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Kurultay

VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı Düzenlendi
MMO Eskişehir Şubesi 
yürütücülüğünde 
düzenlenen VII. Ulusal 
Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği 
Kurultayı, 3-4 Mayıs 
2013 tarihlerinde 
Anadolu Üniversitesi 
Yunus Emre 
Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi.

Türkiye‘de havacılık sanayinin duru-
mu, uçak havacılık ve uzay mühendis-
liği uygulamaları, ülkemizin uçak ha-
vacılık ve uzay sanayindeki teknolojik 
yeterlilik düzeyi ve gelişmesine yöne-
lik konuların ele alındığı Kurultay’da 6 
oturum ve 2 panel düzenlendi. 23 kamu 
kurum ve kuruluşu, üniversite ve fir-
manın destek verdiği kurultaya 24 adet 
bildiri sunuldu. 

Kurultay’ın açılış konuşmaları MMO 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Hakan Ünal, MMO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Yunus Yener, Eskişehir 
Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir 
ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aydın Davut tarafından yapıldı. 

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan ÜNAL açılışta özetle şöyle ko-
nuştu: 

“TMMOB’ye bağlı Makina Mühendis-
leri Odası (MMO)‘nın Eskişehir Şu-
besi tarafından düzenlenen VII. Ulusal 
Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı‘nı siz değerli mühendislerin, 
bilim insanlarının ve katılımcıların des-
teğiyle gerçekleştiriyoruz.

İlki 12-13 Mayıs 2001 tarihinde olmak 
üzere bugüne kadar gerçekleştirilen altı 
kurultayda eğitimden istihdama, savun-
ma sanayinden sivil havacılığa, uydu 
ve uzay teknolojilerinden özgün hava 
aracı tasarımlarına kadar yüzlerce konu 
ve konuşmacının katılımı ile masaya 
yatırılmıştır.

İlk kurultayımızdan bu güne kadar, ku-
rultay sonuç bildirgelerimizde ortaya 
koyduğumuz öneriler ve yol haritaları-
nın ülkemizin orta ve uzun vadeli hava-
cılık ve savunma sanayi politikalarına 
birçok olumlu katkı sunduğunu açıkça 

görebiliyoruz. Birçok ilde kurulmuş 
olan havacılık kümelenmelerinin bu 
katkılara güzel bir örnek oluşturduğu 
düşünüyoruz. 

Türkiye‘nin toplam 23,5 milyonluk 
işgücü içinde havacılık ve uzay sektö-
rünün istihdamdaki payı % 0,5 (binde 
5)‘tir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oran % 1‘in üzerindedir. Yetersiz istih-
dam düzeyi, Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendislerini de doğrudan etkilemek-
tedir. Her yıl bu bölümlerden mezun 
olan 150‘yi aşkın mühendisin bir bö-
lümü beyin göçü olarak yurt dışına git-
mekte, diğerleri ise meslek alanları ile 
ilgisiz, hatta mühendislik formasyonu 
bile gerektirmeyen işlerde çalışmakta-
dır.

Havacılık ve uzay sektörüne yönelik 
sağlıklı ve gerçekçi planlamalar yapıl-
ması durumunda, sektörün en az 2-3 kat 
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siklikleriyle göze çarpan bölümlerdeki 
artış geleceğe yönelik istihdam sorun-
larının habercisi durumundadır. Hava-
cılık sektörünün cazibesi nedeniyle şu 
an bütün boyutlarıyla görülmeyen bu 
sorun gelecekte daha da önem kazana-
caktır. 

YÖK, havacılık alanında eğitim veren 
yüksekokulların teknisyen ve tekniker 
formasyonuna dönük programlarından 
mezun olanları dahi mühendislik unvanı 
kapsamına almaya çalışmaktadır. Böyle 
bir işlem ve düzenlemenin yasa ve hu-
kuka aykırı olmasının yanında, mühen-
dislik tanımına ve mühendislik formas-
yonuna ilişkin bilimsel gerekliliklere 
uygun olmadığını belirtmek isterim.

İstihdam ve üretimin artırılmasına yöne-
lik politikaların ulusal sanayileşme po-
litikalarıyla ilişkilendirilmesi ve diğer 
sektörlere olumlu katkılarda bulunması 
için, ülkemizin havacılık ve uzay sanayi 
tarihinden gerekli dersleri çıkarmamız 
gerektiğini düşünüyoruz.

Havacılık ve uzay sektöründe bugün 
karşılaştığımız sorunların altında yatan 
ana neden, ülkemizin 2. Dünya Savaşı 
sonrası emperyalizme bağımlı hale ge-
tirilmesidir. Bu bağımlılık, sanayileşme 
ve demokratikleşme çabalarının önün-
deki engelleri anlamamızı da sağlamak-
tadır.

Ülkemiz 1950‘lerde kapattığı uçak 
fabrikalarını, ancak savunma alanında 
karşılaştığı zorluklar nedeni ile 1980‘li 
yıllarda yeniden, ama sadece montaj sa-
nayisi olarak ve tamamen ABD‘ye ba-
ğımlı bir biçimde kurabilmiştir. 

Havacılık ve uzay sanayi yüksek ve ileri 
teknolojilere ve AR-GE çalışmalarına 
dayanmaktadır. Pek çok mühendislik 
alanını birleştiren, çok disiplinli bir 
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay 
sanayi için AR-GE zorunludur. Bu alan-
da yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o 
dallarda itici güç yaratmaktadır. Kısaca, 
sektörün gelişmesi AR-GE çalışmaları-
na verilen önemle bire bir bağlantılıdır. 

Bu nedenle gelişmiş ülkelerin ulusal bi-

lim, teknoloji ve sanayileşme politikala-
rında havacılık ve uzay sektörüne özel 
bir önem verilir. Bu alandaki eğitim ve 
AR-GE çalışmalarına doğrudan devlet 
eli ile büyük kaynaklar ayrılır. Tüm fa-
aliyet bir devlet politikası olarak planla-
nır ve uygulanır.

Örneğin AB üyesi ülkeler havacılık ve 
uzay sektöründe elde edilen toplam ge-
lirin % 10 kadarını AR-GE çalışmaları-
na ayırmakta; bu payın yarısı devletler 
tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizde 
ise AR-GE çalışmalarına bu sektörde 
elde edilen toplam gelirin sadece % 4‘ü 
ayrılmaktadır. 

Ülkemizde her alanda olduğu gibi bu 
alanda da tam bir plansızlık ve dağı-
nıklık yaşanmaktadır. Dünya çapında 
ulusal gelirlerin en az % 2‘sinin AR-GE 
çalışmalarına ayrılmasının sanayileşme 
için olmazsa olmaz kuralı, ülkemizde 
binde 85 olarak hayata geçmektedir. Bu 
olgunun yanı sıra AR-GE için ayrılan 
kaynakların plansız bir şekilde kulla-
nılması havacılık ve uzay sanayisinin 
gelişmesini engellemekte, dışa bağımlı 
kılmaktadır. 

Bugün gelinen noktada ülkemizdeki ha-
vacılık ve uzay sektörü esas olarak dört 
kanaldan yürütülmektedir. Birincisi Ha-
vayolu taşımacılığı alanıdır. Ülkemizde 
ise 2012 yılında iç ve dış hatlarda 130 
milyon seyahat gerçekleşmiştir. Son 8 
yıl içinde yıllık ortalama büyüme; uçak 
trafiği için % 19, yolcu trafiği için % 
30‘dur. Ancak iç pazara dönük havacı-
lığın, dışa bağımlı bir sektör olduğu ve 
cari açığa katkısının bulunduğu gözetil-
melidir. Şöyle ki, yakıt ithaldir ve top-
lam maliyet içindeki payı % 35‘tir. İthal 
yakıta 2008‘de 1,4 milyar dolar ödeyen 
THY, büyüme ile birlikte tüketim artın-
ca 2011‘de 2,4 milyar dolar harcamıştır. 

Uçaklar ve ekipman, döviz borçlan-
ması yoluyla kiralanmakta veya  satın 
alınmaktadır. Kur yükselişi olasılıkları 
sektörün kırılganlık potansiyelini ar-
tırmaktadır. Sektör taşeronlaşmıştır ve 
ucuz işgücü revaçtadır.  Nitelikli ve orta 
düzeyde nitelikli elemanlar ağır iş yükü 
yanı sıra esnek çalışma yöntemleri ile 

sömürülmektedir. Uçak başına çalışan 
sayısının örneğin Avrupa‘nın üçte biri 
oranında olması söz konusudur. 

Her geçen gün büyüyerek gelişen ha-
vayolu taşımacılığı pazarı uluslararası 
sermayenin iştahını kabartmaktadır. 
Zamanında uçak fabrikalarımızı kapat-
tıran uluslararası sermaye, şimdi zaten 
çoğunluk hissesi özelleştirilmiş olan 
THY‘nin işine ve kendisine göz dikmiş, 
ele geçirmek için fırsat kollamaktadır. 

THY ulusal havacılık sektörümüzün 
çıkarlarını gözeten, bakım ve mühen-
dislik yatırımlarını planlayan bir kamu 
kuruluşu olma kimliğinden çıkarılarak, 
kısa dönemli kâr peşinde koşan bir fir-
maya dönüştürülmüştür. Plansız uçak 
alımları ile büyüyen THY, uluslararası 
standartlarda % 80 olması gereken yol-
cu doluluk oranını ancak % 70‘lerde 
tutabilmekte, kamu kaynaklarını harca-
maktadır. 

2001 yılında Açık Gökler antlaşması ile 
yurt dışı yolcu taşımacılığı ve yer ba-
kım hizmetleri ABD ve AB firmalarına 
açılmıştı. Şimdi ise yurtiçi yolcu taşı-
macılığının ve ulusal havayolu şirketi 
THY‘nin mülkiyetinin yabancı havayo-
lu şirketlerine açılması söz konusudur. 
Bu durum ulusal çıkarlarımıza ve hava-
cılık politikalarımıza aykırıdır. 

THY son dönemde çok sayıda yabancı 
pilot çalıştırmaktadır. Bu durum, istih-
dam sorunu yaşayan ülkemiz için çok 
yanlış bir politikadır. Konu öyle bir 
noktaya gelmiştir ki, SHGM, havayolu 
şirketlerine gönderdiği bir yazı ile 30 
Haziran 2013 tarihine kadar işletmeler-
de görev yapan yabancı ikinci pilot sayı-
sının toplam ikinci pilot sayısının yüzde 
25‘ini aşmayacak şekilde azaltılmasını, 
yılsonu itibarıyla da % 10‘a düşürülme-
sinin hedeflenmesini istemek zorunda 
kalmıştır.  

Öte yandan, geçen yıldan günümüze 
THY, grev yasağı getiren yasal düzenle-
meler sonrası çalışma barışının bozul-
masıyla, grev yasağı tartışmaları ve 305 
çalışanın kanunsuz bir şekilde işten çı-
karılmasıyla ve halen de Hava-İş sendi-
kasının grev kararı almasıyla gündeme 

daha fazla mal ve hizmet üretme potan-
siyeli olduğunu ve ilgisiz alanlarda ça-
lışmak zorunda kalan Uçak, Havacılık 
ve Uzay Mühendislerinin ülkemiz için 
daha verimli hizmet etmesinin önünün 
açılacağı açıktır.

AB üyesi ülkeler havacılık ve uzay 
sektöründe elde edilen toplam gelirin 
% 10 kadarını AR-GE çalışmalarına 
ayırmakta, bu payın yarısı devletler ta-
rafından karşılanmaktadır. Ülkemizde 
ise AR-GE çalışmalarına bu sektörde 
elde edilen toplam gelirin sadece % 
4‘ü ayrılmaktadır. Ülkemizde bir çok 
alanda olduğu gibi bu alanda da tam bir 
plansızlık ve dağınıklık yaşanmaktadır. 
Dünya çapında ulusal gelirlerin en az % 
2‘sinin AR-GE çalışmalarına ayrılma-
sının sanayileşme için olmazsa olmaz 
kuralı, ülkemizde % 0.85 (binde 85) 
olarak hayata geçmektedir. Bu olgunun 
yanı sıra AR-GE için ayrılan kaynakla-
rın plansız bir şekilde kullanılması ha-
vacılık ve uzay sanayisinin gelişmesini 
engellemekte, dışa bağımlı kılmaktadır.

Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi 
yetiştiren üniversitelerimizdeki eğitim 
çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı, plan-
lamacı bir anlayışla, sektörel gereksi-
nimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam 
boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji 
yeterliliğinin güçlendirilmesini temel 
alan eğitim politikaları üniversitelerde 
yaşama geçirilmelidir. Üniversiteler-
deki araştırma projelerine, bu temelde 
gerçekçi destekler verilmelidir.

Yeterli alt yapısı oluşturulmadan yeni 
üniversiteler ve yeni bölümlerin ku-
rulması, diğer mühendislik dallarında 
olduğu gibi hem Uçak, Havacılık ve 
Uzay Mühendislerinin istihdamı açısın-
dan hem de niteliğin bu denli önemli ol-
duğu havacılık sektöründeki firmaların 
faaliyetleri açısından önemli bir zafiyet 
doğuracaktır.

Uçak, havacılık ve uzay sanayiinde 
ülkemizin mevcut kabiliyetlerinin ve 
ürünlerinin artırılması kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Havacılık ve uzay sektö-
ründe ulusal katkı payının büyütülmesi 
amacıyla; sektörün ihtiyaçları parale-

linde yeni ve ileri teknoloji yatırım-
larının planlı olarak filizlendirilmesi, 
olgunlaştırılması, yürütülmesi, yöne-
tilmesi ve sektörün kullanımına sunul-
ması sağlanmalıdır. Teknolojik ilerleme 
misyonunda amaçlanan hedefe ulaşmak 
için en büyük görev ve sorumluluk biz 
mühendislere düşmektedir.

VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı;  ulusal tek-
nolojik gelişimin sağlanması, uçak, 
havacılık ve uzay sektöründe yeni ve 
ileri teknoloji yatırımları, özgün ürün 
çalışmaları, yan sanayi olgusu, üniver-
site-sanayi işbirliği, bakım/onarım/ye-
nileştirme kabiliyetleri, sertifikasyon ve 
uçuş emniyeti konularının mühendislik 
çerçevesinden tartışılması ve öneriler 
oluşturulması amacıyla düzenlenmiş-
tir. Aynı zamanda uçak, havacılık 
ve uzay mühendisliğinde eğitim/
istihdam planlaması, yeni açılan 
bölümler ve iş yaşamı ile ilgili 
konuların irdelenmesi hedeflen-
miştir.

MMO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Yunus YENER açılışta özetle 
şunları söyledi: 

Uçak, havacılık ve uzay mühen-
disliği ile ilgili süreç, gelişmeler 
ve sorunlar ile sektör sorunlarının 
değerlendirme ve tartışmaya açı-
lacağı etkinliğimizin verimli geç-
mesini diliyorum. 

Odamız, kapsadığı bütün meslek ve uz-
manlık alanlarında olduğu gibi, Uçak 
Havacılık Uzay Mühendisliği alanında-
ki çalışmalara birinci dereceden önem 
vermektedir. Kurultayımızın bu kap-
samda 12 yıldır kesintisiz olarak sürme-
sini önemsiyor ve mutluluk duyuyoruz. 

Mesleğin geliştirilmesi, mesleki bilgi 
ve deneyimin artırılması, mesleki çı-
karların korunması, örgütsel yapımızın 
güçlendirilmesi kolektif çalışmadan 
geçmektedir. Bu nedenle Uçak Havacı-
lık Uzay Mühendislerinin birikimlerini 
Odamızla paylaşmaya, çalışma grupları 
ve komisyonlarda görev almaya, henüz 
üye olmamış meslektaşlarımızı üye ol-
maya; “birlikte üretme, birlikte karar 
alma, birlikte yönetme” anlayışımızı 
hep birlikte hayata geçirmeye çağırıyo-
rum. 

Birçok mühendislik alanını içeren ve 
çok disiplinli bir teknoloji gerektiren 
uzay-havacılık sanayinde nitelikli işgü-
cü planlamasının göz ardı edilmesi ne-
deniyle uçak havacılık uzay mühendis-
liği alanında çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları her geçen yıl artmaktadır. 

Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği 
eğitiminde de önemli sorunlar oluş-
maktadır. Bu alanda eğitim, geçtiği-
miz birkaç yıla kadar yalnızca ODTÜ 
ve İTÜ‘de verilmekteydi. Son yıllarda 
açılan ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeten 
bir istihdam planlamasının sonucu ol-
mayan, altyapı ve öğretim görevlisi ek-
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ülkenin en iyi üniversitelerinden biri 
olan ODTÜ‘nün kurumsal kimliğine 
saldırılmıştır. 

Oysa Göktürk-2 uydusu, bir kısmı da 
Havacılık ve Uzay mühendisi olan ço-
ğunluğu ODTÜ mezunu mühendislerin 
emeklerinin ürünüydü. Bu mühendisle-
re layık görülen ise, fırlatma töreninin 
öncesi süreçte, mevcut TÜBİTAK yö-
netiminin mesleki yeterlilik ve liyakat 
ölçütlerinin tamamen dışında yürüttüğü 
siyasi kadrolaşmanın sonuçlarına acı 
biçimde yansımıştır. Göktürk-2 uydu-
sunun yörüngeye fırlatılmasında büyük 
emekleri olan mühendislerin çoğunlu-
ğu işten atılmış veya baskılar sonucun-
da istifa etmiş durumdadır. Başarılı bir 
çalışmanın ve ürünün önemi ve büyük-
lüğü ile ters orantılı olarak ülkemizin 
elde ettiği sınırlı birikim böylece heba 
edilmiştir. 

Ülkemizin küresel güçlerin baskısın-
dan kurtarılması, kaynakların bağımsız 
bir şekilde değerlendirilmesi; bilimi ve 
teknolojiyi esas alan, AR-GE inovasyon 

ve mühendisliğe ağırlık veren, devletin 
ekonomideki yönlendiriciliğini artıran, 
dış girdilere bağımlılığı en aza indiril-
miş, sosyal devlet anlayışı temelinde, 
istihdam odaklı ve planlı bir kalkınma-
yı öngören politikalar gerekmektedir. 
Havacılık ve uzay sanayimiz yalnızca 
savunma sanayii ile sınırlı tutulmadan 
ulusal ölçekte belirlenecek bir stratejiy-
le planlı olarak geliştirilmeli, ülkemiz 
lehine köktenci adımlar atılmalıdır. 

PANELLERDE “UHUM EĞİTİMİ VE 
İSTİHDAMI” İLE “HAVA ARACI 
TASARIMLARI” KONULARI ELE ALINDI

Kurultay açılış konuşmalarının ardın-
dan “Eskişehir ve Havacılık” konulu 
resim ve afiş yarışmasının ödül töreni 
gerçekleştirildi.

Yöneticiliğini MMO Ankara Şube Sek-
reteri Ö. Varlık Özerciyes’in yaptığı 
“Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendis-
liğinde Eğitim/İstihdam Planlaması ve 
Yeni Açılan Bölümler” başlıklı panelde 
TEİ-Tusaş Motor Sanayii A.Ş. Tasarım 

Mühendisliği Direktörü Erhan Tayyar, 
TAİ-Tusaş Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi A.Ş. Eğitim Müdürü Kılıç Ali 
Temiz, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nden Prof. Dr. M. Adil Yük-
selen, Anadolu Üniversitesi Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Şerif Kavsaoğlu konuşma-
cı olarak yer aldı.

Düzenleme Kurulu üyesi A. Selçuk 
Soylu’nun yöneticiliğini üstlendiği 
“Özgün, Çağdaş ve Özgür Hava Aracı 
Tasarımlarında Yazılım Sorunları” baş-
lıklı panelde Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Arsev Eraslan, ODTÜ’den 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer, İTÜ’den 
Prof. Dr. M. Adil Yükselen, TAİ-Tusaş 
Uçak Grubu Mühendis Grup Müdürü 
Dr. Gürsel Eraslanoğlu, TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ünver Kaynak konuşmacı olarak 
yer aldı.

1. günün sonunda Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Sabancı Uzay Evi ziyaret 
edildi.

VII. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 
KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı (MMO) tarafından düzenlenen VII. 
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mü-
hendisliği Kurultayı, MMO Eskişe-
hir Şube yürütücülüğünde 3-4 Mayıs 
2013 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi 
Kongre Merkezi`nde yapılmıştır. 

Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgi-
li kurum-kuruluşlardan temsilciler ile 
birlikte toplam 265 kişinin katılımıy-
la yapılan Kurultayda, 6 adet oturum 
gerçekleştirilmiş, 5 adeti poster bildiri 
olmak üzere toplam 24 adet bildiri su-
nulmuştur.

Kurultay gündemi çerçevesinde ortaya 
çıkan aşağıdaki saptamaların, kamuo-
yunun dikkatine sunulması kararlaştırıl-
mıştır.

Uçak, havacılık ve uzay mühendisliği 
eğitiminde önemli sorunlar yaşanmaya 
başlanmıştır. Bu alanda eğitim, geçti-
ğimiz birkaç yıla kadar yalnızca Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)`de 
verilmekte iken; son yıllarda ülke ve 
toplum ihtiyaçlarını ve istihdam imkan-
larını gözetmeden açılan bölümlerdeki 
altyapı ve öğretim görevlisi eksiklikleri 
gelecekteki istihdam sorunlarının ha-
bercisidir. Havacılık sektörünün cazi-
besi nedeniyle şu an bütün boyutlarıyla 
görülemeyen bu sorun gelecekte daha 
da belirgin hale gelecektir. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), havacı-
lık alanında eğitim veren yüksekokulla-

gelmiştir. THY yönetiminin ve hükümet 
mensuplarının, çok övünülen ve sağlık-
lı olduğu konusunda ciddi kuşkularımız 
olan “büyüme”yi sağlayan çalışanlarına 
karşı hukuk tanımaz yaklaşımını kabul 
edilemez buluyoruz. Çalışanların ve 
sendikanın işten çıkarılan 305 kişinin 
görevlerine iadesi başta olmak üzere 
taleplerinin karşılanarak, çalışma barı-
şını tesis edecek yönde adımlar atması 
gerekmektedir.

THY, son siparişleri dâhil olmak üzere 
38 milyar dolar borç yükü altındadır. 
Ülkemizin dış borcunun % 10‘u seviye-
sindeki bu borcun, turizm gibi hareketli 
ve gerçekte kırılgan bir sektörün yolcu 
taşımacılığına endeksli olması önemli 
bir sorun alanı yaratmaktadır.

Bu noktada önemle belirmek isterim ki, 
havayolu taşımacılığımızda ve bakım 
hizmetlerinde kamunun etkinliğinin 
artırılması, havayolu ulaşımının ucuz-
latılması, yabancı pilot çalıştırılmasına 
son verilmesi, sı, THY‘nin tekrar ulusal 
havayolu şirketimiz haline getirilmesi, 
özelleştirmeci anlayışlarla yönetilmesi-
ne son verilmesi gerçek çözüm alanıdır. 

Havacılık ve uzay sektörünün bir diğer 
alanı Bakım Onarım Yenileme Merkez-
leridir. 

Her aktif uçağın yıllık ortalama 2,5 mil-
yon dolar tutarında bakım, onarım, ye-
nileme hizmeti alması gerekir. Bu alan-
daki çalışmalar, şu anda bizde hat boyu 
ve hangar seviyesinde yapılmaktadır. 
Oysa daha ileri seviyede bakımların da 
yapılabilir olması gerekir.

Uzun yıllar THY tarafından yürütü-
len bakım onarım yenileme hizmetleri, 
serbest dolaşım konusunda 2001 yılın-
da yapılan antlaşma nedeniyle yerli ve 
yabancı özel sektör firmalarına açıl-
mıştır. Başlangıçta yerli olarak kurulan 
özel sektöre ait bakım onarım yenileme 
firmaları, yakın zamanda yabancı fir-
malara satılmaya başlanmıştır. Sözde 
“maliyetleri düşürme” bahanesiyle uçuş 
operasyonları, uçak bakımı ve yer bakım 
hizmetleri kurumsal bünyeden çıkarılıp 
üçüncü firmalara devredilerek deneyim-

li ve eğitimli personel tasfiye edilmekte 
ve uçuş güvenliği riske sokulmaktadır. 

Bölgemizde havacılık bakım onarım 
yenileme sektörünün en önemli kurulu-
şu olan THY Teknik; elindeki yetişmiş 
teknik elemanları, sürdürdüğü yanlış 
personel politikaları sonucu diğer yerli 
ve yabancı özel sektör firmalarına kap-
tırmaktadır. Yeterli planlama, eğitim ve 
sertifikalandırma işlemleri yapılmaz ise, 
yakın zamanda pilot konusunda olduğu 
gibi, bu sektörü sertifikalı yabancı tek-
nik elemanların doldurması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Aynı şekilde kısa adı HABOM olan Ha-
vacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon 
Merkezi de Sabiha Gökçen Havaalanın-
da ucuz işçiliğe ve esnek çalışmaya da-
yalı, Ortadoğu ve Balkanlara yönelik bir 
bakım merkezi olarak benzer sorun po-
tansiyellerine sahiptir.   HABOM proje-
sinin öncelikli amacı, işgücü maliyetini 
azaltmaktır. Bu nedenle HABOM‘da 
sendikalaşma istenmemekte; esnek ça-
lışma ve bakım işlerinin sertifikasız per-
sonelle yürütülmesi amaçlanmaktadır. 
Oysa sendikalaşma, işçi hakları açısın-
dan öneminin yanı sıra, Sivil Havacılık 
sektöründe bir “uçuş emniyeti” proble-
mi ile de bağıntılı önemli bir gereklilik-
tir. Buna karşın uçak bakım sektöründe 
sendikasızlaştırma ve her türlü esnek 
çalışma modelinin yaygınlaşması, bilgi 
ve deneyim gerektiren işlerin güven-
cesiz ve eğitimsiz personel aracılığıyla 
yürütülmesi demektir. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak ve 
özetle THY, ulusal havacılık sektörünün 
çıkarlarını gözeten, bakım ve bu bağ-
lamda mühendislik yatırımlarını planla-
yan bir kamu kuruluşu olma özelliğini 
yitirmiş bulunmaktadır. 

Havacılık ve uzay sektörünün bir diğer 
alanı hava taşıtı tasarım ve üretimidir. 
Ülkemizde bu alanda ağırlıklı olarak 
savunma sanayisinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda üretim yapılmaktadır. Yakın 
zamanda uydu üretimi için de girişimler 
başlamıştır. Ancak “imalat yapılıyor” 
adı altında aslında sürekli ithalat ağır-
lıklı bir faaliyet yürütülmektedir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı verileri-
ne göre 2011 yılı itibariyle “Savunma 
ve Havacılık” sektörünün yıllık ciro 
büyüklüğü 4,4 milyar dolara ulaşmış-
tır. Sektörün ihracat büyüklüğü, yine 
2011 verilerine göre, 1 milyar dolardır. 
Ancak, bu rakamların büyüklüğü, esas 
itibariyle Türkiye‘nin savunma harca-
malarının büyüklüğünden ve büyük bir 
ithalatçı ülke olmasından kaynaklan-
maktadır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı‘nın im-
zalanmış projeleri, 2011 yılı rakamlarıy-
la, 26 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bu sektöre aktarılan kamu kaynağının 
büyüklüğü, kamuoyunun beklentilerini 
artırmakta, ancak kamuoyunun ve bizle-
rin havacılık sektöründen beklediğimiz, 
bütçe büyüklükleriyle orantılı “özgün 
ürün” ve “mühendislik başarıları”na 
henüz ulaşamamış durumdayız. Kamu-
oyuna başarı olarak sunulan projelerin 
bile ilgili çevreler tarafından, teknolojik 
bağımlılık nedeniyle tartışma konusu 
yapıldığı gözetilmelidir.

Havacılık sanayi yerli üretim projele-
rinde asıl amaç, yerli sanayimizin geliş-
mesi için çalışmalarda bulunmak, yer-
lileştirme oranlarını artırmak olmalıdır. 
Ülkemiz kaynakları ister askeri, ister 
sivil amaçlı olsun verimli kullanılma-
lı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, 
değişik kurumların benzer alanlarda 
gereksiz yatırımlar yapması ve faaliyet 
göstermesi engellenmelidir. Havacı-
lık ve uzay sanayimiz sadece savunma 
sanayisi ile sınırlı tutulmamalı, ulusal 
ölçekli kapsamlı bir strateji ile gelişti-
rilmelidir. 

Ülkemizde yeni faaliyete başlayan bir 
diğer alan da, hava taşıtı tasarım ve üre-
timi çalışmalarıdır. 

Bu çerçevede yörüngeye yerleştirilen 
Göktürk-2 uydusu, kuşkusuz önem-
li bir ileri adım olarak görülmelidir. 
Ancak, fırlatma töreni, emniyet güçle-
rinin ODTÜ öğrencilerine hukuk tanı-
maz müdahalesinin sonucu biber gazı 
bulutlarının gölgesi altında kalmıştır. 
ODTÜ‘deki olaylar, öğrencilere fatura 
edilmeye çalışılmış, birçok ölçüte göre 
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sömürülmektedir. Örneğin uçak başına 
çalışan sayısının Avrupa`nın üçte biri 
oranında olması söz konusudur. Sabiha 
Gökçen Havaalanı`ndaki Havacılık Ba-
kım Onarım ve Modifikasyon Merkezi 
(HABOM)`da; ucuz işçiliğe ve esnek 
çalışmaya dayalı, Ortadoğu ve Balkan-
lara yönelik bir bakım merkezi olarak 
benzer sorun potansiyellerine sahiptir. 
HABOM projesinin öncelikli amacı, iş 
gücü maliyetini azaltmaktır. Bu neden-
le HABOM`da sendikalaşma istenme-
mekte, esnek çalışma ve bakım işleri-
nin sertifikasız personelle yürütülmesi 
amaçlanmaktadır. Oysa sendikalaşma, 
işçi hakları açısından öneminin yanı 
sıra, sivil havacılık sektöründe “uçuş 
emniyeti” problemi ile de bağlantılı 
önemli bir gerekliliktir. Uçak bakım 
sektöründe sendikasızlaştırma ve esnek 
çalışma modelinin yaygınlaşması, bilgi 
ve deneyim gerektiren işlerin güvence-
siz ve niteliksiz personel aracılığıyla 
yürütülmesi demektir.

Türk Hava Yolları, ulusal havacılık sek-
törünün çıkarlarını gözeten, bakım ve 
bu bağlamda mühendislik yatırımlarını 
planlayan bir kamu kuruluşu olma özel-
liğini yitirmiştir. 

Bu kapsamda; aşağıdaki temel konula-
rın ivedilikle uygulamaya geçirilmesi 
önerilmektedir:

• Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi 
yetiştiren üniversitelerimizde eğitim; 
planlamacı bir anlayışla, toplumsal 
gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve 
yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim 
ve teknoloji yeterliliğinin güçlen-
dirilmesini temel alan bir anlayışla 
yaşama geçirilmelidir. Mühendislik 
eğitiminin planlanmasında ve yapı-
landırılmasında MMO mutlaka yer 
almalı ve sektördeki kurumların gö-
rüşü alınmalıdır.

• YÖK tarafından, havacılık alanında 
eğitim veren yüksekokulların teknis-
yen ve tekniker formasyonuna dönük 
programlarından mezun olanlara ve 
teknik öğretmenlere mühendis unvanı 
verilmesine yönelik uygulama, karar 
ve hazırlıklarından vazgeçilmelidir.

• Uçak, havacılık ve uzay mühendisli-
ği eğitimi vermek üzere açılacak yeni 
bölümlerin, temel akademik ve ev-
rensel kriterlere uygun donanım-alt-
yapıyla açılması sağlanmalıdır. İTÜ 
ve ODTÜ`nün ilgili bölümlerinin, 
yeni açılan bölümlerin yapılanmasın-
da yol gösterici ya da danışman ola-
rak katkıda bulunması sağlanmalıdır.

• Kazaların en aza indirgenmesi, hata-
ların azaltılması, kullanıcı için em-
niyetli hava araçlarının tasarlanması 
hedeflerine ulaşılabilmesi için; insan 
faktörü işin başında tasarım sürecine 
dahil edilmeli ve bu kritere uygun 
olarak oluşturulmalıdır. Sertifikasyon 
sürecinde de insan faktörü sorgulan-
malı ve kontrol edilmelidir.

• Çevre bilinci kapsamında, küresel 
ısınma, yakın uzayın uydu çöplüğüne 
dönüşüyor olması, kıtalar arası savaş 
potansiyeli gibi tüm diğer ilgili konu-
lar, havacılık ve uzay mühendisliği 
eğitim müfredatında gerekli yeri al-
malı ve bu konu takip edilmelidir. Bu 
olumsuzluklara karşı ilgili tüm bile-
şenlerin katılımıyla çözümler üretil-
meli ve uygulanmalıdır. 

• Ülkemizde kalıcı bir havacılık sek-
törü oluşumu için; sektörde çalışan 
tüm büyük ölçekli firmalar, ülkemize 
karşı sorumluluk bilinciyle yan sana-
yi firmalarını desteklemeli, sadece iş 
aktarımı değil aynı zamanda, proses 
geliştirme, personel eğitimi ve onay 
süreçlerinde katkıda bulunmalıdır.

• Çok disiplinli mühendislik uygula-
maları ile yüksek ve ileri teknoloji 
gerektiren havacılık ve uzay sanayi-
nin gelişmesi için, AR-GE ve UY-GE 
(Uygulama-Geliştirme) çalışmaları-
na büyük önem verilmeli ve devlet 
desteği sağlanmalıdır.

• Ülke savunma sanayinin gelişmesi 
ve dünya firmalarıyla rekabet edebi-
lir hale gelmesi için, üniversiteler ile 
sanayi arasında daha etkin bir işbirli-
ğine ihtiyaç vardır. Üniversite-sanayi 
işbirliğinin gelişmesi için bu alandaki 
araştırmacıların sayısı artırılmalıdır. 

Üniversite-sanayi işbirliği projele-
rinde azami sayıda öğrenci yetiştiril-
mesi amaçlanmalıdır. Mevcut meka-
nizmalar bu yönde geliştirilmeli ve 
yönetmeliklerdeki öğrenci tahsisine 
yönelik engeller kaldırılmalıdır.

• Helikopter teknolojileri alanında 
üniversite-sanayi-devlet birlikteliği 
etkin şekilde sağlanmalı, Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı tarafından yü-
rütülen özgün helikopter geliştirme 
projelerinde bu yapı etkin olarak kul-
lanılmalıdır.

• Özgün hava aracı tasarımlarında kul-
lanılacak ulusal ve özgün yazılımlar 
geliştirilmelidir. Bu amaçla, üniversi-
telerin ve kurumların bir araya gele-
rek araştırma merkezlerinin kurulma-
sı ve devlet tarafından desteklenmesi 
sağlanmalıdır.

• Ülkemizdeki özgün hava aracı tasa-
rım süreçlerinin sağlıklı bir şekilde 
ilerleyebilmesi için; daha tasarım 
aşamasında üretim sürecine ilişkin 
sorunların ele alınacağı, meslektaşlar 
arası bilgi alışverişine hizmet eden 
çalıştay, seminer gibi etkinlikler dü-
zenlenmelidir.

• Türk Hava Yolları (THY) özelleştir-
me politikaları sonucu; parçalara bö-
lünerek ucuz işçiliğe dönük ve esnek 
çalışmaya dayalı anlayışa mahkum 
edilmiş, çalışma barışı bozulmuş, 
plansız büyüyen ve finansal olarak 
kırılgan yapıda bir kurum haline 
getirilmiştir. Ulusal havayolu kuru-
mumuzun geleceği için, mevcut po-
litikalardan vazgeçilip, havacılık sek-
törünün çıkarlarını gözeten, bakım ve 
bu bağlamda mühendislik yatırım-
larını planlayan bir kamu kuruluşu 
olma özelliğine kavuşturulmalıdır. 

• THY`nin haksız olarak işten atılan 
çalışanları bir önce işlerine geri alın-
malı, sektörde ki sendikal mücadele 
ve grevlerin önündeki engeller kaldı-
rılmalıdır.
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etkin bir şekilde devam etmektedir. Ay-
rıca sektördeki rekabet ve ülkeler arası 
güç mücadelesi; araştırma projelerinin 
desteklenmesinden daha stratejik bir 
işbirliği ortamının oluşturulmasını ge-
rektirmektedir. Üniversitelerin rolü de, 
ekonomik büyümenin bir faktörü olarak 
değişmektedir. Teknolojik altyapı kur-
ma sürecinde olan ülkelerde ise üniver-
site ve sanayi işbirliğinin önemi ve ge-
reği daha da belirgin hale gelmektedir.

Helikopter sanayi kurmak amacıyla 
önemli bir girişim başlatan Türkiye`nin 
önünde, inisiyatif kullanma açısından 
çok uygun bir konjonktür yer almak-
tadır. Helikopter teknolojilerinin ilerle-
mesinde ise ciddi bir tıkanıklık yaşan-
maktadır. Teknolojiye hakim, pazarı 
elinde bulunduran ülkelerde yaşanan 
ekonomik durgunluk, bu alanda giri-
şimde bulunan diğer ülkeler için önemli 
fırsat yaratmaktadır. Türkiye için heli-
kopter sanayisi kurmak ve olgunlaştır-
mak adına yeterli zaman vardır.

Türkiye`de helikopter teknolojileri ala-
nında hedeflenen seviyelere gelinmesi, 
özgün olarak tasarlanmış helikopter 
platformları ile yurtiçi ihtiyacının karşı-
lanması ve uluslararası pazarda rekabet 
gücü olan bir helikopter sanayi oluştu-
rulması gereklidir. Bunun için; üniver-
siteler ve sanayinin devlet kontrollü bir 
sistem ve destek ile bir araya getirilme-
si önemlidir.

Türkiye`de tasarlanan sivil hava araç-
larının, uluslararası hava sahasında 
uçabilmeleri için International Civil 
Aviation Organization (ICAO) emniyet 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
uçuşa elverişli (tip sertifikası, uçuşa el-
verişlilik sertifikası vb.) olması gerek-
mektedir. Bu durum, hem hava aracı, 
parça ve cihazlarının sertifikasyonu, 
hem de bu ürünleri tasarlayan ve üreten 
organizasyonların onaylanması (tasa-
rım ve üretim yapabilecek kabiliyette 
olduklarının gösterimi) ihtiyacını orta-
ya çıkarmıştır.

Havacılık ve uzay sektörünün ihtiyaç-
ları doğrultusunda özgün hava aracı 
tasarlama ve üretme hedefine ulaşmak 

amacıyla, bu tasarımlarda kullanılacak 
ulusal ve özgün yazılımların geliştiril-
mesi konusuna önem verilmelidir. TÜ-
BİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı desteğiyle üniversitelerin ve ku-
rumların bir araya gelerek, sektörün ih-
tiyaçları doğrultusunda özgün yazılım 
geliştirme faaliyetlerini hızlandırmaları 
gerekmektedir.

Ülkemizde havacılık alanında tasarım 
ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sağ-
lıklı bir şekilde olgunlaşabilmesi için, 
kritik bir öneme sahip olan hasar analiz 
faaliyetleri, hava araçları ve bunlara ait 
ürün/sistemlerin tasarım sürecine en-
tegre edilmelidir.

Her geçen gün piyasaya katmanlı ima-
lat için kullanılan yeni malzemelerin 
sürülmesi, 3 boyutlu baskı ekipmanı-
nın CNC tezgâhları gibi tekrarlanabilen 
kontrollü prosesler gerçekleştirebilecek 
seviyeye getirilmesi ve analiz metot-
larının genişletilmesi gibi adımlarla 
birlikte havacılık sektöründe katmanlı 
imalat teknolojisinin kullanımı gittikçe 
yaygınlaşacaktır.

Bugün ülkemizdeki havacılık ve uzay 
sektörünün esas olarak yürütüldüğü 
kanallardan birincisi havayolu taşıma-
cılığı alanıdır. Ülkemizde 2012 yılında 
iç ve dış hatlarda 130 milyon seyahat 
gerçekleşmiştir. Son 8 yıl içinde yıllık 
ortalama büyüme; uçak trafiği için yüz-
de 19, yolcu trafiği için yüzde 30`lar 
seviyesindedir. Ancak, iç pazara dö-
nük havacılığın dışa bağımlı bir sektör 
olduğu ve cari açığı arttırdığı gözardı 
edilmemelidir. Şöyle ki; yakıt ithaldir 
ve toplam maliyet içindeki payı yüzde 
35`tir. İthal yakıta 2008‘de 1,4 milyar 
dolar ödeyen Türk Hava Yolları, büyü-
me ile birlikte tüketim artınca 2011‘de 
2,4 milyar dolar harcamıştır.

Uçaklar ve ekipman, döviz borçlan-
ması yoluyla kiralanmakta veya satın 
alınmaktadır. Kur yükselişi olasılıkları, 
sektörün kırılganlık potansiyelini ar-
tırmaktadır. Sektör taşeronlaşmıştır ve 
ucuz işgücü revaçtadır. Nitelikli ve orta 
düzeyde nitelikli elemanlar, ağır iş yükü 
yanı sıra esnek çalışma yöntemleri ile 

rın teknisyen ve tekniker formasyonuna 
dönük programlarından mezun olanları 
dahi mühendislik unvanı kapsamına al-
maya çalışmaktadır. Böyle bir işlem ve 
düzenleme, yasa ve hukuka aykırı ol-
masının yanında, mühendislik tanımına 
ve mühendislik formasyonuna ilişkin 
bilimsel gerekliliklere de uygun düşme-
mekte ve mühendislik hizmetlerini risk 
altına sokmaktadır.

Ayrıca uçak, havacılık ve uzay mühen-
disliği unvanına sahip olmayanların 
kurduğu, ama adlarında “mühendis” 
unvanının kullanıldığı bazı dernek 
benzeri yapılanmaların uçak-havacılık-
uzay mühendisliği bağlamında sorgu-
lanması gerekmektedir.

Ülkemizde kalıcı bir havacılık sektörü-
nün oluşması için, bu alanda var olan 
büyük ölçekli firmaların çalışmaları tek 
başına yeterli olamamaktadır. Diğer 
sanayi sektörlerinde olduğu gibi sağ-
lıklı ve dinamik bir tedarik zincirinin 
oluşması için, havacılık sanayinde de 
KOBİ`lerin de devreye gireceği me-
kanizmalar oluşturulmalı, bu alanda 
uzmanlaşmış firma/personel sayısı ar-
tırılmalıdır. 

Havacılık ve uzay sanayi, yüksek ve 
ileri teknolojilere ve Ar-Ge çalışmaları-
na dayanmaktadır. Pek çok mühendis-
lik alanını birleştiren, çok disiplinli bir 
teknoloji gerektiren havacılık ve uzay 
sanayi için Ar-Ge zorunludur. Bu alan-
da yürütülen çalışmalar ayrıca birçok 
sanayi dalına veri teşkil etmekte ve o 
dallarda itici güç yaratmaktadır. Kısaca, 
sektörün gelişmesi Ar-Ge çalışmalarına 
verilen önemle birebir bağlantılıdır. Bu 
nedenle gelişmiş ülkelerin ulusal bilim, 
teknoloji ve sanayileşme politikaların-
da havacılık ve uzay sektörüne özel bir 
önem verilir. Bu alandaki eğitim ve Ar-
Ge çalışmalarına doğrudan devlet eliy-
le önemli miktarlarda kaynak ayrılır. 
Tüm faaliyet bir devlet politikası olarak 
planlanır ve uygulanır.

Teknoloji üretebilen ülkelerde üniver-
site-sanayi işbirliğinin temelleri uzun 
yıllar önce atılmış ve bu işbirliği halen 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda 


