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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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�Bütün Uçaklarõmõz ve Motorlarõnõn Memleketimizde yapõlmasõ ve  

Hava Harp Sanayiimiz�in de bu esasa göre geliştirilmesi gerekir.� 

 

 
 
 
�Geleceğin en etkili silahõ da, aracõ da hiç kuşkunuz olmasõn uçaklardõr. Bir gün 

insanoğlu uçaksõz da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de 

Ay'dan bize mesajlar yollayacaktõr. Bu mucizenin tahakkuku için ikibin yõlõnõ 

beklemeye hacet kalmayacaktõr. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu 

müjdeliyor�." 

 
 
 
 
 
 
 
"İstikbal göklerdedir�" 

Atatürk 
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SUNUŞ 
 
Devlet Planlama Teşkilatõ�na burada sunulan �Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii ve 
Rekabet Edebilirlik Raporu�, Türkiye�de havacõlõk ile ilgili üniversiteler, sanayi 
kuruluşlarõ ve askeri tesislerin temsilcileri tarafõndan 2,5-3 ay civarõnda ve göreceli 
olarak çok kõsa bir zaman dilimi içinde hazõrlanmõştõr. Belirtilen fikirler ve öneriler esas 
itibarõyla �Alt Komisyon Raporlarõ�na dayanmaktadõr. 
 
Alt Komisyonlar�õn üye ve koordinatörleri �Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii ve Rekabet 
Edebilirlik Komisyonu� Başkan ve Başkan Yardõmcõlarõ (Üniversite, Sanayii ve Askeri 
boyutu temsilen) sunulan bu Rapor içinde ayrõca beliritilmiştir. 
 
Alt Komisyon raporlarõ�nõn hazõrlanmasõnda katkõda bulunan Komisyon Üyelerine ve 
bilhassa Alt Komisyon Koordinatörlerine ve ilgili Başkan Yardõmcõsõ arkadaşlarõmõza 
özverili çalõşmalarõ, gayret ve fedakarlõklarõndan dolayõ en içten duygularla burada 
teşekkür etmek bir borçtur. Onlarõn büyük sabõr, gayret ve titizlikle ve hiçbir maddi 
karşõlõk olmadan çalõşmalarõ sonucunda bu Rapor ortaya çõkartõlabilmiştir. 
 
Ayrõca, Devlet Planlama Teşkilatõ Uzmanlarõndan Hülya TOKGÖZ�e de idari  
yardõmlarõndan ve önlenemeyen gecikmelere rağmen gösterdiği anlayõştan dolayõ 
bütün Komisyon Üyeleri adõna teşekkür ederim. 
 
Burada, bütün Komisyon Üyelerimizin, hazõrlanan ve sunulan bu Rapor�umuza büyük 
önem atfettiklerini ve adõ geçen Rapor�un Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn 
hazõrlanmasõnda, Türkiye�nin �Savunmasõ, Ekonomik, Endüstriyel ve Sosyal 
Kalkõnmasõ� ile ilgili politikalarõn tespit ve uygulanmasõnda Rapor'umuzun yardõmcõ 
olacağõna tam inançlarõnõ bir defa daha saygõyla belirtiriz. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Umur YÜCEOĞLU (ODTÜ) 
"Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii ve 
Rekabet Edebilirlik" Özel İhtisas Komisyonu Başkanõ 
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ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
1. GİRİŞ 
 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonlarõ, 14 Ağustos 1999 tarihli ve 
23786 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanan 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi 
doğrultusunda teşkil edilmişlerdir. 
 
Komisyonlarõn yapõsõ, 29 Eylül 1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõ ile 
yürürlüğe girmiş bulunan Tüzük çerçevesinde, Devlet Planlama Teşkilatõ 
önderliğinde;  Kamu,  Özel Sektör Kuruluşlarõ, Üniversite ve Sivil Toplum 
Örgütlerinden davet edilen üyelerin katõlõmõ ile  ortaya çõkmõştõr.  
 
Bu kapsamda, Hava Taşõtlarõ İmalat ve Rekabet Edebilirlik Komisyonu ilk kez 2001-
2005 yõllarõnõ kapsayan sekizinci plan dönemi hazõrlõklarõ için teşkil edilmiştir. 
 
2. AMAÇ ve KAPSAM 
 
�Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii ve Rekabet Edebilirlik Özel İhtisas Komisyonu�nun 
kuruluş amacõ, SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI hazõrlõklarõna gerekli 
bilgileri sağlamanõn ötesinde; uzun dönemde Devletin  stratejilerinin belirlemesine 
yardõmcõ olacak fikir ve bilgileri derlemek ve komisyon faaliyetleri ile ilgili konularda 
Türkiye envanterini oluşturmaktõr.  
 
Daha önceki plan dönemlerinde bulunmayan bu komisyonun kurulmasõ ile ilk defa 
Türkiye'de Havacõlõk Sanayii ile ilgili bir çalõşma gerçekleştirilmiş olup gelecek 
dönemlerdeki çalõşmalara da referans teşkil edecek olmasõ nedeniyle ayrõ bir önem 
taşõmaktadõr.  
 
Komisyon başlõğõnõn içerdiği alanõn genişliği nedeniyle 9 adet Alt Komisyon 
oluşturulmuştur. Alt Komisyonlarõn oluşturulmasõnda sektörle ilgili tüm birimlerin 
kapsanmasõna çalõşõlmõş ve Alt Komisyonlarda konularõnõn uzmanõ temsilciler görev 
almõşlardõr. Alt Komisyonlar ve yapõlanmalarõyla ilgili detaylar aşağõda verilmektedir. 
Çok kapsamlõ olan Alt Komisyon Raporlarõ bu Rapor'un Ekler kõsmõnda ayrõ ayrõ yer 
almaktadõr. 
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3. KOMİSYONLAR ve ORGANİZASYON 
 
�HAVA TAŞITLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK KOMİSYONU� ilk 
toplantõsõnõ 6 Aralõk 1999 tarihinde DPT koordinatörlüğünde gerçekleştirmiştir. Bu 
toplantõda oylama yoluyla  bir Başkan ve bir Raportör seçilerek, komisyon 
çalõşmalarõnõn  nasõl  yürütüleceği kararlaştõrõlmõştõr. Konunun çok değişik yönleri olan 
ve çeşitli uzmanlõk dallarõna giren genel  bir başlõk olmasõ sebebiyle, dokuz alt 
komisyon oluşturularak her biri için bir koordinatör belirlenmiştir. Alt Komisyon 
faaliyetlerini düzenleyecek olan koordinatörlerin, üyelerin çalõşmalarõnõ 
tamamlanmasõnõ takiben, bu çalõşmalarõ derleyerek kendi Alt Komisyon raporlarõnõ 
hazõrlamalarõ  kararlaştõrõlmõştõr. 
 
Alt komisyon raporlarõnõ birleştirerek �Komisyon Raporunu� oluşturmak üzere 
Komisyon Başkanõ�na yardõm edecek  üç Başkan Yardõmcõsõ (Askeri, Sanayii ve 
Üniversite kesimini temsilen) belirlenerek her bir Başkan Yardõmcõsõna  üç Alt 
Komisyon bağlanmõştõr. 
 

BAŞKAN 
U. Yüceoğlu 

BAŞKAN YRD. 
K. Çalõşõr 
(Askeri) 

BAŞKAN YRD. 
M. Dörtkaşlõ 

(Sanayi) 

BAŞKAN YRD. 
F. Ünal 

(Üniversite) 

"Ar-Ge" Alt 
Komisyonu 

"Malzeme" Alt 
Komisyonu 

"Üretim" Alt 
Komisyonu 

"İnsan 
Kaynaklarõ" Alt 
Komisyonu 

"Pazarlama / 
Finansman" Alt 
Komisyonu 

"Sertifikasyon / 
Regülasyon" 
Alt Komisyonu 

"Tedarik 
Sistemleri" Alt 
Komisyonu 

"Havacõlõk ve  
Uzay Teşkilatõ" 
Alt Komisyonu 

"Bakõm/Onarõm
" Alt 
Komisyonu 

RAPORTÖR 
E. Kök 
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4. ALT KOMİSYONLAR 
 
Alt Komisyon İsimleri, Koordinatörleri, Üyeleri ve Temsil Ettikleri Kuruluşlarõ gösteren 
liste aşağõda sunulmuştur: 
 

4.1. HAVACILIK VE UZAY TEŞKİLATI Alt Komisyonu 
(Koord : F. ÜNAL- İTÜ) 
U. YÜCEOĞLU ODTÜ 
E. YAZICI TUSAŞ 
T. ŞENGÖZ TEI 
E. SOLAKOĞLU TAI 
E. KURU THY 
E. KÖK SHGM 
S. GÜLDOĞAN SSM 
T. ANLAĞAN SAGE 
Ü. ÜNVER  1. HİBM.K.lõğõ  
 
4.2. İNSAN KAYNAKLARI Alt Komisyonu  
(Koord: A. Rüstem ASLAN�İTÜ)  
B. ADIGÜZEL THK 
H. BARDAKLI Kayseri HMYO 
E. KURU THY 
M. BURHAN Havelsan 
E. SOLAKOĞLU TAI 
Ş. GÖKDERE 3. HİBM.K.lõğõ  

 
4.3. TEDARİK SİSTEMLERİ Alt Komisyonu 
(Koord : M. ZAİM - ASELSAN)  
M. DEMİREL TAI 
E. YAZICI TUSAŞ 
M. BURHAN Havelsan 
S. GÜLDOĞAN SSM 
F. BATAK Hv. K.K.lõğõ 
 
4.4. AR-GE Alt Komisyonu  
(Koord: Erhan SOLAKOĞLU-TAI) 
U. YÜCEOĞLU ODTÜ 
M. ZAİM  Aselsan 
M. BURHAN Havelsan 
T. KOTİL İTÜ 
Ö. ANLAĞAN SAGE 
T. ŞENGÖZ TEI 
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H. TUNCEL 3. HİBM.K.lõğõ  
Ü. ÜNVER 1. HİBM.K.lõğõ  
 
4.5. MALZEME Alt Komisyonu  
(Koord: Filiz Sarõoğlu-ODTÜ)  
U. YÜCEOĞLU ODTÜ 
T. KOTİL İTÜ 
T. ŞENGÖZ TEI 
E. SOLAKOĞLU TAI 
Ö. ANLAĞAN SAGE 
F. UĞUR 2. HİBM.K.lõğõ  
 
4.6. ÜRETİM Alt Komisyonu  
(Koord: Emre YAZICI -TUSAŞ)  
M. ZAİM  Aselsan 
M. BURHAN Havelsan 
T. ŞENGÖZ TEI 
E. SOLAKOĞLU TAI 
G. YÜCESAN ITÜ 
M. TAŞAN SASAD 
F. UĞUR 2. HIBM.K.lõğõ  
H. TUNCEL 3. HİBM.K.lõğõ  
M. BİR KOSGEB 

 
4.7. SERTİFİKASYON / REGÜLASYON Alt Komisyonu 
(Koord: H. YALÇIN�SHGM)  
E. YAZICI TUSAŞ 
E. SOLAKOĞLU TAI 
E. KURU THY 
E. KÖK SHGM 
H. BARDAKLI Kayseri HMYO 
T. KOTİL İTÜ 
Ü. ÜNVER  1. HİBM.K.lõğõ  

 
4.8. PAZARLAMA / FİNANS Alt Komisyonu 

 (Koord:S. GÜLDOĞAN-SSM)  
E. YAZICI TUSAŞ 
T. ŞENGÖZ TEI 
M. ZAİM Aselsan 
C. GÖNCÜOĞLU Hazine Müst. 
E. SOLAKOĞLU TAI 
E. KURU THY 
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4.9. BAKIM / ONARIM / MODİFİKASYON / ENTEGRASYON Alt 
Komisyonu  

(Koord:Enver KURU-THY) 
M. BURHAN Havelsan 
E. SOLAKOĞLU TAI 
E. KÖK SHGM 
M. ZAİM Aselsan 
B. ADIGÜZEL THK 
H. TUNCEL 3. HİBM.K.lõğõ  
Ü. ÜNVER 1. HİBM.K.lõğõ  
S. DÖNMEZ K.K.K.lõğõ   
M. BİR KOSGEB  
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5. HAVACILIK İMALAT SANAYİİ�NİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 
 
Havacõlõk Sanayiindeki teknolojik gelişmeler 2nci Dünya Savaşõ�ndan hemen önce 
hõzlanmaya başlamõş ve hava araçlarõ yapõmõndaki ilerlemeler, tamamen yeni ve çok 
dinamik bir imalat sanayii dalõnõ, Batõ ve bilhassa ABD gibi ülkelerin hem �Savunma 
Sanayii�nde�  ve hem de �Sivil Sanayii�nde� ortaya çõkarmõştõr. 
 
Savaştan sonraki yõllarda dev atõlõmlar ve inanõlmaz gelişmeler yaşanmõş ve böyle 
gelişmeler halen devam etmektedir. Burada, Havacõlõk İmalat Sanayii�nin ülkelerin 
savaş yapma kabiliyeti ve savunmasõnda, neticede �savunma sanayii�ndeki�  ve ülke 
ekonomisindeki önemine kõsaca değinmek istiyoruz.  
 

5.1. �ASKERİ� HAVACILIK SANAYİİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ:  
 
2nci Dünya Savaşõnõn başlamasõndan hemen önceki yõllarda, Hava Kuvvetlerinin 
muhtemel bir savaşta oynayabileceği rol, bilhassa Batõ�da Almanya tarafõndan çok iyi 
anlaşõlmõştõr. Diğer Batõlõ Ülkeler bu alandaki yatõrõmlarda ve Ar-Ge�de fazla 
önemsenecek bir gelişme göstermedikleri halde, Hitler Almanya�sõnda Ar-Ge içerikli 
ve havacõlõkla ilgili önemli yatõrõmlar hõzlandõrõlmõştõr. Böylece o zamana göre çok 
güçlü bir Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) kurulmaya başlanmõştõr. 
 
Hava Kuvvetlerinin önemi ve ezici etkisi 2nci Dünya Savaşõnõn başlama 
operasyonlarõnda açõkça görülmüştür. Almanya�da kara kuvvetlerinde tanklarõn ve 
motorlu araçlarõn ağõrlõkta olduğu birlikler (panzer tümenleri ve zõrhlõ birlikler) ve 
bunlarõ yakõndan destekleyen savaş uçaklarõna dayanan çok yeni ve hõzlõ bir savaş 
kavramõ olarak �Blitzkrieg (Yõldõrõm Savaşõ)" kavramõ doğmuştur. 2nci Dünya 
Savaşõnõn başlangõçtaki operasyonlarõnda, Alman Birlikleri tarafõndan, Polonya ve 
Fransa�nõn işgalinde ve onu takip eden, Yugoslavya ve Yunanistan�õn birer hafta gibi 
çok kõsa sürede savaşdõşõ bõrakõlmalarõnda veya savaşamaz hale getirilmelerinde 
�Blitzkrieg� kavramõ ve teknikleri çok başarõlõ bir şekilde kullanõlmõştõr. İngiltere ise bu 
�Blitzkrieg� fõrtõnasõndan ve Hitler Almanyasõ tarafõndan işgalden çok az sayõda üstün 
"Spitfire" avcõ uçaklarõndan oluşan hava kuvvetleri ve yeni gelişen radar teknolojisi 
sayesinde kurtulabilmiştir. 
 
Bu suretle, İngiltere tek başõna �Battle of Britain-Britanya Hava Savaşõ�nõ kazanmõştõr. 
 
Savaşõn ilk yõllarõnda Almanya�nõn aldõğõ bu neticeler Müttefiklerin (İngiltere, Amerika 
ve sonradan iştirak eden Fransa) gözünden kaçmamõş ve derhal havacõlõk sanayiine 
daha fazla önem vermeye başlamõşlardõr. Savaşõn sonlarõna doğru İngiltere ve 
bilhassa ABD Hava Kuvvetlerini uçak ve diğer donanõm bakõmõndan en üst seviyeye 
çõkarmõşlardõr. Bu suretle Müttefikler Hava Kuvvetleri�nin üstünlüğü ile Kuzey 
Afrika�da Alman Kuvvetlerini mağlup ederek o bölgedeki savaşõ bitirmişlerdir. Daha 
sonra  Avrupa�da İtalya�ya ve arkasõndan Normandiya�ya yaptõklarõ deniz 
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çõkarmalarõnda aynõ üstünlüklerinden faydalanarak savaşõ kazanmõşlardõr. Uzak 
Doğuda ve Pasifikte�de savaşõn kaderini ABD Hava Kuvvetleri belirlemiştir. 
Japonya�nõn çökertilmesinde ABD Hava Kuvvetleri bombardõman uçaklarõ çok etkili 
olmuştur. Bu şekilde, ABD büyük insan kayõplarõ vermeden ve Japonya işgal 
edilmeden teslim olmak zorunda bõrakõlmõş ve 2nci Dünya Savaşõ Pasifik�de sona 
erdirilmiştir. Esasõnda savaşõn sona ermesinde, müttefiklerin ezici hava üstünlüğü 
önemli rol oynamõştõr. 
 
Daha sonralarõ ortaya çõkan Güney Kore ve Vietnam gibi bölgesel savaşlarda yine 
ABD Hava Kuvvetleri anahtar rolü oynamõştõr. Vietnam Savaşõnda uçaklara ilaveten 
ağõr otomatik silahlar taşõyan helikopterlerin önemi ve değeri anlaşõlmõştõr. Bu şekilde 
yeni bir taktik olan �yukarõdan kuşatma� (vertical envelopment) ortaya çõkmõştõr. 
 
Hava Kuvvetleri�nin önemi ve vazgeçilmezliği, yakõn tarihe bir göz atõlarak da 
anlaşõlabilir. Arap-İsrail savaşlarõnda, İsrail�in Hava Gücünün çok üstün olmasõ 
savaşõn sürekli leyhlerine sonuçlanmasõnõ sağlamõştõr. Körfez Savaşõ esnasõnda, 
�Koalisyon Kuvvetlerinin� mutlak hava üstünlüğü ve ileri teknolojisi zaferi getirmiştir.  
 
Son yõllarda Kosova�daki kriz dolayõsiyle NATO�nun İtalya�dan yönettiği hava harekatõ 
kara kuvvetlerine gerek kalmadan Yugoslavya�yõ süratle çökertmiş ve barõş masasõna 
gelmesini sağlamõştõr. 
 
Yukarõda anlatõlan ve çok kõsa özetleri verilen savaşlardan çõkarõlmasõ gereken 
sonuç: üstün teknolojiye dayanarak geliştirilmiş uçaklar, helikopterler ve diğer hava 
araçlarõ ve bunlarõ iyi kullanan hava kuvvetleri olmadan bir ülkenin savunmasõ 
imkansõzdõr. Bu noktadan hareketle, Türkiye�nin Savunmasõ ve ülkemizin kendi 
bölgesinde ve dünyada bir istikrar unsuru olmaya devam etmesi üstün bir hava 
kuvveti ve onu destekleyebilecek bir Havacõlõk İmalat Sanayii ile gerçekleştirilebilir. 
Hava Kuvvetlerinin öneminin giderek arttõğõ günümüzde; Türkiye�nin, Fransa veya hiç 
olmazsa İsrail�in eriştiği düzeyde bir Havacõlõk İmalat Sanayii�ne  ve bunu 
destekleyecek yan sanayii ve Ar-Ge birimlerine ve teşkilatlanmalara sahip olmasõ 
gereklidir.  
 
Yukarõda belirtilen hususlara ilaveten, Havacõlõk  İmalat Sanayii yüksek ve ileri 
teknolojilere ve bunlara dönük Ar-Ge faaliyetlerine dayanmaktadõr. Bu gibi en ileri 
teknolojiler ağõrlõklõ bir havacõlõk sanayii, ülkemizin diğer sanayii dallarõna ve kollarõna 
da öncülük ederek, onlarõ ileriye doğru çekecek ve bir �motor� veya "lokomotif" rolü 
oynayacaktõr. 
 
Ancak bu şekilde Türkiye, AB içinde veya dõşõnda, teknolojik, ekonomik ve politik 
olarak �rekabet edebilir� bir konuma gelecek, bu sayede savunmada, ekonomide ve 
endüstride gücümüz ve pazar payõmõz arttõrõlabilecektir. Bilinen ve çok tekrarlanan bir 
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ifadeyle �Muasõr medeniyet seviyesine çõkmak� ancak bu şekilde olabilecek ve �Kendi 
uçağõnõ kendin yap� söylemi, ülkemiz için sadece bir �slogan� olmaktan çõkacaktõr. 
 
Bu amaç doğrultusunda, hiç vakit kaybetmeksizin, çok hõzlõ kararlar alõnmasõna, uzun 
vadeli "stratejik planlar"a, yeniden yapõlanmaya ve õsrarla takip edilecek 
uygulamalara ihtiyaç vardõr. Bu hususlar, ülkemiz için hayati önem taşõmaktadõr. 
 

5.2. �SİVİL� HAVACILIK SANAYİİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ : 
 
1903 yõlõnda Wright Kardeşler�in havada birkaç saniyelik ilk uçuşundan itibaren 
uçaklarda gelişmeler, �metal� gövdeli ve tek kanatlõ uçaklarõn yapõmõ ve 
aerodinamikteki ilerlemelerle hõzlanmõştõr. Amerikalõ pilot C. Lindberg�in 1927�de 
başardõğõ �solo� uçuşu ile Atlantik Okyanusu durmaksõzõn geçilmiş, o zamana kadar 
bir hayal olan Newyork�Paris uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu suretle, �sivil� havacõlõkta 
�Hava Taşõmacõlõğõ� nõn ilk adõmlarõ atõlmõş ve ilk önce posta taşõmacõlõğõ ile işe 
başlanmõştõr. 
 
2nci Dünya Savaşõ�ndan hemen önceki yõllarda, gelişen uçak teknolojisi ile beraber 
Almanya�da �Junkers� firmasõnõn imalatõ iki motorlu küçük yolcu uçaklarõ ve ABD�de 
ise �Douglas Aircraft Corp.� şirketi tarafõndan meşhur �Douglas DC-3� serisi, iki 
motorlu küçük yolcu uçaklarõ hava taşõmacõlõğõnda kullanõlmaya başlanõlmõştõr. Bu 
teknolojik gelişmelerle hava yolu şirketleri ortaya çõkmaya başlamõş ve posta 
taşõmacõlõğõna ilaveten yolcu taşõmacõlõğõ önem kazanmõştõr. Bu şirketlerden ABD�de 
�Pan American World Airways� Şirketinin, Güney Amerika ve Uzakdoğu gibi 
noktalara uçabilmek ve yolcu taşõyabilmek için, büyük deniz uçaklarõna ihtiyacõ 
�Clipper� adõ verilen dev (o zamana göre) deniz uçaklarõ imalatõnõ ortaya çõkarmõştõr. 
 
2nci Dünya Savaşõ�nda hava kuvvetlerinin kazandõğõ ağõrlõk ve önem, uçak 
teknolojisindeki çalõşmalarõ ve yoğun Ar-Ge faaliyetlerini hõzlandõrmaya devam 
etmiştir. ABD�de, İngiltere�de (ve hatta  Hitler Almanyasõ�nda) uzak mesafelere 
uçabilecek ve ağõr bomba yükleri taşõyabilecek bombardõman uçaklarõ geliştirilmiştir. 
 
Bunlarõn başlõca tipleri Almanya'da "Condor" bombardõman uçağõ, İngiltere�de dört 
motorlu �Lancaster� bombardõman uçaklarõ ve ABD�de dört motorlu �Boeing B-17, B-
29� serisi bombardõman uçaklarõdõr. Bu büyük gövdeli uçaklarla kazanõlan "bilgi 
birikimi (technical know-how)" ve savaş sonrasõ yõllarda çoğalan hava yolu 
şirketlerinin, Atlantik Okyanusunu durmaksõzõn(non-stop) geçebilecek büyük yolcu 
uçaklarõ talepleri dört motorlu �Douglas DC-6� serisi ve Lockheed firmasõ tarafõndan 
da yine dört motorlu �Lockheed Constellation� uçaklarõ tarafõndan karşõlanmõştõr. Bu 
büyük gövdeli uçaklara artan talep 2nci Dünya Savaşõ�nõ takip eden yõllarda, 
kõtalararasõ turizmin gelişmesinden kaynaklanmaktaydõ. Fakat, askeri nakliye 
uçaklarõ ihtiyacõ da bu talebi beslemiştir. 
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�Douglas DC-6� serisi uçaklar, �Lockheed Constellation� ve daha sonra iki katlõ 
�Boeing Strato-Cruiser� uçaklarõ hava taşõmacõlõğõnda ve büyük yolcu uçaklarõnda bir 
�devrim� yaratmõştõr. �Soğuk Savaş� yõllarõnda, havacõlõkta gövde imalatõ ve pistonlu  
motorlarda ilerlemeler, büyük uçaklarla yapõlan yolcu taşõmacõlõğõnda düşen 
maliyetler kõtalararasõ turizmi geliştirmiştir. Bu da hava yolu şirketlerinin sayõsõnõ 
arttõrmõş ve büyük yolcu uçaklarõna olan talebi de beslemiştir. 
 
�Soğuk Savaş� döneminde ABD�de ve İngiltere�de, uzun mesafe bombardõman 
uçaklarõ, askeri ihtiyaçlar ve politikalar dolayõsõyla geliştirilmeye devam edilmiştir. 
Bunun yarattõğõ büyük gövdeli uçak tasarõm ve imalatõndaki teknoloji birikimi, �Gas 
Turbine� ve �Jet Motor�larõnda ilerlemelerle birlikte, büyük gövdeli jet motorlu yolcu 
uçaklarõ ortaya çõkmõştõr. Bu teknolojik gelişmelerle, hava taşõmacõlõğõnda �ikinci bir 
devrim� yaratõlmõş ve yolcu taşõma maliyetleri de düşmüştür. Yeni tip jet motorlu 
uçaklardan ilk olanõ İngiltere�de De Havilland firmasõnõn dört jet motorlu �Comet� 
yolcu uçağõdõr. Maalesef, �Comet� uçaklarõ, gövde ve kanatlarõnda oluşan �metal 
yorulmasõ� problemleri o zamanki teknoloji ile önlenemediğinden, bir çok kazalara ve 
can kaybõna sebep olmuş ve uçuşlarõ durdurulmuştur. Buradan alõnan derslerle, 
büyük gövdeli bombardõman uçaklarõ imalatõnda kazandõğõ bilgi birikimi ve tecrübe ile 
ABD�de Boeing Şirketi, dört jet motorlu büyük yolcu uçaklarõnõ geliştirmiş ve bu 
pazara hakim olmuştur. Boeing�e ilaveten, ABD�de  diğer büyük gövdeli uçak 
imalatçõlarõ olan önce �Douglas� ve sonra "Mc Donnell-Douglas" ve �Lockheed� 
firmalarõ da, kendi geliştirdikleri büyük uçaklarla bu pazarda yerlerini almõşlardõr. 
 
ABD�nin yukarõda adõ geçen büyük ve geniş gövdeli uçak imalatçõlarõ ve jet motoru 
üreticileri, (�Pratt-Whitney� ve �General Electric�) beraberce büyük yolcu uçaklarõnda 
dünya pazarõna hakim olmuşlar ve ABD�nin �dõş ticaret ve ödemeler dengesi�nde 
elde ettikleri önemli konumu uzun yõllar devam ettirmişlerdir. