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Türkiye’de metal şekillendirme 
ile üretim, özellikle otomotiv 
ve beyaz eşya üretim sektörleri-

nin gelişmesine paralel olarak, gittikçe 
daha çok önem kazanmakta ve yurt dışı 
gelirimizde göz ardı edilemez bir paya 
sahip olmaktadır. Türkiye genelinde 
sanayide kullanılan yöntemler ve mal-
zemeler göz önüne alınarak bir değer-
lendirme yapıldığında başta otomotiv, 
havacılık, savunma, beyaz eşya ana 

ve yan sanayimizde imalatın ağırlıklı 
olarak metal şekillendirme süreçlerine 
ve metalik malzemelere dayalı oldu-
ğu gözlemlenmektedir. Son yıllardaki 
olumlu tabloya rağmen metal şekillen-
dirmeye dayalı sanayi kuruluşlarımızın 
ciddi problemleri mevcuttur. İmalat sa-
nayimiz imalatı sürdürebilmek için yo-
ğun olarak yabancı teknoloji ve bilgi bi-
rikimi (know-how) ithal etmek zorunda 
kalmaktadır. Bu durum, yapılan imala-
tın katma değerini azaltmakta ve aslan 
payının teknoloji ve know-how alınan 
yabancı firmalara-ortaklara kalması-
na sebep olmaktadır. Ayrıca, yalın ve 
ucuz imalat alanında da Çin, Hindistan 
gibi rekabet edilmesi güç rakiplerimiz 
mevcuttur. Son olarak, modern dünya 
şirketlerinin ürün kalitesi, enerji tüke-
timi, çevresel etkilerin azaltılması ko-
nusunda talepleri artarken, sanayimizin 
gelecekte bu şartlara uyum sağlaması 
gerekmektedir. Bu zorlu rekabet koşul-
larında sanayimizin sürdürülebilir ola-
rak  büyümesi için katma değeri yük-
sek, bilgiye dayalı imalat ve yeni imalat 
teknolojilerin geliştirilmesine bağlıdır. 
Kısa vadede yalın imalat sektöründe 
rekabet gücümüzün arttırılması, sanayi-

mizin bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
problemlerle ilgili verimlilik kayıp-
larımızın azaltılması ve imalat tekno-
lojilerinde yurt dışı bağımlığımızın 
azaltılması gerekmektedir. Yalın imalat 
konusundaki güçlü rakipler nedeniyle, 
orta ve uzun vadede Türkiye’nin me-
tal şekillendirme alanında teknoloji ve 
know-how üreten ve ihraç eden ülke 
konumuna gelmesi gerekmektedir.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi (MŞMM), 2010 yılında, yu-
karıda özetlenen problemler göz önüne 
alınarak Türk metal şekillendirme şir-
ketlerine araştırma ve geliştirme hiz-
meti vermek üzere Kalkınma Bakan-
lığı ve Atılım Üniversitesi işbirliğiyle 
kurulmuş ulusal bir AR-GE merkezi-
dir. Merkezin kurulumunda geleneksel 
imalat sanayiinde güçlü olan Almanya, 
Japonya, Kore gibi ülkelerdeki modeller 
incelenerek, ulusal koşullarımıza uyar-
lanmasıyla elde edilen özgün bir model 
kullanılmıştır. Metal Şekillendirme Mü-
kemmeliyet Merkezi’nin kuruluş amacı 
ve hizmet konusu dikkate alındığında, 
sanayi ile iç içe olması gerektiği gerçeği 
göz ardı edilemez. Merkez’in yürütece-
ği projelerin karar mekanizmasında ol-
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duğu kadar, hedeflerinin saptanması ve 
yönlendirilmesi, Merkez imkânlarının 
yönlendirilmesi ve Merkez’in yönetil-
mesi hususlarında da sanayi ile iç içe 
olması gerekliliği vardır. Bu sebepler-
le, Merkez’in yönetim mekanizması 
içinde sadece akademik temsilciler 
bulunmamakta; 15 temsilcili Yönetim 
Kurulu’nun dokuz üyesi, bu sektörde 
ve özellikle AR-GE çalışmalarında, 
söz sahibi olan şirket temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Bu sayede Merkez, daha 
dinamik bir araştırma ortamına sahip 
olabilmekte ve sektörün ihtiyaçlarını ön 
plana çıkarabilecek bir yapı oluşturabil-
mektedir. Ayrıca Merkez bünyesinde, 
tümü kendi alanlarında isim yapmış ve 
hem kendi ülkelerinde hem de dünyada 
metal şekillendirme konusunda önde 
gelen kişiler olan 12 üyeli Uluslararası 
Danışma Kurulu da yönetim sisteminin 
içine yerleştirilmiş, Merkez bu uzman 
kişilerin önerileri doğrultusunda karar-
lar alabilecek bir yapıya kavuşturulmuş-
tur. Gerek Yönetim Kurulu, gerekse de 
Uluslararası Danışma Kurulu, yılda bir  
yapılan toplantılarda değerlendirilerek 
aktif olmayan üyelerin düzenli olarak 
aktif üyelerle değiştirilmesiyle dinamik 
tutulmaktadır.

