-
da son dönemde yapılan çalışmaların 
önemli başarılar elde etmesi sonucunda 
metin analitiği konusunda da her geçen 
gün öğrenme tabanlı yeni teknolojiler 
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çalışmala-
rın büyük bölümü İngilizce veriler üze-
rine geliştirilmekte ve test edilmektedir. 
İngilizcenin aksine Türkçe dilinin sondan 
eklemeli olması geliştirilen bazı yöntem-

 
Şekil 3. Görsel Yüz Tespiti ve Tanıma Çalışmaları ile Kimliklendirme Başta Olmak Üzere 
Birçok Yeni Özellik ASELSAN Ürünlerine Kazandırılacaktır
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lerin Türkçe dili için geçerli olmamasına sebep olmakta-
dır. Bu tarz çalışmalar için de Türkçe dilinin imla yapısına 
özel bazı ön işleme adımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu sebeplerle, bu alanlarda yapılacak çalışmalar 
ve kazanılacak teknolojik yetenekler ASELSAN'ın hem 
mevcut hem gelecek hem milli hem de ihracata yönelik 
projelerinde kullanıma elverişli olacaktır. Ayrıca ASELSAN 
Türkçe dili için mevcut teknoloji seviyesini yakalamış ve 
özgün metin analizi yöntemlerini geliştirmiş olmakla bu 

alanda yapılması gereken teknolojik atılımın da öncüsü 
konumunda olmayı başaracaktır.

3.1.3 Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme Projesi

Termal kameralardan alınan termal iz, televizyon yayını 
ve LIDAR (Light Detection and Ranging  - lazer ile coğra-
fik haritalandırma) görüntüleri üzerinde, yeni nesil derin 
öğrenme tabanlı ileri düzey ve yenilikçi görüntü işleme 
tekniklerinin geliştirilerek patentlenmesi; literatürdeki 
tekniklerin ASELSAN mevcut ve olası tüm görüntü işleme 
problemlerindeki başarımlarının çıkartılarak karşılaştır-
ma sonucu en uygun çözümlerin elde edilmesiyle genel 
görüntü işleme algoritma kütüphanesi oluşturulması 
projesidir. 

3.1.4 Derin Öğrenme Tabanlı Araç Marka/Model 
Sınıflandırıcı Geliştirme Projesi

Kent Güvenlik Yönetim ve Trafik Yönetim/Ücretlendirme 
Sistemleri projelerinde trafikteki araçların fotoğrafların-
dan marka ve model belirleme ihtiyacı karşılanmak üzere 
yeni nesil teknolojilerin kazandırılması projesidir. 

Başarı ile sonlandırılan bu proje sayesinde ASELSAN derin 
öğrenme teknolojisini gerçek bir üründe hayata geçiren 
ilk şirketlerden birisi olmuştur.

 
Şekil 4. Metinlerden Kıymetli Verinin Toplanması ile Hem 
Otomatik Bilgi İşlemenin Hem de Makinelerin İnsanlarla Etkin 
İletişim Kurmasının Önü Açılacaktır

 
Şekil 5. Derin Öğrenme Tekniklerinin Araç Marka ve Model Tanıma Problemine Uygulanması ile 
Yüksek Başarıma Sahip Trafik Güvenliği Sistemleri Oluşturulabilmektedir
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3.1.5 Öğrenme Tabanlı Ambulans Yönetim ve Yönlen-
dirme Simülatör Geliştirme Projesi

Şehir içinde harita ve yol bilgisi kullanılarak 112 Acil am-
bulanslarının hastalara daha hızlı ve etkili bir şekilde yön-
lendirilmesini sağlayarak arama ile ambulansın hastalara 
ulaşma süresini azaltmayı hedefleyen bir projedir. Proje-
de, harita ve yol bilgisi verilen bir bölge için trafik ve acil 
durum bilgilerini gerçek dağılımlara yakın olarak benze-
tilmektedir. Algoritma, bu durumlara karşı gelen ilgili da-
ğılımları bilmeden, zaman içinde bu dağılımları gerçek-
leşmelerinden dinamik olarak öğrenerek meydana gelen 
gecikmelere karşı çözümler üretmektedir. 

İlgili şehrin trafik ve vaka dağılımı bilgisi üzerine hiçbir ka-
bul yapmadan, şehri sadece takip edilen ambulanslardan 
alınan gerçek zamanlı bilgilerden öğrenen yapay zekâ ile 
ambulans konumlandırma problemine yeni bir yaklaşım 
getirilmiştir. Ayrıca yapay zekâ probleminin çok hedefli 
tanımlanması sayesinde vakalara ortalama varış süresinin 

düşürülmesinin yanı sıra en kötü senaryoda bile vakaya 
varış süresinin kısaltılabildiği gösterilmiştir. Bu projede 
kazanılan pekiştirmeli öğrenme deneyimi ile ASELSAN’ın 
dijital ambulans kavramını hayata geçirebilecek ürünler 
geliştirmesi için teknolojik altyapı oluşturulmuştur.

3.1.6 Denizaltılar için Pasif ve Aktif Görünmezlik 
Teknolojileri

Günümüzde denizaltılar ve denizaltı harbi, gerek balistik 
ve nükleer denizaltıların sayısının gerek ise bu tip modern 
denizaltılara sahip ülkelerin sayılarının artmasıyla giderek 
daha önem kazanmaktadır. En önemli özellikleri gizlilik 
olan denizaltılar, sonar teknolojilerinin gelişmesiyle bir-
likte daha sessiz olma ve sonar tehdidine karşı sistem ve 
teknolojilerle donatılma zorunluluğundadırlar. Bu proje-
de geliştirilmekte olan milli denizaltılarımızın önemli bü-
tün teknolojileri gibi sualtı görünmezlik (ya da duyulmaz-
lık) özelliğine sahip olması için pasif ve aktif görünmezlik 
malzeme ve yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Şekil 6. Ambulans Konumlandırma Probleminde Yapay Zekâ Temelli Yöntemlerin Kullanımı ile Daha 
Verimli Acil Yardım Sistemleri Kurmak Mümkündür

 

 
Şekil 7. Akustik Meta-Malzeme Tabanlı Denizaltı Görünmezlik Teknolojileri
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3.1.7 Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans 
Görüntüleme Teknikleri ve Hesaplama Mimarisi 
Geliştirme Projesi

Manyetik Rezonans uygulamalarında tarama süresini kı-
saltarak klinik kullanıma uygun sürelerde görüntü oluş-
turulmasını sağlayacak tekniklere ve hesaplama mima-
rilerine ilişkin yöntem, teknolojiler ve ilgili fikri hakların 
kazanımı projesidir. 

3.1.8 Sıkıştırılmış Algılayıcı Kızıl Ötesi/Termal 
Görüntüleme ve Uygulama Teknikleri Projesi

Kızıl ötesi / termal görüntüleme sistemlerinde sıkıştırıl-
mış algılama kullanarak aynı veriyle daha yüksek kalitede 
görüntü oluşturulmasını sağlayacak gerçek zamanlı uy-
gulanabilir tekniklere erişim ve hesaplama mimarilerine 
ilişkin teknolojilerin kazanımı ile ilgili projedir. 

3.1.9 Girişimsel Manyetik Parçacık Görüntüleme için 
Gerçek Zamanlı Görüntüleme Yöntemleri Projesi

Girişimsel manyetik parçacık görüntüleme yönteminde 
tarama süresini kısaltarak klinik kullanıma uygun süre-
lerde görüntü oluşturulmasını sağlayacak tekniklere ve 
hesaplama mimarilerine ilişkin fikri hakların ve teknolo-
jilerin kazanımı projesidir. 

3.1.10 Sayısal Görüntü Dosyalarında Kaynak Cihaz 
Tanımlama

Sadece foto-sensör gürültü örüntüsü yardımı ile herhan-
gi bir kaçırılma veya fidye isteme gibi bir durumda o ciha-
zı kullanan kişinin kimliğinin ortaya çıkarılması, orijinalli-
ği bozulmuş yani fotomontaj uygulanmış bir fotoğrafın 

 
Şekil 8. Manyetik Rezonans Görüntüleme Tarayıcısından 8 Kat 
Hızlandırılarak Alınan Veri (üstte). Alınan Görüntünün İşlenmesi ile 
Elde Edilen Görüntü (Altta)

 
Şekil 9. Kızılötesi Süper-Çözünürlüklü Görüntüleme İçin Geliştirilen 
Laboratuvar Prototipi Sistem (Üst). Sensörden Alınan Orijinal 
Görüntü (Sol Alt). Sensörden Alınan Görüntünün İşlenmesi İle Elde 
Edilen Görüntü (Sağ Alt).

 
Şekil 10. Girişimsel Manyetik Parçacık Görüntüleme için Gerçek 
Zamanlı Görüntüleme Yöntemleri Projesi Kapsamında Gerçek 
Zamanlı Yüksek Performanslı Görüntüleme Algoritmaları, Hızlı 
Sistem Kalibrasyon Yöntemleri Geliştirilmektedir, Prototip Bir 
MPG Donanımı Üretilmektedir
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sonradan eklenen kısımlarının ayrıştırılması ve ayrıştırılan 
kısımların şüphelenilen kameralardan hangisi tarafından 
kaydedildiğinin tespit edilmesi projesidir. 

3.1.11 Sıkıştırılmış Algılayıcı Radar Teknikleri 
Geliştirme Projesi

Fazlı dizi radar sistemlerinde sıkıştırılmış algılama ve ger-
çekçi işaret modelleri kullanarak tespit, yön bulma ile 
doppler kestirimi başarımını artıracak tekniklere erişim 
ve sistem performansından ödün vermeden anten ele-
man sayısı ve T/R modül sayısını azaltacak mimarilere iliş-
kin teknolojiler ile bu teknolojiler ile ilgili sınai hakların 
kazanımı projesidir. 

3.1.12 Biyoterör Ajanlarının Hızlı ve Hassas Tespiti 
için Mikrodizi Tabanlı bir Biyosensör Geliştirilmesi

Biyoterör ajanlarının hassas tespiti ve tanısı için kulla-
nılmak üzere çoklu ölçüme izin veren optik tabanlı, bir 
portatif ölçüm sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu 
sistemin, pasif mikroakışkan kartuş kullanımı ile sahada 
ölçüme izin vereceği, dolayısıyla ciddi bir ticari rekabet 
şansı olacağı değerlendirilmektedir.

Girişim yansıma ve floresan görüntüleme sistemleri ve 
çoklu ölçüm kabiliyeti sağlayan biyolojik sensör yüzeyi 
kullanımı ile hızlı, doğru ve hassas antijen tanısı hedef-
lenmektedir. Aynı zamanda pasif mikroakışkan kartuş 
kullanımı ile örnek miktarını bir damlaya kadar azaltarak 
ölçüm yapabilme yeteneği ve biyoterör ajanları için labo-
ratuvar ve saha koşullarında hassas ve hızlı tespit yapa-
bilme yeteneği kazanılması planlanmaktadır. Geliştirilen 
biyosensör sisteminin pasif kartuş kısmı kaset sistemi gibi 
çalışabilecektir ve tak-ölç-at yöntemi ile uzman personel 
gerektirmeden kullanılabilecektir. 