3. doğum gününü Nisan 2013’te kutla-
yan Metal Şekillendirme Mükemmeli-
yet Merkezi, proje ve hizmet hacmini 
yıllar içinde geometrik olarak katlaya-
rak ulusal sanayimizle çok sayıda pro-

je yürütürken şirketlerimize birçoğu 
Türkiye’de ilk ve tek olan hizmetler 
vermiştir. Bu süreçte Merkez’in dokto-
ralı araştırmacı sayısının artmasına pa-
ralel olarak sanayimizde tanınırlığının 
ve itibarının artışı önemli rol oynamıştır. 
Vaktinin %100’ünü merkeze ayıran 4-5 
kişilik çekirdek kadroyla hizmete baş-
layan Merkez, bugün büyük bölümünü 
yürüttüğü projelerden finanse ettiği 20-
25 kişilik kadroya ulaşmıştır. Doğru bir 
atılım olduğunun kanıtı olacak şekilde, 
tümüyle faal ve yoğun kullanılan bir 
altyapısıyla 2012 yılında altyapının zen-
ginleştirilmesine yönelik Kalkınma Ba-
kanlığına sunulan 12 milyon TL’lik 2.faz 
altyapı desteği başvurusu onaylanmıştır. 
Bu proje çerçevesinde Merkez’in hedefi 
gerek fiziksel altyapısını, gerekse insan 
kaynaklarını dünya çapında saygınlığa 
taşıyacak büyüklüğe ulaştırmak olarak 
belirlenmiştir. 17 Ocak 2013’te Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ger-
çekleştirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Bölgesel Toplantısı’nın öğleden sonraki 
oturumda, Kalkınma Bakanlığı Müste-
şarlığı tarafından yapılan sunumlarda, 
kurdurulan 100’ün üzerindeki araştır-
ma merkezleri arasında MŞMM örnek 
gösterilmiştir. Yönetim yapılanması ve 
faaliyetlerinin örnek alınması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezinin altyapısı hedeflerine ve 
Türk metal sanayiinin ve endüstriyel 
AR-GE’nin gereklerine göre oluşturul-
muştur ve aynı prensiplerle iyileştiril-
mektedir. Oluşumu itibarıyla imalat or-
tamıyla, laboratuvar ortamını bir araya 
getirerek bir ilke daha imza atan mer-
kez ilk görünümde bir fabrikayı andıran 
bir makine parkına sahip olmanın yanı 
sıra bu endüstriyel altyapıyı mekanik, 
malzeme, yüzey/kaplama karakterizas-
yonu, metroloji ve CAD/CAM labo-
ratuvarlarıyla desteklemektedir. Mer-
kez, proje desteğinin yanı sıra yıllarca 
sanayimizin yurt dışında yaptırarak 
bolca döviz harcadığı karakterizasyon 
hizmetlerini yurt dışı muadillerine göre 
oldukça uygun bir fiyata sanayimize 
sunmaktadır. MŞMM, bu alanda kendi 
ülkelerinde benzer bir merkezden ben-
zer hizmet alabilecek Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerden çeşitli firmalara, yurt 
dışından test hizmeti alan yerli firmala-
ra, yabancı sermayeyle ülkemizde faa-
liyet gösteren firmalara hizmet vererek 
kendini ispatlama sürecinde kısa sürede 
önemli yol kat etmiştir.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkez’inin insan kaynakları da alt-
yapısına benzer şekilde ihtiyaçlar ve 
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hedefler göz önüne alınarak oluşturul-
muştur. MŞMM’nin personelini, hedef 
alanda uzman, nesnel kriterlere göre 
seçilmiş, yurt dışında sanayi ya da sa-
nayiye yönelik AR-GE merkezlerinde 
deneyimi olan doktoralı araştırmacı-
lar ve onları destekleyen idealist genç 
mühendisler oluşturmaktadır. Benzer 
nesnel kriterler çerçevesinde Kalkın-
ma Bakanlığı 2. Faz projesi süresinde 
var olan kadronun doktoralı araştırmacı 
kadrosunun genişletilmesi ve araştırma 
mühendislerinin sayısının uzmanlaşan 
kadrolar korunarak arttırılması planlan-
maktadır.   

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi kuramsal, analitik, sayısal, 
karakterizasyon ve sistematik deneysel 
yöntemleri gerektiği şekilde harman-
layarak sanayinin problemlerine bi-
limsel ve mühendislik çözümleri üret-
meye çalışırken, aynı zamanda sanayi 
Türkiye’de üniversitelerden daha çok 
sanayide rastladığımız prototip, ön-seri 
üretim gibi teknolojik faaliyetleri de 
gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde, 
proses inovasyonunun en önemli unsur-
larından olan simülasyon da Merkez’in 
uzman olduğu konulardandır. Bu konu-
da Merkez’in tüm çalışanları deneysel 
faaliyetlerinin yanı sıra en az “kullanı-
cı” seviyesinde olmak üzere bir simü-
lasyon yazılımına hakim olacak şekilde 
eğitilmektedirler. Doktoralı araştırma-

cıların tamamı uygulamalı araştırmayla 
teorik çalışmaları bütünleştirerek geç-
mişlerinde araştırmalarında  “üst düzey 
kullanıcı” seviyesinde simülasyon ya-
zılımı kullanmış kişilerdir. Hatta, bun-
ların hatırı sayılır kısmı yazılım geliş-
tirmiş ve var olan ticari yazılımlarının 
yetersiz kaldığı konular için “modül” 
geliştirmiş “geliştirici” seviyesinde 
araştırmacılardır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi, Türk metal sanayisinde az, 

yanlış ya da eksik bilinen konuların 
üzerine giderek düzenli olarak semi-
ner, eğitim, çalıştay gibi faaliyetler de 
yürütmektedir. Üniversite öğrencilerine 
verilen eğitimin yanı sıra temel hedef 
kitle olan sanayide çalışan mühendis-
lerimize teknik eğitimler verilmektedir. 
Bugüne kadar hacimsel ve sac şekillen-
dirme simülasyonları, simülasyonlar 
için malzeme karakterizasyonu yoğun 
talep gören konularda eğitimler verme-
sinin yanı sıra kalıntı gerilmeler, ima-
lat süreçlerinde çarpılma, ısıl işlem ve 
kaynak simülasyonları, malzeme bilgi 
yönetimi gibi sanayimizde az bilinen 
konularda seminerler ve çalıştaylar dü-
zenlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda, sa-
nayiden dolaysız gelen taleplerin yanı 
sıra araştırmacılarının sanayicilerimizle 
görüşmelerinin sonucunda Türkiye’de 
eksikliği hissettiği konuları sanayimize 
arz edeceği eğitim, seminer ve çalıştay 
gibi faaliyetlerin arttırılması planlan-
maktadır. 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi’nin altyapısı, kadrosu ve faali-
yetleriyle ilgili daha geniş bilgiye ulaş-
mak isterseniz, 

http://www.msmm.atilim.edu.tr/
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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