Bu proje, ASELSAN'da tamamlanan “Kanda Tek Molekül 
Hassasiyetinde Çoklu Protein Analizi Yapan Tanı Kiti Tek-
nolojisinin Geliştirilmesi” isimli özkaynaklı AR-GE projesi 
kapsamında edinilen deneyimlerin gelişen teknolojiler 
ışığında daha da geliştirilmesi niteliğindedir. Tamamla-
nan projede nano-boyuttaki tek parçacıkların görüntü-
lenmesi amacıyla girişim yansıma mikroskobu kurulmuş-
tur. Bu sistemin kullanımı ile Hepatit B virüs antijeninin 
ölçümü gerçekleştirilmiştir. ASELSAN’a kazandırılan bi-
yosensör çiplerin hazırlığı yeteneği, biyoterör ajanlarının 
tanısı için spesifik olarak kullanılacaktır. Çipler, belirlenen 

 

Şekil 11. Büyük Ölçüde Seyreltilmiş Bir Anten Açıklığı ile Üstün Performans Gösteren Sıkıştırılmış 
Algılayıcı (Sa) Radar Teknikleri
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biyoterör ajanlarının tespiti için hazırlanacak ve optimize 
edilecektir. 

Proje kapsamında floresan görüntüleme sistemi gelişti-
rilecektir ve girişim yansıma görüntüleme sistemine ta-
mamlayıcı olarak kullanılacaktır. Saçılma sinyalinin ve flo-
resan sinyalinin ölçümünün avantajlı olduğu, hassasiyet 
ve doğruluk açısından en iyi performansı sergileyen gö-
rüntüleme sistemlerinin uygun olanının seçilmesi imkanı 
elde edilecektir ve projenin sonraki aşamalarında antijen/
virüs tespiti için kullanılacaktır. 

Bu sistemin geliştirilmesiyle antikoru temin edilebilen/
geliştirilebilen viral ve bakteriyel biyolojik tehditlerin teş-
his ve tespiti için altyapı kazanılmış olacaktır.

3.2 Yayınlarımız

ASELSAN Araştırma Merkezi, kurulduğu 2014’ten bu yana 
36’sı yurtdışı ve 3’ü yurtiçi olmak üzere toplam 39 makale 
yayımlamıştır. Bununla birlikte 55’i yurtdışı ve 26’sı yur-
tiçi olmak üzere toplam 81 bildiri sunmuştur. Araştırma 
Merkezi’nin yayımladığı üç adet kitap bölümü de bulun-
maktadır. 

3.3 Patentlerimiz

Yaptığı çalışmalar kapsamında, ASELSAN Araştırma Mer-
kezi 7 yurtdışı ve 5 yurtiçi patent başvurusunda bulun-
muştur. 

4. SONUÇ

Bu makalede ASELSAN Araştırma Merkezinde yaptığı-
mız AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarından bahsedilmiştir. 
ASELSAN’ın en büyük savunma sanayii şirketlerinde en 
üst sıralara gelebilmesi için AR-GE ve yenilikçiliğin en 
önemli faktör olduğu bilinci ile çalışmalarımız devam et-
mektedir. 
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Şekil 12. Çoklu Protein Analizi Yapan Tanı Kiti 
Teknolojisinde Kullanılan Görüntüleme Sistemi
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TUSAŞ AR-GE ve Teknoloji Çalışmaları

Küresel rekabet gücüne ulaşmış "dünya markası havacılık ve 
uzay şirketi" olma yolunda tüm paydaşlar ile işbirliği içinde 
inovasyon ve teknolojiyi temel kaldıraç olarak konumlandırma 
politikamız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde yer aldı-
ğımız zorlu coğrafyada askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve 
toplumsal olarak güçlü olmak için yenilikçi ve katma değeri 
yüksek teknolojik ürünler geliştirmenin önemli olduğunun far-
kındayız. Mevcut ve potansiyel ürünlerimiz için gereken tek-
nolojileri belirleyen, yenilikçi teknolojileri takip eden, AR-GE 
yapan ve yaptıran, havacılık ve uzay eko-sistemine yön veren 
bir şirket olarak emin adımlar ile hedeflerimize doğru yol alı-
yoruz. 

Şirketimizde teknoloji yönetimi faaliyetleri 2007 yılından beri-
dir yürütülmektedir. Ülkemizde teknoloji envanteri, teknoloji 
taksonomisi, ürün odaklı teknoloji yönetimi ve teknoloji hazır-
lık seviyesi konularında savunma sanayindeki ilk uygulamalar 
şirketimiz tarafından oluşturulmuştur. Bu faaliyetleri daha sis-
tematik ve kurumsal olarak yürütmek üzere 2012 yılında Tek-
noloji Yönetimi Müdürlüğü kurulmuştur. Mevcut durumda 34 
kişinin çalıştığı ünitemiz, teknolojik yetkinlik yönetimi, AR-GE 
yönetimi, bilimsel ve teknolojik işbirliği, patent mühendisliği 
ve kritik teknolojiler olmak üzere 5 alt birimden oluşmaktadır.

Teknoloji yol haritası (TYH) kazanım planının oluşturulması ve 
teknolojik kazanımların teknoloji hazırlık seviyesi (THS) yön-
temi ile ölçülmesi faaliyetlerinden teknolojik yetkinlik yönetimi 
sorumludur. Şirketimizin AR-GE proje portföyünün yönetimi 
AR-GE yönetimi birimimiz tarafından yerine getirilmektedir. 
Bu kapsamda; AR-GE projelerinin değerlendirilmesi, başla-
tılması, destek başvuru süreci, izlenmesi ve kapanış faaliyet-
lerinin koordinasyonu ile AR-GE merkezi faaliyetlerinin ve 
ODTÜ Teknokent faaliyetlerinin yönetilmesi sorumluluklarını 
yürütmektedir. Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda, 
üniversite, enstitü ve KOBİ’lerle işbirliklerinin koordinasyo-
nundan, işbirliği imkânlarının geliştirilmesinden, uygun proje 
ve programların oluşturulmasından bilimsel ve teknolojik iş-
birliği birimi sorumludur. Şirket personeli tarafından yapılan li-
sansüstü eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve raporlanması, 
lisans bitirme projelerinin yönetimi, teknoloji danışma kurulu 
toplantılarının koordinasyonu da bu birimimizin sorumlulukları 
kapsamındadır.

Fikri ve sinai mülkiyet haklarının yönetimi kapsamında; patent 
başvurularının değerlendirilmesi, patent veri tabanı analizi, 
kullanılabilirlik serbestliği analizi, patent ihlal analizi ve tarifna-
me yazımı konularından patent mühendisliği birimimiz sorum-
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ludur. Kısıtlayıcı düzenlemelere tabi ve yurtdışından tedarik 
edilmekte olan kritik ürün ve teknolojilerin yerlileştirilmesine 
ve millileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu kritik 
teknolojiler birimimiz tarafından yerine getirilmektedir. Yerli-
leştirilmesi ve millileştirilmesi gereken öncelikli ürün listesini 
hazırlamak, bu kritik ürünlere yönelik strateji dokümanlarını 
oluşturulmak ve stratejilere uygun yol haritalarını belirlemek 
bu birimimizin ana sorumlulukları arasındadır.

STRATEJİLERİMİZ

Yenilikçi fikir, bilgi ve teknolojinin toplumsal ve ekonomik 
değere paydaşlarımızla birlikte dönüştürülmesi ve bilim ve 
teknoloji kültürünün yayılması teknoloji stratejimizin temelini 
oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan Şirketimizin inovasyon stratejileri 
aşağıda belirtilmiştir.

• Şirket faaliyet alanlarındaki ürünlerin rekabet gücünü artı-
racak nitelikte yenilikçi uygulamalı araştırma çalışmalarının 
yürütülmesi,

• TUSAŞ teknoloji yol haritasının yenilikçi teknolojileri de içe-
recek şekilde periyodik olarak güncellenmesi,

• TUSAŞ faaliyet alanlarında dünyadaki ve Türkiye’deki bilim-
sel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, bu amaçla tematik 
çalıştaylar düzenlenmesi;

• Yurt dışı bağımlılığı olmaması gereken ürünler için yenilikçi 
ve ileri teknoloji alternatiflerinin çalışılması,

• Şirketin teknoloji geliştirme ve yenilik süreçlerinde yaratıcı-
lığı artıracak, verimlilik artışı ve rekabet avantajı sağlayacak 
yeni yöntem, süreç ve araçların tanımlanması ve yaygın kul-
lanımının sağlanması,

• “Açık Yenilik” uygulamaları gerçekleştirilerek, şirket dışın-
dan gelen teknolojik fikirlerin toplanarak değerlendirilmesi,

• Stratejik ve teknolojik ortaklar ile birlikte inovasyon yapabil-
mek için “Rekabet Öncesi İşbirliği” modelinin hayata geçiril-
mesi,

• KOBİ’ler, üniversiteler, araştırma kurumları ile birlikte en-
tegre teknoloji gösterim platformları kurgulanarak, inovas-
yonda sürdürülebilirliğin sağlanması,

• İleri teknolojilere hâkim insan kaynağı yetiştirmek için yurt 
içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora seviyesi araş-
tırma çalışmaları yürütülmesi,

• Karşılaşılan mühendislik problemleri yapılandırılmış bir bi-

çimde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile paylaşılarak 
lisans, yüksek lisans ve doktora konularının çalışılması,

• Uluslararası (CleanSky, Horizon, NATO vb.) yenilikçi işbir-
liği programlarına katılım sağlanarak yurt dışındaki teknoloji 
odakları ile işbirliği çalışmaları yürütülmesi,

• Yenilik kültürünün desteklenerek yaygınlaştırılması ve bu 
kapsamda “Fikir Yarışmaları” (örneğin: UAV Turkey) vb. or-
ganizasyonlarına destek verilmesi.

TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

1980’li yıllardan beri şirketler, üniversiteler ve kurumlar tara-
fından yaygın olarak kullanılan teknoloji yol haritaları geleceğe 
hazır olmamızı sağlayan bir planlama aracıdır. 

TUSAŞ, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stra-
tejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri 
TYH ile takip etmektedir. Alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık 
bazda güncellenen teknoloji yol haritası, stratejik hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye yönelik yürütülen AR-GE projelerini, üniver-
site ve sanayi işbirliği alanlarını ve akademik çalışma konula-
rını yönlendiren temel planlama aracı olarak kullanılmaktadır. 
Plan kazanılması hedeflenen teknoloji konularının yanında, bu 
konuların nasıl kazanılacağı bilgisini de içerdiği için teknolo-
ji yol haritası kazanım planı şeklinde adlandırılmaktadır. Plan 
hazırlanırken, ne, nasıl ve ne zaman sorularına cevap verile-
rek girdiler kaydedilmektedir. Sadece TUSAŞ tarafından de-
ğil, TUSAŞ’ın işbirliği yaptığı dış teknoloji odakları tarafından 
geliştirilen teknoloji konuları da yol haritasında yer almaktadır.

İYİ BİR TEKNOLOJİ YOL HARİTASI NASIL OLMALI?

Pek çok farklı şekillerde hazırlanabilen teknoloji yol haritala-
rının başarılı olanlarının bazı ortak özellikleri bulunuyor. Şir-
ketimizdeki deneyimlerimizi, literatürdeki çeşitli kaynaklarda 
bulunan bilgilerle harmanlayarak bu ortak özellikleri aşağıda 
sıraladık. 

• Şirketin ya da kurumun gideceği yönü belirleyen ana dokü-
man olan teknoloji yol haritası üst yönetimin stratejik hedef-
lerini temel alarak hazırlanmalıdır. Yönetim tarafından kabul 
görmeli ve alınan kararların stratejik hedefler ile uygunluğu-
nu sağlamak için rehber olmalıdır.

• Yol haritaları kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içermelidir.

• Teknoloji konularının sınıflandırılması için taksonomi kullanıl-
malıdır. Bir şehir haritasının semtleri, mahalleleri, caddeleri 
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ve sokakları içermesi gibi teknoloji yol haritası da gidece-
ğimiz yolu her detayıyla tanımlayabilmemizi sağlayabilecek 
içeriğe sahip olmalıdır. Kazanılan teknolojik kabiliyetlerin 
birbiriyle ilişkilendirebilmesi, yayımı ve etkin kullanımı için 
sınıflandırma fayda sağlar.

• Öncelik sıralamasının yapılması çok önemlidir. Yatırım ka-
rarları, AR-GE projeleri, insan kaynağı yetiştirme faaliyetle-
ri bu önceliklere göre yönlendirilir. Teknoloji yol haritasını 
oluşturan şirket için öncelikli olan parametreler neler ise 
bunları doğru biçimde dikkate alabilen bir sıralama yöntemi 
kullanılmalıdır. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi bu 
amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır.  

• Teknoloji yol haritasını kullanan, hayata geçiren iç paydaş-
lar hazırlama sürecine katkı sağlamalı ve önceliklere yönelik 
olurları alınmalıdır.

• Teknoloji yol haritası yaşayan bir dokümandır. Yeni gelişen 
bilgileri dikkate alarak her yıl güncellenmelidir.

• Müşteri, Pazar beklentileri, teknolojik eğilimler, patent ana-
lizleri, yeni kurallar, mevcut ürünlerdeki problemler, po-
tansiyel ürün ihtiyaçları teknoloji yol haritasında yer alacak 
konuları belirlemek için kullanılan girdilerdir. Açık inovasyon 
araçlarıyla gelen yeni fikirler de kaynak olarak kullanılır. 

• Teknoloji kazanımında ortaya çıkabilecek teknoloji geliştir-
me riskleri (mali, takvim, teknik, insan kaynağı gibi) tekno-
loji yol haritasında tanımlanmalıdır.

• Teknolojilerin kazanımında hangi teknoloji odakları ile işbir-
liği sağlanacağı belirtilmelidir. İş birliği sağlanacak yurt içi ve 
yurt dışı paydaşların teknolojik kabiliyetlerini izlemek de sü-
recin bir parçasıdır.

• İyi bir yol haritası, yalın ve sade olmalı, sayfalarca süren oku-
ması zor bir metin yerine hedeflerin tüm kullanıcılar tara-
fından hızlı ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek görsel 
kullanımı tercih edilmelidir.

• Alan uzmanlarının katılım sağladığı çalıştaylar, teknoloji yol 
haritalarının hazırlanması için yaygın olarak kullanılır. Çoklu 
uzman görüşünü kayıt altına alan bu çalıştaylar iyi kurgulan-
dığında yol haritasının kalitesini artırır. Aynı zamanda tek-
noloji yol haritasının uzmanlar tarafından sahiplenilmesini 
sağlar.

• Teknoloji yol haritasını hazırlayan ekip üyeleri farklı disiplin-
lerde görev almış, çok boyutlu düşünme kabiliyetine sahip 
ve iletişim becerileri yüksek uzmanlardan oluşmalıdır. 

AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini yönlendiren teknoloji yol ha-

ritaları diğer teknoloji yönetimi araçları ile birlikte kullanıldığın-
da etkin bir kılavuz olarak fayda sağlar ve şirketleri hedeflerine 
ulaştırır.  

ÖZ KAYNAK AR-GE PROJELERİ

Şirketimizin kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda kendi öz 
kaynağıyla bir kısmını ya da tamamını finanse ettiği ve perso-
nelimiz tarafından yürütülen AR-GE projeleridir. Söz konusu 
projeler için ulusal ve uluslararası fonlardan destek sağlanmak-
la birlikte, öz kaynak AR-GE projelerinin faydaya dönüşümü 
esastır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİKLERİ

TUSAŞ, küresel ölçekte sürdürülebilir rekabet avantajı sağ-
layabilmek amacıyla, bilimsel ve teknolojik işbirlikleri strate-
jilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun kuruluş içi ve dışı 
etkileşimin sağlanması ve gerekli görülen işbirliği programla-
rının oluşturulması çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda, 
üniversite-sanayi işbirliği protokolleri oluşturulmakta ve bu 
protokoller çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliği faaliyetle-
ri sürdürülmektedir. Özellikle öncelikli araştırma konuların-
da proje çağrıları yayınlanarak Teknoloji Merkezi projelerinin 
kurgulanması ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Akademik 
çalışma konularının belirlenmesi ve şirketimiz içinde ve dışında 
gerçekleştirilen lisans bitirme projeleri, yurt içi / dışı lisansüstü 
öğrenim programları, akademik ve mesleki yayınlar ve yarı za-
manlı öğretim görevliliği faaliyetlerinin koordinasyonu sağlan-
maktadır. Bununla birlikte, belirli teknoloji alanlarında uzman 
olan öğretim üyeleri ile şirket uzmanlarının bir araya getiril-
mesi sağlanarak, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda 
belirlenen öncelikli çalışma konularında ön proje tanımlarını 
oluşturması amacıyla tematik çalıştaylar düzenlenmektedir.

PATENT MÜHENDİSLİĞİ

Ürün tasarım süreçlerinin optimize edilmesi için patent veri 
tabanı analizleri yapılmakta ve özgün ürünlerimizin stratejik 
açıdan geniş koruma kapsamı ile korunmasına yönelik çalış-
malar yürütülmektedir. Yenilikçi ve özgün ürünler geliştiril-
mesi adına patent mühendisliği yaklaşımının şirketimiz içinde 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu farkındalığın 
ülkemiz genelinde de sağlanması için yurt içinde çeşitli üniver-
sitelerde şirketimiz tarafından seminerler verilmektedir.
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 Şekil 1. Gökbey

YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak yurt savun-
masına en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için özgün ürün-
lerde yer alan kritik ürün ve teknolojilerin yerlileştirilmesine, 
yurt içinde milli imkânlarla özgün olarak geliştirilip üretilme-
sine önem verilmektedir. Kritik sistemler için tüm platform-
lardaki ihtiyaçlar konsolide edilerek sistem / alt sistem bazın-
da yerlileştirme stratejileri ve yol haritaları hazırlanmaktadır. 
Şirketimizin yerlileştirme stratejileri temel alınarak hazırlanan 
bu çalışmalar, alt sistem / sistem bazında ülkemizin mevcut du-
rumunun tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Söz konusu 
kritik sistemlerin yerlileştirilmesi için ülke içindeki yetkin, ana 
oyuncu olabilecek firmalar tespit edilerek desteklenmektedir. 
Yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına son dönemde Dev-
letimizin tarafından büyük önem verilmekte ve yeni destek 
mekanizmaları hayata geçirilmektedir. Şirketimiz yerlileştirme 
ve millileştirme faaliyetlerinde ilgili desteklerin etkin kullanımı-
na da özen gösterilmektedir.

Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İnsansız hava aracımız 
ANKA, TEİ tarafından geliştirilen yerli ve milli motor PD-170 
ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek 
sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet 

gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli 
imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmek-
tedir. 

2018 YILI BAŞARILARIMIZ

Yaptığımız çalışmaların meyveleri ekibimizin her bir üyesine 
güç ve azim katmaya devam ediyor. Ünitemizin kısa sürede iki 
katına ulaştığı 2018 yılı başarılar ile dolu bir yıl oldu. 

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 13. Tek-
noloji Ödülleri'nde, Teknoloji Büyük Ödülü, Türk Başlangıç 
ve Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) projesi ile şirketimize tak-
dim edildi. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan 
İnovaLİG’te 2018 yılında 1216 firma arasından Şirketimiz İno-
vasyon Stratejileri dalında üçüncülük ödülünü aldı. Turkishtime 
dergisi tarafından her yıl yayınlanan AR-GE 250 araştırmasında 
Şirketimiz, AR-GE harcamalarına göre ikinci, AR-GE persone-
li sayısına göre ikinci ve AR-GE harcamalarının cirodan aldığı 
paya göre üçüncü sırada yer aldı.

ISIF 2018 Uluslararası Buluş Fuarında, en prestijli ödüllerden 
biri olan World Intellectual Property Organization (WIPO) En 
İyi Yerli Buluş Ödülü ve ISIF’18 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz 
madalya şirketimize verildi. Diğer başarılarımız Şekil 4’de yer 
almaktadır.
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Şekil 2. ANKA

Şekil 3. HÜRKUŞ
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Şekil 4. İnovasyon ve Teknoloji Faaliyetlerindeki Başarılarımız - 2018



31ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MAYIS 2019  www.mmo.org.tr  

1  Dr. HAVELSAN A.Ş. - gozbilgin@havelsan.com.tr

İzzet Gökhan Özbilgin1

AR-GE Kurum Kültürümüzün Temelidir

GİRİŞ

Ülkemizin yazılım yoğun teknolojiye dayalı stratejik ihti-
yaçlarının millî çözümlerle karşılanmasında öncü olma-
yı hedefleyen HAVELSAN, bu doğrultuda ileri teknoloji 
geliştirmeye yönelik planlamasını beş yıllık teknoloji yol 
haritası ile ortaya koymuştur. Söz konusu yol haritasın-
da yapay zekâ, öğrenen algoritmalar, bulut bilişim, bü-
yük veri, otonom sistemler, siber güvenlik gibi alanlarda 
teknoloji geliştirmeye yönelik stratejik AR-GE projeleri 
yer almaktadır.

HAVELSAN stratejik AR-GE çalışmalarının yanı sıra, fikir-
den başlayıp ürüne dönüşen süreci de başlatmış ve sa-
vunma sanayisinde bir ilke imza atarak “HAVELSAN Yıldız 
Açık İnovasyon Merkezi”ni kurmuştur. Açık inovasyon 
faaliyetleri kapsamında, yıl boyunca; girişimcilere, öğren-
cilere ve teknoloji meraklılarına yönelik teknoloji odaklı 
çözüm yarışmaları ve ‘hackathon’lar düzenlenmektedir.

Kurum içi inovasyon çalışmalarına da büyük önem vere-
rek, yenilikçi fikir kampanyaları ve yarışmalarla kurum içi 
fikirleri değerlendirerek geleceğin teknolojileri ile ilgili 
çalışmalarını yürütmektedir. 

Kurum içi ve dışı paydaşlar tarafından bugüne kadar İno-
vasyon Yönetim Portali üzerinden yüzlerce fikir önerisi 
girişi yapılmıştır. Bu fikir önerilerinden başarılı bulunan-
lar ile ilgili çalışmalar HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon 
Merkezi’nde başlatılmış ve Merkezde; üniversiteler, tek-
noloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri ile ortak pro-
jeler gerçekleştirilmiş, çeşitli eğitimler verilmiştir.

HAVELSAN; uluslararası arenada rekabet edecek global 
ürünler geliştirmeyi hedeflemekte, bu geliştirme sürecini 
ticari bir hedefin ötesinde milli bir görev olarak görmek-
tedir. HAVELSAN; inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını uy-
gulamaya alabilmek ve ticari sonuçlarını elde edebilmek 
üzere ürünleştirmeye büyük önem vermektedir. 
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Başarılı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının sonuçları da 
HAVELSAN’ın kurumsal AR-GE değerlerine yansımaktadır. 
2018 yılında; Ankara merkez yerleşkesinde, İstanbul’da-
ki merkezinde ve ODTÜ Teknokent’te bulunan AR-GE 
Merkezi’nde yürüttüğü 70 proje kapsamında, yaklaşık 
300 Milyon TL AR-GE harcaması yaparak, şirket tarihinin 
en büyük AR-GE harcamasına ulaşmıştır. 

Öncelik verilen tematik teknoloji alanlarda; akademis-
yenler ve KOBİ’lerle uygun çalışma ortamları yaratarak, 
danışmanlık desteği alarak ve ortak projeler oluşturarak 
AR-GE teşvik ve desteklerinden maksimum fayda sağla-
maktadır. Bu kapsamda; AR-GE Merkezleri’nde yenilikçi 
ve rekabetçi ürün ve sistem çözümleri geliştirmeye yö-
nelik özkaynaklı AR-GE projeleri ile TÜBİTAK ve Avrupa 
Birliği gibi ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenen 
teşvikli AR-GE proje sayısı artırılmış ve Avrupa Birliği AR-
GE projeleri başlatılmıştır. 2018 yılı içerisinde, 16 adet yurt 
dışı proje destek başvurusu yapılmış ve yüzde 50’lerin 
üzerinde gerçekleşen başvuru/kabul oranı ile büyük bir 
başarı sağlanmıştır.

Patent başvurusunda yakalanan artış hızı devam ettirile-
rek, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 60 daha faz-
la başvuru yapılmıştır. Ulusal başvuruların yanında, ulus-
lararası patent ve marka başvuruları da yapılmış; global 
pazara çıkma yolunda sağlam temeller atılmıştır. 

Aktif olarak devam eden AR-GE projelerimizden örnekler 
vermek gerekirse;

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G: HAVELSAN’ın yaptığı en bü-
yük ölçekli AR-GE projesidir. Türkiye ve Global pazarlarda 
satılarak mobil operatörlerin ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek uçtan uca ticari 5G şebekesi yapmayı hedefleyen 
AR-GE projesidir. 2020 yılı ocak ayı başında 3GPP stan-
dartlarına göre tüm bileşenleri ile geliştirilmesi ve hazır-
lanması planlanmaktadır. Türkiye’nin Endüstri 4.0, Nesne-
lerin İnterneti, Akıllı Şehirler, otomotiv, tarım, ulaştırma, 
savunma alanlarında güvenli ve başarılı olabilmesinin ön 
koşulu olan Milli 5G Teknolojisine sahip olmasını hedef-
leyerek çekirdek ağ, SDN ve prototip ortam kurulumları 
HAVELSAN tarafından yapılacaktır.

• AUTODRIVE: Otonom teknolojiler günümüzde özellik-
le de yapay zekadaki gelişmelere paralel olarak stratejik 
önem kazanmıştır. Avrupa, Amerika ve Çin’deki büyük şir-
ketler hem yapay zeka alanında hem de otonom sistem-

ler alanında ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Proje kapsa-
mında geliştirilecek sistem ile kurumumuz bünyesinde 
otonom teknolojiler alanında yoğun bilgi birikimi elde 
edilecektir. AUTODRIVE Projesin de askeri ve sivil kara 
araçlarına otonomi yeteneği kazandıran bir sistem geliş-
tirilecektir. Bu sistem, sensörlerden aldığı verileri çeşitli 
robotik yöntemlerle işleyerek aracın o anki durumuna uy-
gun kararlar verecek ve aracın bu kararlara uygun şekilde 
hareketini sağlayacaktır. Bu şekilde sistemin entegre edil-
diği araca otonomi yeteneği kazandırılmış olacaktır. 

• EKİDS: Kritik enerji sistemlerinin (nükleer tesisler, kim-
yasal tesisler, barajlar, fabrika vb.) korunmasına yönelik 
sistemlerin ihtiyacından doğan AR-GE projesidir. Endüst-
riyel kontrol sistemlerinde meydana gelebilecek siber 
saldırı tespit IDS/IPS sistemi geliştirilmesine yönelik bir 
projedir.

• ŞAHİNGÖZ: Proje niteliği açısından otonom arama, 
gerçek zamanlı taşınabilir ortamda görüntü işleme ve 
derin öğrenme tekniklerinin, gerçek zamanlı uyarlaması 
konularını içermektedir. Bu proje sayesinde, HAVELSAN 
içerisinde göreve özel kopter dron üretimi konusunda 
yazılım/donanım tecrübesi kazanacaktır. 

• ADLOG: Big Data ve Data Analitik metodları kullanıla-
rak lojistik yöntem geliştirilmesi ve lojistik optimizasyonu 
projesidir. Platform durum izleme sistemleri, optimizas-
yon ve karar destek teknolojisi, gelişmiş güvenirlilik ve 
idame edilebilirlik için tasarım gibi alanlarda teknoloji 
geliştirmeye yönelik bir AR-GE projesidir.

• HD-Opera: HD-OPERA sistemi denizaltıdaki kerteriz, 
mesafe, derinlik, pozisyon, ses hızı gibi parametreleri öl-
çen radar, sonar, EDT ve iskandil gibi sistem veya sensör-
lerin ölçüm hassasiyetlerinin belirlenmesi ve kullanıcıya 
uygun formatlarda sunulabilmesi maksadıyla geliştirile-
cek bir performans analiz sistemi projesidir.
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• TORAKS: Jenerik bir torpidonun, kontrol ve güdümünü 
amaçlayan, özgün bir atış kontrol sistemi projesidir. Torpi-
do atış kontrol sistemi bileşenleri;

- TORAKS Kabineti
- Konsol (Operatör Kullanıcı Arayüzü ve Taktik Çevre 

Gösterimi)
- Minimal Kovan Simülatörü
- Çevre Simülatörü

Atış öncesi torpido ve kovan üzerindeki gerekli ön hazır-
lıkların yapılması, torpidonun hedeflere atanması, ateş-
lenmesi, emniyetle kovanı terk etmesi, denizaltı emniyet 
sahasının tanımlanması / yönetilmesi ve hedef arama / 
hücum sahalarının oluşturulması / yönetilmesi yetenek-
lerini bünyesinde barındıracaktır.

• KEDİZ: Boğaziçi Üniversitesi ile üniversite sanayi iş bir-
liği kapsamında yapılacak olan projede kerteriz ilişkilen-
dirme ve hedef takip algoritmaları ile kerteriz hedef takip 
algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçeklemesi kapsamın-
da yürütülmektedir. 

• AİMTETA: Marmara Üniversitesi ile üniversite sanayi iş 
birliği kapsamında yapılacak olan projede aktarılabilir 
inanç modeli tabanlı teşhis tanıma algoritmaları çalışıla-
caktır.

• HAPSİM: Proje haptik destekli bir "karma gerçeklik" si-
mülasyon ortamı oluşturmayı ve medikal & bakım simü-
lasyonlarına giriş yapmayı hedeflemektedir. 

Hapsim bileşenleri;

MR gözlük: Gerçek dünya üzerinde sanal nesnelerin 
görüntülenmesi

6-DOF Haptik Sistem: Kuvvet hissiyatının oluşturulması  

LeapMotion : Toolset konumununun belirlenip haptik 
sisteminin yönlendirilmesi

Toolset : Gerçek dünyada kullanılan araçların replikaları

• GENUIS: Bilişsel iş yükünün ölçülerek uçuş simülatör 
eğitimlerinin kişileştirilmesi ile ilgili AR-GE projedir. HA-
VELSAN bu proje ile Savunma Sanayii Başkanlığı tara-
fından yönetilen GENIUS projesinde bilişsel iş yükü mo-
delinin geliştirilmesine katkıda bulunacak, buna paralel 
olarak kendi öz kaynaklarından temin edeceği sensörler 
ile çalışmalarına devam edecektir. Proje kapsamında ge-
liştirilecek ilk ürün HAVELSAN’ın geliştirdiği F-16 Simü-
latörlerinde deneme yapılarak, sonuçlar doğrultusunda 
proje geliştirilmeye devam edicektir.

• VENTROSİM: Bu proje ile ventrogluteal bölgenin tes-
pitini kolaylaştıracak AR&VR gözlüğü ile bir eğitim sis-
temi yapılması planlanmaktadır. Hemşire, hastanın boy, 
kilo, cinsiyet ve yaş bilgisini bu gözlük üzerinde çalışan 
uygulamaya girerek ve kolay tespit edilebilir iki referans 
noktasını da işaretleyerek enjeksiyonun uygulanabilece-
ği ventrogluteal kas sanal gerçeklikle görselleştirilecek-
tir. Hemşire, hastanın boy, kilo, cinsiyet ve yaş bilgisini 
bu gözlük üzerinde çalışan uygulamaya girerek ve kolay 
tespit edilebilir iki referans noktasını da işaretleyerek en-
jeksiyonun uygulanabileceği ventrogluteal kas sanal ger-
çeklikle görselleştirilecektir.
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CM2 ile Süreç Mükemmelliğine Ulaşmak

1. GİRİŞ

Dijitalleşen ve hızla değişen dünyada büyük bir bilgi ve 
yöntem karmaşası yaşanmaktadır. Bu nedenle rekabetin 
giderek arttığı günümüzde, kazanan bir firma olmanın 
yolu başarılı ürünler ortaya koymak ve başarılı hizmetler 
sağlamaktan geçmektedir. Başarılı ürün ve hizmet yarat-
mak ise günden güne daha zorlayıcı bir hâl almaktadır. 
Bu zorluklar her sektör için değişmekle birlikte, müşteri 
memnuniyeti, artan ürün karmaşıklığı, bütçe baskısı, ino-
vasyon ve dijitalleşme gibi konular, başarılı ürün ve hiz-
met yaratma yolunda zorlayıcı engeller olarak şirketlerin 
karşısına çıkmaktadır. 

Bu karmaşıklığı yönetmenin zorluğu ve rekabet ortamı-
nın sonucu olarak her gün yeni şirketler doğarken, bir 
yandan da şirketler pazardaki yerlerini kaybedip, kapan-
maktadır. Sayılarla örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz 15 
yılda Fortune 5001 şirketlerinin yüzde 52’si pazardan si-
linmiştir. 60 yıl önce şirketlerin ortalama yaşam süresi 75 
yıl iken günümüzde bu rakam 15 yıla kadar düşmüştür.

Tekrar altını çizmek gerekirse, şirketlerin hayatta kalması 
için birincil şart başarılı ürün ve hizmet üretmekten geç-
mektedir. Başarılı ürünlerin temelinde ise doğru ürün yö-
netimi yatmaktadır. Doğru ürün yönetimini tanımlayan 
dört ana başlık şu şekilde özetlenebilir: 

Müşteri değerleri, inovasyon ve dijitalleşme, modülari-
zasyon ve standartlaştırma, maliyet ve verim. Bu başlıklar 
üzerinde çalışan birimlerin birbirinden kopuk ve bağım-
sız olması durumunda doğru ürün yönetimi zorlayıcı hâle 
gelmekte ve bu durum başarılı ürün yaratılmasını engel-
lemektedir. Bu problemin önüne geçmenin yoluysa, ça-
lışanlara ürünün yaşam döngüsü boyunca, süreç odaklı, 
entegre süreç bakış açıları kazandırmaktır. 

2. CM2 YÖNTEMİ

CM2 yöntemi, entegre süreç mükemmelliğini yakalamak 
için tasarlanmış bir endüstriyel standart ve iş metodolo-
jisidir. Bu yöntem ve entegre süreç mükemmelliği kavra-
mı, IpX (Institute for Process Excellence) tarafından ge-
liştirilmiştir. IpX, CM2 modeli ile 6 kıtada 1800’den fazla 
uluslararası firmaya dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik 
konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamaktadır. 30 yılı 
aşkın süredir, IpX organizasyonlara sistemlerini, verilerini 
ve çalışanlarını modernleştirme ve entegre etme süreçle-
rinde yardım etmektedir.

CM2 ürün temelli bir yaklaşımla ürün konfigürasyonla-
rının yönetiminden, değişiklik ve veri yönetimine uza-
nan bir yelpazeyi PLM yardımıyla kontrol ederek süreç 
mükemmelliğini sağlar. CM2 yöntemi ile Konfigürasyon 
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Şekil 1. CM2 Şemsiye Modeli

Yönetimi, işletmelerin tüm ürün yönetim faaliyetlerini 
tek bir şemsiye altında birleştirecek şekilde yeniden kur-
gulanmıştır. Şekil 1’de gösterildiği gibi, CM2 temelli ürün 
yönetimi, ürün iş süreci temel altyapısını merkeze yerleş-
tirerek, kalite, proje vb. gibi diğer süreçlerin de gelişmesi-
ne katkıda bulunur. 

3. GERÇEK KUZEY KURUMSAL YÖN BELİRLEME MODELİ 

IpX tarafından geliştirilmiş olan bu model, organizasyon-
ları günden güne daha da çok etkileyen zorlayıcı prob-
lemlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve değişime gi-
den yolda çözüm yolları üretilmesi için, dünya üzerinde 
başarısı kanıtlanmış örnek uygulamalardan yola çıkarak 
geliştirilmiş olan bir iş modelidir. 

Gerçek Kuzey iş modeli, organizasyon çapında bir değişi-
me odaklanarak sürdürülebilir dönüşüm ve fonksiyonel 
iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Geleceğin penceresinden bakıldığında, başarılı bir dönü-
şüm gerçekleştirebilmek adına, işletmeler eski tip süreç 
ve sistemlerini yeniden şekillendirerek kültürlerini ge-
liştirmek durumundadırlar. Bu gelişim için ise, eski tarz 
silo merkezli iş modelleri ortadan kaldırılarak, dijital plat-
formlar ile desteklenmiş etkili iş süreçleri kullanılmalıdır. 
Bu noktada süreçlerin PLM ve ERP gibi yazılımlarla enteg-
rasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme modeli, uygulama-
larında CM2 yöntemini baz alarak organizasyonlarda mü-
kemmellik kültürünü kurmayı hedeflemektedir.

Bu modelin organizasyonlarda uygulamaya geçirilmesi 
için atılacak ilk adım, organizasyonun güncel durumunu 
incelenmesi ve gelecekte ulaşılmak istenilen durumun 
belirlenmesi ile fazlardan oluşan bir plan oluşturulma-
sıdır. Bu fazlar, Şekil 2’de gösterildiği gibi, IpX'in Gerçek 
Kuzey Kurumsal Yön Belirleme modelinde adım adım 
açıklanmıştır.
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4. DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN SORUNLAR

Günümüzde dijital dönüşüme doğru yol alan organizas-
yonlar çalışanlarını bu konuda eğitmek istemektedir. Fa-
kat ne yazık ki yapılan eğitim yatırımlarına rağmen bekle-
nilen sonuçlar alınamamaktadır. Bunun en büyük nedeni 
olarak, dijital dönüşümün sadece çalışanların kendi uz-
manlık alanındaki yazılımları öğrenmesi olarak algılan-
masını gösterebiliriz. Bu algıdan doğan, çok disiplinli yak-
laşımdan uzak ve süreç bakış açısı eksik olan eğitimler ile, 
her uzmanlık kendi alanını detaylı bir şekilde öğrenirken, 

diğer uzmanlıklarla olan ara yüz ve birlikte çalışma ortamı 
anlaşılamamaktadır. 

Süreç odaklı işlemeyen kurumlarda takvime uymak ve 
beklenen kaliteyi yakalamak adına ekstra kaynak kullanı-
mı gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Şekil 3’te gösterildiği 
gibi günün sonunda gerçekleşen maliyet beklenen mali-
yetin iki katına kadar çıkabilmektedir.  

Günümüz organizasyonlarında gereksinimlerin açık, 
doğru ve anlaşılır bir biçimde belirtilememesi, gereksi-
nim yönetiminin zayıf olmasına neden olmaktadır. Bunun 

 
Şekil 2. IpX'in Gerçek Kuzey Kurumsal Yön Belirleme Modeli
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yanı sıra süreçlerin yoruma açık ve standartlaşmanın zayıf 
olması, kurum çalışanlarının süreçleri farklı algılamasına 
neden olmaktadır. 

Bunların sonucu olarak ortaya çıkan hatalar ise ancak dü-
zeltici faaliyetler ile telafi edilebilmektedir. Her düzeltici 
faaliyet, ekstra kaynak kullanımı gerektirmektedir, bu faa-
liyetlerin de zaman ve finansal maliyeti oldukça yüksektir.

Günümüzde bu problemlere üretilen mevcut çözümler, 
genelde taklitçilik ve üstün körü uygulanan ISO 9001 ve 
benzeri standartların ötesine geçememektedir. Bu sonuç 
vermeyen uygulamalar nedeniyle organizasyonlar kendi-
lerini alternatif çözüm arayışları içinde bulmuşlardır. 

Aslında, bu problemlerin çözülebilmesi için gerekli olan, 
süreç öncelikli bir değişimdir. Bu tarz büyük değişiklikler 
için ise büyük hedefler belirleyip, uzun vadeli bir planla-
ma ile hedefe doğru küçük adımlar atarak ilerlenmelidir. 

CM2 yöntemi, basit ve anlaşılır, rahat takip edilebilir süreç 
ve kuralları ile bu problemlere çözüm sunmaktadır. CM2 
yöntemi sunduğu çözümler ile dünyadaki ve Türkiye’deki 
birçok kurumun ilgisini çekmiştir. 

5. GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİNE CM2 ÇÖZÜMLERİ

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz ekstra kaynaklar ge-
reksiz israftır. CM2 metodolojisi, ekstra kaynakları en aza 
indirerek kalite ve takvimin yakalanmasını hedeflemek-
tedir. Düzeltilecek hatalar en aza indiği zaman, kurum 

içinde sürekli iyileştirme başlar. Bu da başarılı ürünler 
yaratmak ve kazanan bir şirket olmak yolunda büyük bir 
adımdır. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ekstra kaynak kullanı-
mına neden olan en büyük etken, gereksinimlerin açık ve 
net olmamasından kaynaklanan hatalardır diyebiliriz. Bu 
nedenle bilgilerin açık, doğru ve anlaşılır tutulması CM2 
yönteminin ana felsefesi olarak kabul edilmektedir. Ge-
reksinimlerin açık, doğru ve anlaşılır olması ile düzeltici 
kaynaklar azalır, böylelikle sürekli iyileştirmenin yolu açıl-
mış olur. Bir ürün ile ilişkili olan bütün bilgilerin nasıl açık, 
doğru ve anlaşılır tutulacağı, CM2 eğitimlerimizde katı-
lımcılara örnek uygulamalar baz alınarak anlatılmaktadır.

Bildiğimiz gibi her organizasyonun müşterileri vardır ve 
her organizasyon müşterileri için ürün veya hizmet geliş-
tirir. Ürün veya hizmetleri geliştirmek için ise her organi-
zasyon var olan altyapısını kullanır. W. Edwards Deming’in 
söylediği gibi, “Devamlılık ancak ürün veya hizmeti ve bu 
ürün veya hizmeti yerine getirebilmek için gerekli altya-
pıyı sürekli olarak geliştirmekle mümkündür.” Her şeyin 
temelinde ise müşteri gereksinimi yatar. Müşteri gerek-
sinimleri ürün, hizmet veya altyapının ne yönde ve nasıl 
geliştirilmesi gerektiğini belirler.

CM2 yöntemi ürün ve hizmetleri hiyerarşik bir yapıda sı-
nıflandırır. Bu hiyerarşik yapı Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 
Bu yapı en üst seviyeye uygulama gereksinimlerini yerleş-
tirirken, tasarım temelleri ve ürünün bütün alt kırınımları 

 
Şekil 3. Takvim, Kalite ve Maliyet Grafiği
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alt seviyelerde yer alır. Bu yapının farklı seviyelerinde yer 
alan her bir ürün, kendi veri grubuna bağlanmış durum-
dadır. Herhangi bir ürüne bağlanmış olan bir veri grubu 
diğer veri gruplarından bağımsız olarak revize edilip ya-
yınlanabilmektedir.

Bu hiyerarşik yapı ile, en küçük alt kırınımlarına bölünmüş 
durumda olan ürün ve hizmetleri, müşteri gereksinimleri-
ne göre geliştirmek fonksiyonel bir hâl alır.

CM2 yönteminin bir diğer ana başlığı da “Değişiklik Yöne-
timi”. CM2 yöntemi, değişiklik yönetimi sürecini, gereksi-
nim yönetiminin yapıtaşı olarak kabul eder. CM2, kapalı 
döngü değişiklik yönetimi sürecini roller ve objeler ile, 
anlaşılır, akılda kalıcı ve detaylı bir şekilde dört gün süren 
bir eğitim ile anlatır. CM2’nun değişiklik yönetimi süreci 
sayesinde, ürünler veya veriler üzerinde yapılan değişik-
likler kontrol altında tutularak olası karmaşalardan ve dü-
zeltici kaynaklardan kaçınılması sağlanır. 

Ürünün geliştirme, üretim, bakım, satış pazarlama ve el-
den çıkarma fazlarını içeren yaşam döngüsü boyunca ile-
tişimi sağlamak bu döngünün oldukça uzun olması nede-
niyle zorlayıcıdır. Yaşam döngüsünün başında birbiriyle 
bağlanmış olan ürünler ve ürüne ait datalar zaman içinde 
birbirinden kopmaya başlamaktadır. Ürüne ait datalara 
örnek olarak veri, form, kayıt ve metadataları gösterebi-
liriz. Yaşam döngüsü boyunca ürün ve ürüne ait datalar 

doğru yönetilebilir ise iletişim kopukluğundan kaynakla-
nan hataların azalmasıyla ekstra kaynak kullanımı en aza 
düşmektedir. Bu iletişimi sağlamanın yolu ise, CM2 meto-
dunun en önemli konuları diyebileceğimiz isimlendirme 
ve numaralandırmanın doğru yapılması, değişikliklerin 
doğru yönetilmesi, yerine kullanılabilirlik ile ürün takibi-
nin kolaylaştırılması ve takvim ve geçerlilik tarihlerinin 
doğru planlanmasıdır. Şekil 5’te ürünün yaşam döngüsü 
fazları, ürüne ait datalar ve yaşam döngüsü boyunca ile-

 

Şekil 4. Ürün Birim Hiyerarşisi

 
Şekil 5. Ürün Yaşam Döngüsü Boyunca İletişim
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tişimi sağlamak için kullanılan ana süreçler gösterilmiştir. 
Bu ana süreçlerin nasıl kurgulanacağı eğitimlerimiz bo-
yunca katılımcılara atölye çalışmaları ile desteklenerek 
anlatılır.

6. SONUÇ

CM2 metodolojisinin benimsenmesi ile kurumlardaki 
maliyet azalırken, süreçlerin hızı ve verimi artmakta, do-
layısı ile ürün kalitesi yükselmektedir.

Elbette ki, büyük değişimler, kurum genelinde kültürel 
değişimi gerektirmektedir. Bu değişimi gerçekleştirebil-
mek için ise şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sahip 
olduğu birçok paradigmanın yıkılması gerekmektedir. 
Peter Drucker’ın da dediği gibi “Kültür, stratejiyi kahvaltı 
niyetine yer!”

Sağladığı eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle, tasarım, geliştirme ve üretim yapan firmaların süreç geliştirmelerine 
katkıda bulunan Sempro Danışmanlık & Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik, faaliyetlerini 2015 senesinden günü-
müze kadar sürdürmektedir. Süreç çalışmalarında CM2 Entegre Süreç Mükemmelliği Yöntemini baz alan Gerçek Ku-
zey Kurumsal Yön Belirleme modeli kullanılarak, şirketlerin süreç mükemmelliğine ulaşmasına yardımcı olunmaktadır. 
Sempro tarafından, işbirliği kurduğu uluslararası firmalar ile, CM2 eğitimlerinin yanı sıra, PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), 
ELD (Entegre Lojistik Destek) ve Sistem Mühendisliği eğitimleri de düzenlenmekte ve ürün konfigürasyon sayısı fazla 
olan üretim firmalarına, konfigürasyon çözümleri sunulmaktadır.   

Sempro, CM2 eğitimlerini Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi organizasyonları da dahil olmak üzere, geniş bir 
katılımcı kitlesine sunmaktadır. Ocak 2018’den günümüze kadar 42 organizasyondan 678 katılımcı eğitimlerimize 
kurumlarında süreç mükemmelliğine ulaşmak amacıyla katılım sağlamıştır. 

Sempro tarafından düzenlenen uluslararası konferanslarda, Türkiye’de başarısı kanıtlanmış projelerden örnekler ve 
eğitim alanların paylaşılması ile süreç mükemmelliği yönteminin günden güne merak uyandırıp yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.
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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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Şekil 1. 2018-2019 Öğrenim Yılında Bitirme Projesi Gerçekleştiren Bölümler

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.

 

Şekil 2. 2018-2019 Öğrenim Yılında Bitirme Projesi Gerçekleştirilen Üniversiteler
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TARIMDAKİ ÇÖKÜNTÜ SANAYİYİ DE 
SARSIYOR (46)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 46'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 
Gıda fiyatlarında 2003 yılından bu yana, yani son 16 yılda,  Ocak ayında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Fiyatı en çok artan 25 ürün 

sıralamasında ilk 9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri yer aldı. İlk 15 ürünün ise 12’si sebze ve meyve ürünleri oldu. 

Gıda enflasyonundaki artış tek başına Ocak ayındaki afetle açıklanamaz. Yıllardan beri tarımda biriken ve kronikleşen sorunlar var. 

Tarımda yaşanan bu sorunlar çözülmeden, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemez. Önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeli olan 

Türkiye’de tarımın gerilemesinin nedeni, aslında 1980 sonrası izlenen politikalara kadar uzanıyor. 1980 öncesi dönemde tarıma önemli 

destekleri olan kamu kuruluşlarının Hazine’ye yük oluşturduğu gerekçesiyle özelleştirilmesi,  tarımı önemli bir destekten mahrum bıraktı.

Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarıma destekler korunur ve yer yer artırılırken Türkiye’de, kamu maliyesinde mali disiplin sağlamak 

adına, destekler azaltıldı.  Desteklerin azalması ile birlikte  Kürt sorununa barışçı çözümler üretmek yerine “güvenlikçi” politikalarda ısrar  

ve bunun devamı olarak Güneydoğu’daki birçok köy ve mezrada zorunlu göç uygulamasına geçilmesi, can ve mal korkusu ile köylerin 

terki, tarımsal potansiyelin de körelmesi sonucunu yarattı. 

Tarım, sanayi yerine İstanbul kent rantı iştahına prim verilmesi sonucu destekleri azalan ve üretim teşviki görmeyen çiftçinin motivasyonu 

da azaldı. Bu da tarımı önemli bir nüfus için geçim alanı olmaktan çıkardı. 

Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyen gıda ve içecek sanayii başta olmak üzere, tarımsal sanayileri 

de olumsuz etkiledi. Bunların yanı sıra tarıma girdi veren yem, tarımsal ilaç, gübre, traktör gibi sektörler de tarımdaki gerilemeden 

olumsuz etkilendiler. 

Öte yandan, gıda enflasyonundaki sert seyir, genelde sayıları 19 milyonu bulan ücretli kesimin kendisini ve ailesini yeniden üretmek 

için ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini satın almada güçten düşürdüğü için, genel olarak sanayi ve hizmet sektöründe ücret beklentileri 

yukarı çıktı. Bu da sanayi ve hizmet işletmeleri için ücret maliyetinde artış ihtimali anlamına geliyor.  

Tarımla ilgili sektörlere bakıldığında gıda sanayiinde son çeyrekte küçülmenin yüzde 6,7’yi bulduğu, içecekte ise değişmediği izleniyor. 

Tarıma girdi temin eden sanayilerde de ciddi daralmalar var. Örneğin,  traktör üretiminde geçen yıl 72 bin adetlik üretimle rekor kırılırken 

2018’de üretim yüzde 33,8 düşüşle 47,7 bin adete geriledi. 

Tüm sektörlerde şirketlerin toplam batık kredi oranı 2018 sonunda yüzde 4.4 olarak açıklanırken tarım ve gıda sanayisinde bu oranın 

daha yüksek olması dikkat çekicidir. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları konkordatoya giderek iflas kulvarına girdiler.
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GİRİŞ

Türkiye’nin gündeminden enflasyon, 
özellikle de gıda enflasyonu hiç eksik 
olmuyor. Çarşı-pazarda el yakan fiyat-
ların, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 
sandığa yansıyacağı konusunda her-
kes hem fikir. Bunun farkında olan AKP 
rejimi,  bir yandan hayatın tüm alanla-
rından eksik etmediği polisiye önlem-
leri ile sebze fiyatlarını düşüreceğini 
umuyor, diğer bir yandan da  seçim 
sandığına dönük palyatif önlemlere 
baş vuruyor. Bunlardan sonuncusu 
olan , “Tanzim Satış çadırları” uygula-
masıyla seçmende “pahalılıkla müca-
dele eden iktidar”  algısı yaratmaya 
çabalıyor. Ama tarımsal çöküş gerçeği, 
bütün katılığıyla orta yerde duruyor.

Tarımsal üretimde kullanılan dışa ba-
ğımlı gübre, yem, ilaç gibi girdilerin 
fiyatı düşmediği gibi, sürekli olarak 
artıyor. Dahası hem bitkisel ürün üre-
timinde hem de hayvancılık ürünleri 
üretiminde gerilemeler var, çiftçi küs-
türülmüş durumda. Tarımdaki çöküş, 
tarımsal girdi kullanan tarımsal sana-
yilerde ve tarıma girdi sağlayan imalat 
sanayisi alt sektörlerinde de ciddi so-
runlar yaratıyor. Dahası, katılaşan gıda 
enflasyonu, özellikle ücretli kesimin 
bütçesinin neredeyse yarısını götürür-
ken ücretlerde artışı da zorunlu hale 
getiriyor. 

FİYATLARDA SERT ARTIŞ

TÜİK'in açıkladığı Ocak 2019 enflasyon 
verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) aylık bazda yüzde 1,06 artar-
ken, yıllık bazda yüzde 20,4 oldu. Üre-
tici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise, aylık yüzde 
0,45 artarken yıllık bazdaki artış yüzde 
32,9 olarak gerçekleşti. 

Gıda fiyatlarındaki artışta ocakta iklim 
değişikliğine bağlı olarak yaşanan fe-
laketler çok etkili oldu. Özellikle sera 
üretiminin yaygın olduğu Antalya, 
Mersin, İzmir, Muğla gibi üretim mer-
kezlerinde aşırı yağış, sel, hortum, fır-
tına gibi felaketler nedeniyle ürünler 
büyük zarar gördü. Sular altında kalan, 
zarar gören ürünler pazara çıkarılama-
dı. Ürün pazara gelmeyince büyük bir 
darlık yaşandı ve fiyatlar arttı. 

Kış sebzeleri olarak adlandırılan ıspa-
nak, lahana, kereviz, turp, havuç, may-
danoz, roka, tere gibi ürünlerin bile 
fiyatı normalin çok üzerinde arttı. Bu 
ürünler aşırı yağış ve ürünün su altın-
da kalması nedeniyle hasat edilemedi. 
Toplanamadığı için pazara getirileme-
di. Demetle satılan ürünlerin demeti 
küçüldü, fiyatı ise en az iki katına çıktı. 

Ocak ayında enflasyonda en yüksek 
artış yüzde 6,4 ile gıda fiyatlarında 
oldu. Gıda fiyatlarında 2003 yılından 
bu yana, yani son 16 yılda aylık ola-
rak en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatı 
en çok artan 25 ürün sıralamasında ilk 
9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri 
yer aldı. İlk 15 ürünün ise 12’si sebze 
ve meyve ürünleri oldu. Gıda enflas-
yonundaki artış tek başına Ocak ayın-
daki afetle açıklanamaz. Yıllardan beri 
tarımda biriken ve kronikleşen sorun-
lar var. Tarımda yaşanan bu sorunlar 
çözülmeden, gıda fiyatlarındaki artışın 
önüne geçilemez. 

Son dönemde kuru soğandaki fiyat ar-
tışını önlemek için yapılan depo bas-
kınları ile marketlere yönelik deneti-
min artırılması ve tehditlerle fiyatların 
düşürülemeyeceği bir kez daha görül-
dü. Ayrıca fiyatı artan ürünlerin ithal 
edilmesi ile de fiyatların düşmeyeceği 
anlaşıldı. 

Tarım ürünleri fiyatındaki artışın temel 
nedeni; yüksek girdi maliyetleri, iklime 
bağlı olarak yaşanan olumsuz hava ko-
şulları ve ürünün üreticiden tüketiciye 
ulaştırılmasındaki arz zincirde yaşanan 
organizasyon bozukluğu olarak sırala-
nabilir. Bu sorunlara kalıcı çözüm üret-
meden gıda fiyatlarının normal artışla-
ra uyumlu olması pek mümkün değil. 

ÜRETİM YETERSİZ

AKP rejimi, özellikle gıda ürünlerin-
deki artışı, ithalatla terbiye etme gibi 
sonuç vermeyecek bir önlemle uğra-
şırken yüzleşmekten kaçtığı asıl sorun, 
tarımsal ürün arzı yetersizliği ve tarım-
sal üretim ve yatırımla ilgili geleceğin 
pek umut verici olmaması. 

Bu durum, Merkez Bankası’nın 2018 
Üçüncü Çeyrek Enflasyon Raporu’nda 
şöyle ifade edildi: “Türkiye’de işlenme-
miş gıda ürünlerinde zaman zaman 
ortaya çıkan arz açıklarının ani ve 
yüksek fiyat artışlarına sebebiyet ver-
mesi asıl itibarıyla yapısal faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Bu noktada, etkin 
ve dinamik bir tarımsal üretim planla-
ması yapılamaması önemli bir yapısal 
sorun olarak görülmektedir. Üretim 
planlaması yapılabilmesi için tarımsal 
istatistik, rekolte tahmini ve erken uya-
rı sistemi altyapısının güçlendirilmesi 
gerekmektedir.”

Üreticinin tarımdan uzaklaşması ar-
tarken, terbiyevi ithalatla üretici daha 
da soğutuluyor. Bunun sonucu ise ta-
rımın milli gelirdeki payının hızla azal-
ması. Bu pay, 1998’de yüzde 10 iken 
2017’de yüzde 6’ya kadar indi, 2018’in 
ilk 9 ayında ise bu pay yüzde 5,7’ye ka-
dar gerilemiş durumda.  

Önemli bir tarım ve hayvancılık potan-
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siyeli olan Türkiye’de tarımın gerileme-
si, aslında 1980 sonrası izlenen poli-
tikalara kadar uzanıyor. 1980 öncesi 
dönemde tarıma önemli destekleri 
olan kamu kuruluşlarının Hazine’ye 
yük oluşturduğu gerekçesiyle özelleş-
tirilmesi,  tarımı önemli bir destekten 
mahrum bıraktı.

Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarı-
ma destekler korunur ve  yer yer artı-
rılırken Türkiye’de, kamu maliyesinde 
mali disiplin sağlamak adına, destek-
ler azaltıldı.  18 Nisan 2006 tarihinde 
kabul edilen Tarım Kanunu ile çiftçiye 
destek yasal güvenceye alınmış gibi 
oldu ama fiili harcamalar farklı seyret-
ti. Yasada, “Bütçeden ayrılacak kaynak, 
gayri safi milli hasılanın yüzde birinden 
az olamaz” denilmesine karşın çiftçi 
örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne 
göre uygulamada destekler, GSYH’nin 
yüzde 0,56’sında kaldı. 2018’de faiz 
dışı bütçe harcamaları yüzde 22’ye 
yakın artarken tarım destekleri yüzde 
14 artabildi ve tarıma desteğin toplam 
bütçe harcamalardaki payı yüzde 2’yi 
bulmadı bile. Oysa tarımsal istihdam, 
ülke istihdamında yüzde 19’a yakın 
paya sahip ve bütçeden aldığı destek 
yüzde 2’yi bile bulmuyor. 

Desteklerin azalması ile birlikte, Kürt 
sorununa barışçı çözümler üretmek 
yerine “güvenlikçi” politikalarda ısrar 
ve bunun devamı olarak Güneydo-
ğu’daki birçok köy ve mezrada zorunlu 
göç uygulamasına geçilmesi, can ve 
mal korkusu ile köylerin terki, tarımsal 
potansiyelin de körelmesi sonucunu 
yarattı. 

Tarım ve sanayi yerine İstanbul kent 
rantı iştahına prim verilmesi, destek-
leri azalan ve üretim teşviki görmeyen 
çiftçinin motivasyonunu da azalttı. Bu 

da tarımı önemli bir nüfus için geçim 
alanı olmaktan çıkardı. 

Tarımsal üretimi gerçekleştiren çift-
çi sayısı hızla azalıyor. 2000’de 21,5 
milyon olan istihdam içinde tarımsal 
istihdam 7,7 milyon ile yüzde 36’ya 
yakın bir büyüklüğe sahipti. 2018’e 
gelindiğinde Ekim ayında istihdam 
29 milyondu ama tarımın toplamdaki 
payı yüzde 18,5’e geriledi. Başka bir 
ifadeyle, tarımdaki istihdam 17 yılda 
2,4 milyon azalarak 5,3 milyona geri-
ledi.  

Özellikle genç kuşak kırsal nüfusun 
tarımı deneyimlemeden kentlere ak-
ması dikkat çekiyor. Tarım Bakanlığı, 
ortalama çiftçi yaşını 55 olarak tahmin 
ediyor. “Genç çiftçi “ yetiştirilmesi için 
başlatılan ve gençlere 30 bin TL (Yakla-
şık 6 bin USD) hibe verilmesinden iba-
ret projeler ise sonuç vermekten uzak 
görünüyor. 

TARIM ALANLARINDA KAYIP

Kırsalda yaşlanan nüfus ve üretimsiz-
lik, tarımsal alanların ciddi oranda boş 
kalmasına neden olduğu gibi tarım 
alanları, özellikle kent merkezlerine 
yakın olanlar, inşaat arsasına dönüştü. 

TÜİK tarım verilerine göre toplam ta-
rım alanları 2001 yılında 41 milyon 
hektar iken 2017 yılında 38 milyon 
hektara geriledi. 2001 Tarım sayımına 
dayanan çayır ve mera alanları dışarı-
da tutulduğunda tahıl, sebze, meyve 
ekilen ve nadasa bırakılan alan top-
lamının 2001 yılında 26,4 iken 2017 
sonunda 23,4 milyon hektara indiği 
anlaşılmaktadır. 

Tarım alanının bu kadar kısa sürede 
yüzde 13 dolayında azalması endişe 
vericidir.

Sulama altyapısı da yetersizdir. Tarım 
alanlarının ancak üçte birinde sulu ta-
rım yapılması ise bir diğer önemli so-
runu oluşturuyor.

BİTKİSEL ÜRETİMDE GERİLEME: 
2017-2018

Yıldan yıla dışa bağımlı hale getirilen 
tarım ve hayvancılık, döviz fiyatının 
sert artış gösterdiği 2018’de üretim 
düşüşleri gösterdi. Birçok bitkisel ve 
hayvansal ürün üretimi azaldı. Dö-
viz fiyatlarının ardından TL faizlerinin 
yükselmesi ile kaynak sorunu daha da 
ağırlaşan çiftçi, yaşadığı doğal afetler-
den de olumsuz etkilendi. 

2018 yılında bir önceki yıla göre tahıl-
lar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim 
miktarları yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 
2,6 azaldı. 2018 yılında yaklaşık ola-
rak tahıllar ve diğer bitkisel ürünler-
de üretim miktarları 64,4 milyon ton, 
sebzelerde 30 milyon ton ve meyveler, 
içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 mil-
yon ton olarak gerçekleşti. 

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2018 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 
oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon 
ton olarak gerçekleşti.

2017’ye göre buğday üretimi yüzde 7 
oranında azalarak 20 milyon ton, arpa 
üretimi yüzde 1,4 oranında azalarak 
7 milyon ton, çavdar üretimi değişim 
göstermeyerek 320 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden kır-
mızı mercimek yüzde 22,5 oranında 
azalarak 310 bin ton, yumru bitkiler-
den patates ise yüzde 5,2 oranında 
azalarak yaklaşık 4,6 milyon ton olarak 
gerçekleşti.

Sebze ürünleri üretim miktarı 2018 
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yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 
azalarak yaklaşık 30 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim 
miktarları incelendiğinde, 2018’de 
yumru ve kök sebzeler yüzde 2,5, mey-
vesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2,9 
azaldı. Sebzeler grubunun önemli 
ürünlerinden, kuru soğanda yüzde 
9,4, domateste yüzde 4,7, kavunda 
yüzde 3,3 oranında azalış oldu.

Meyveler arasında , kayısı  yüzde 23,9, 
üzüm yüzde 6,4 oranında azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina 
yüzde 6,4 oranında arttı, sert kabuklu 
meyvelerden fındık ise yüzde 23,7 ora-
nında azaldı.

HAYVANSAL ÜRÜNLERDE 
GERİLEME

Bitkisel üretimde 2018’de yaşanan ge-
rileme, hayvansal ürün üretiminde de 
sürdü. Hayvancılık uzun zamandır ge-
rileme halinde. Mera alanları daralıyor, 
ot verimi düşük. Endüstriyel yeme da-
yalı hayvancılık politikası sonucu,  yem 
ham maddesinin yüzde 50’den fazlası 
ithalata bağımlı, artan dövizle birlik-
te yem fiyatları da tırmanıyor ve hay-
vancılığı geriletiyor. Yem sanayinin en 
önemli girdilerini oluşturan arpanın 
yeterlilik derecesi yüzde 89, mısırın ise 
yüzde 88. Bu da yemde ithalata başvu-
rulmasını gerektiriyor.

2019’de kırmızı et üretimi 1 milyon 
119 bine ancak yaklaştı ve 2017’ye 
göre yüzde 0,7 azaldı. 2018’de 5 bin 
tona yakın daha az et üretildi. 

Sığır eti üretimi 2017’ye göre yüzde 
1,66 artarak 987 bin 482 tondan 1 mil-
yon 3 bin 859 tona çıktı.  Aynı dönem-
de koyun eti üretimi yüzde 0,8 artar-

ken keçi eti üretiminde sert bir düşüş 
yaşandı. 

Toplam kırmızı et üretimi içinde sade-
ce kesimhanelerde üretilen kırmızı et 
miktarı 185 bin 324 ton olarak gerçek-
leşti.

Son 3 yılın verileri,   kırmızı et üretimin-
de bir düşüş trendi gösteriyor. 

2016’da 1 milyon 176 bin ton kırmızı et 
üreten Türkiye, 2017’de 1 milyon 126 
bin ton kırmızı et üretmiş. 2018’de ise 
1 milyon 118 bin tonluk bir kırmızı et 
üretimi söz konusu.

TÜİK’in kırmızı et üretim istatistikleri 
hesaplamalarına ithal edilen besilik ve 
kasaplık hayvanlardan elde edilen et-
ler de ekleniyor.

2018’de ithal edilen söz konusu can-
lı hayvanlardan yaklaşık 400-450 bin 
ton kırmızı et elde edildiğini de hesa-
ba katarsak aslında 2018’deki kırmızı 
et üretiminin kabaca 700-750 bin ton 
seviyelerinde olduğu sonucu ortaya 
çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 
ve işlenen TÜİK verilerinin güncelliği 
ve güvenilirliği de sektörde ayrı bir 
tartışma konusu.

Zira yıllar itibariyle kırmızı et üretimin-
de bir düşüş trendine karşın aynı kuru-
mun resmi verileri hayvan varlığında 
ciddi bir artış olduğuna işaret ediyor.

Örneğin 2016 yılında toplam büyük-
baş hayvan varlığı 14,1 milyon iken 
2018’de 17,2 milyon gösteriliyor. Yani 
artış yüzde 22 seviyesinde.

Küçükbaş tarafında da tablo farklı de-
ğil. 2016’daki toplam küçükbaş hay-
van varlığı 41,3 milyon iken 2018’de 
bu sayı 46,1 milyon. Artış yüzde 11,6.

Hem büyükbaş hem de küçükbaş hay-
van varlığı artarken, 2016’dan bu yana 
kırmızı et üretimi artmak bir yana yüz-
de 5 oranında nasıl azalıyor Bu da an-
laşılmaz bir noktadır. 

2018, tavuk eti üretimi ve yumurta 
üretimi açısından da pek başarılı geç-
medi. Yumurta üretimi ancak yüzde 2 
dolayında, et üretimi de yüzde 1 dola-
yında artabildi. 

Son dönemde fiyatı en çok artan ürün-
lerden birisi de tavuk eti oldu. Fiyat ar-
tışının temel nedeni yem başta olmak 
üzere girdi fiyatlarındaki artış. İkincisi 
kırmızı et yerine tavuk etine olan ta-
lebin yükselmesi ile fiyatlar arttı. Mar-
ketlerin denetlenmeyen, önleneme-
yen yüksek kâr hırsı da fiyat artışında 
etkili oldu

Tavuk yetiştiriciliğinde maliyetin 
yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan yem 
hammaddeleri ithal ediliyor. Özellik-
le tavuk yeminde en çok kullanılan 
girdilerden biri olan soyada yüzde 96 
dışa bağımlı olan Türkiye, fiyat artışını 
kontrol edemiyor. Döviz arttıkça soya-
nın, yemin fiyatı artıyor.

Son yıllarda fiyatı düşürme bahanesiy-
le yapılan yoğun ithalata rağmen, kır-
mızı et fiyatının beyaz ete göre yüksek 
olması nedeniyle, tüketici beyaz ete 
yöneldi. Bir ara görülen şarbon has-
talığı sonucu, kırmızı et tüketimi aza-
lırken tüketici bunun yerine tavuk eti 
tercihine yöneldi. Oluşan yüksek talep 
nedeniyle fiyatlar da yükseldi. 

TARIMSAL SANAYİDE 
OLUMSUZLUKLAR 

Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, 
bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyen 
gıda ve içecek sanayii başta olmak 
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üzere, tarımsal sanayileri de olumsuz 
etkiledi. Bunların yanı sıra tarıma girdi 
veren yem, tarımsal ilaç, gübre, traktör 
gibi sektörler de tarımdaki gerileme-
den olumsuz etkilendiler. 

Öte yandan  gıda enflasyonundaki sert 
seyir, genelde sayıları 19 milyonu bu-
lan ücretli kesimin kendisini ve ailesini 
yeniden üretmek için ihtiyaç duyduğu 
gıda maddelerini satın almada güçten 
düşürmeye devam etti. Bu da genel 
olarak sanayi ve hizmet sektöründe 
ücret beklentilerinin yukarı çıkmasına, 
dolayısıyla sanayi ve hizmet işletmele-
ri için ücret maliyetinde artış ihtimali 
doğmasına neden oldu. Sanayi üretim 
endeksi verileri, özellikle tarımda sert 
üretim düşüşlerinin yaşandığı 2018 
son çeyreğinde gıda ve öteki tarımsal 
sanayilerin üretimlerinde önemli dü-
şüşler olduğunu gösteriyor. Özellikle 
gıda sanayisinde 2018 Aralık ayındaki 
üretim düşüşü, 2017 Aralık ayına göre 
yüzde 11,3 gerileme göstererek dikkat 
çekiyor. İçecek ve tekstil sektörlerinde 
de yüzde 7’nin üstünde sert düşüşler 
gözleniyor.

2017’nin sanayi üretimi ile 2018’inki 
çeyrek yıllar itibariyle yapıldığında, 
ekonominin resesyona girdiği üçüncü 
çeyrekten, özellikle döviz fiyatlarında-
ki sert artıştan ve onu izleyen TL faiz-
leri yükselmesi, iç talep daralmasının 
da etkisiyle gıda ve öteki tarımsal sa-
nayilerde sert düşüş yaşandığı daha iyi 
görülebiliyor. 

TÜİK verilerine göre, son 
çeyrekte(Ekim-Aralık) sanayi üretimi 
genelde, 2017 son çeyreğine göre, 
yüzde 7’ye yakın geriledi. İmalat sa-
nayiinin genelinde bu gerileme yüzde 
7,7’ye çıkmış görünüyor. 

Tarımla ilgili sektörlere bakıldığında 
gıda sanayiinde son çeyrekte küçül-
menin yüzde 6,7’yi bulduğu, içecekte 
değişmediği izleniyor. Tekstil sanayiin-
de son çeyrek küçülmesi yüzde 5,6’yı 
bulurken giyimde küçülmenin yüzde 
2,3’ü, deride yüzde 7,3’ü bulduğu gö-
rülüyor. 

GIDA-İÇECEK SANAYİSİNİN ÖNEMİ

Tarım sektöründeki gelişmelerden 
doğrudan etkilenenler daha çok gıda 
ve içecektir. Bu sektörler mercek al-
tına alındığında tarımdaki gerileme-
nin, devamında geniş anlamda gıda 
sanayiini, buradan da imalat sanayii-
ni olumsuz etkileyeceği söylenebilir. 
Çünkü Türkiye’de gıda ve içecek sa-
nayisi, imalat sanayinin içinde üretim 
değeri bakımından en büyük paya 
sahip sektördür.  2017 yılında gıda 
ve içecek sektörü, Türkiye’nin toplam 
imalat sanayi üretim değerinin yüzde 
15’ini, istihdamının yüzde 13’ünü, gi-
rişim sayısının yüzde 12’sini, yaratılan 
toplam katma değerin ise yüzde 11 
‘ini oluşturmuştur. Türkiye gıda ve içe-
cek sektörü ağırlıklı KOBİ’lerin faaliyet 
gösterdiği çok parçalı bir yapı özelli-
ğindedir. Sektör, iç tüketime odaklıdır. 
Türkiye’de hane halkının tüketim har-
camalarında gıda-içecek, ikinci sırada 
yaklaşık yüzde 20’lik pay yer almakta-
dır. 

Kentleşme, değişen tüketim alışkan-
lıkları ve yaşam tarzları paketlenmiş 
ve işlenmiş gıdalar ile yemeye hazır ve 
dondurulmuş gıdalara talebi hızlan-
dırmaktadır. Kadınların istihdama ka-
tılım oranının artmasıyla, paketlenmiş, 
dondurulmuş ve hazır gıda sektörleri 
hızla genişledi. Yine de kişi başı gelir-
deki düşüklük ve geleneksel yaşam 

alışkanlıkları nedeniyle, Türkiye hala 
Avrupa’nın en küçük ambalajlı gıda tü-
keticileri arasındadır.

Öte yandan Türkiye, fırınlanmış ürün-
ler açısından en büyük küresel pazar-
lardan birisi konumundadır. Beslenme 
alışkanlıkları bakımından ekmek ve 
unlu mamullerde Türkiye, en yüksek 
kişi başı tüketime sahiptir.  Hanehalkı 
bütçesinde yüzde 20’lik tüketim yeri 
tutan gıda-içeceğin, reel gelirlerin 
azalması ile en başta olumsuz etkile-
nen bir sektör olacağı belliydi ve öyle 
de oldu. 

Sektör, Türkiye’nin net ihracatçı olma 

iddiasındaki sayılı alt sektörlerinden 

de biridir. 2010-2017 yılları arasın-

da bitkisel ve hayvansal üretim ile 

gıda ve içecek sektörlerinin ihracatı 

Türkiye’nin toplam ihracatından orta-

lama yüzde 10,4, toplam ithalatından 

ise ortalama yüzde 4,7’lik pay almıştır.

Türkiye gıda ve içecek sektörü ağır-

lıkla KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği çok 

parçalı bir yapıya sahiptir. Gıda ve içe-

cek sanayisi, uzun bir değer zincirine 

sahiptir. Hammaddenin tedarikinden 

sınıflandırılması, işlendikten sonra da-

yanıklı uzun ömürlü hale getirilmesi, 

ambalajlamadan sonra depolanması, 

dağıtım ve pazarlamasının yapılarak 

son tüketiciye ulaştırılması gibi birçok 

halkayı içeren bu değer zincirinin ulus-

lararası bağları da vardır.

Ülke büyümesine, istihdama ve dış ti-
caret dengesine pozitif katkı sağlama-
sı nedeniyle önemli bir konuma sahip 
olan bitkisel ve hayvansal üretim ile 
gıda ve içecek sektörlerinin stratejik 
öneminin önümüzdeki yıllarda iklim 
değişikliği etkilerinin daha fazla his-
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sedilmeye başlamasıyla da artacağı 
söylenebilir. 

GIDA SANAYİSİNDE SERT DÜŞÜŞ

2010-2017 yılları arasında gıda üretim 
endeksi yıllık bileşik bazda yüzde 5,5 
oranında, içecek üretim endeksi ise 
yüzde 3,3 oranında büyüme kaydet-
miştir.2018 yılının ilk 9 ayında da belli 
bir performans gösteren sektör, Eylül 
ve onu izleyen son çeyrekte sert bir 
krize girmiştir.  

Gıda sanayiinde düşüşün Eylül ayında 
önce yüzde 2 küçülme ile başladığı 
ama izleyen aylarda ivmelendiği ve 
Aralık ayında yüzde 11,3 gibi derin bir 
küçülmeye uğradığı gözlenmektedir. 

Analiz çeyrek yıllar üstünden yapıldı-
ğında , son çeyrekte gıdadakidaralma-
nın yüzde 7’ye yaklaştığı, içecekte ise 
üretim artışı olmadığı anlaşılmaktadır. 

BATIK KREDİ VE KONKORDATOLAR

Borçluluk seviyesi yüksek olan gıda-
içecek sanayisi, son dönemde yaşa-
nan faiz artışları, kurlardaki değişim 
ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü 
hareketlerden de olumsuz etkilendi 
ve kullandığı kredileri geri ödemede 
zorluklar yaşamaya başladı. Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine 
göre, toplam kredilerin yüzde 4’ünü 
kullanan gıda-içecek sanayisinde kre-
dilerin yüzde 6’sının geri dönmeme 
riski var. Tarım ise toplam kredi havu-
zundan yüzde 5 pay aldı ve riske giren 

kredi tutarı toplam kredi borcunun 
yüzde 4,5’u dolayında. Tüm sektörler-
de şirketlerin toplam batık kredi oranı 
2018 sonunda yüzde 4,4 olarak açık-
lanırken tarım ve gıda sanayisinde bu 
oranın daha yüksek olması dikkat çe-
kicidir. 

Sektörde faaliyet gösteren firmalardan 
bazıları konkordatoya giderek iflas 
kulvarına girdiler. Bunlardan kanatlı 
et ve yumurta üretimi yapan Keski-
noğlu 2018 yılı Haziran ayında, süt ve 
süt ürünleri alanında faaliyet göste-
ren Yörsan Gıda 2018 yılı Ekim ayın-
da, balık yetiştiriciliği ve yem üretimi 
alanında faaliyet gösteren Agromey 
Gıda 2018 yılı Aralık ayında, besi ve 
süt hayvancılığı yapan Saray Tarım ise 
2018 yılı Kasım ayında konkordato ta-
lebinde bulundu. 

SONUÇ YERİNE

Küresel gıda fiyatları, iklim koşulları 
başta olmak üzere çok sayıda değişke-
ne bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. 
Ülkelerin küresel ısınmayı ve iklim de-
ğişikliğini azaltmaya yönelik çabala-
rına rağmen emisyon miktarları hâlâ 
kritik seviyelerde yer alıyor. Emisyon 
miktarlarının azaltılamaması duru-
munda küresel ısınmanın etkilerinin 
su kaynakları, tarım arazileri ve doğal 
kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisiy-
le gıda fiyatlarını 2050 itibarıyla yüzde 
84 civarı artıracağı hesaplanıyor. Do-
layısıyla, gıda fiyatlarının gelecekteki 
seyri, diğer faktörlerin yanı sıra üre-

timin kısıtlı kaynaklara ve iklim deği-
şikliğine nasıl uyum sağlayacağına da 
bağlı bulunuyor.

Bunun yanı sıra Dünya Tarım Örgütü 
FAO, iklim değişikliğinin dünyanın çe-
şitli bölgelerinde genişleyen tarımsal 
verimi tehlikeye atabileceğini ve bu-
nun fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluş-
turabileceğini iddia ediyor. 

Türkiye’de yıllara yayılan ihmaller, ta-
rım, sanayi yerine inşaat odaklı bir akıl 
tutulmasının sonucu, bütçeden süb-
vansiyonlu ve bütçe kaynaklarını kul-
lanan Tanzim satış çadırlarıyla baş edi-
lemeyen fiyat artışlarına sözde çözüm 
üretme acizliğine düşülmüş durumda. 

Üretime küstürülen çiftçiyi üretimle 
barıştırmak hiç de kolay olmayacaktır. 
Yapılması gereken, tarladan sofraya 
sorunları bir bütün olarak ele almak 
ve kronik hale gelen sorunlara çözüm 
üretmektir. Bu sorunların en başında 
yüksek girdi fiyatları, çiftçinin demo-
tive olması, üretimi terk etmesi, çiftçi 
yaş ortalamasının 55’i bulması, pazar-
lama zincirindeki sorunlar nedeniyle 
ürünün tüketiciye pahalı ulaşması ge-
liyor.  Ürün kayıpları, iklim değişikliği-
ne bağlı felaketler,  ithalatın yarattığı 
tahribat, üretici örgütlenmesinin ye-
tersizliği konuları üstünde de hassasi-
yetle durulması gerekiyor.

Bu sorunların tümünü kucaklayan 
bütüncül bir tarım politikasının oluş-
turulması ve kararlılıkla uygulanması, 
tarımı ayağa kaldırmanın ön adımları 
olacaktır.
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ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.




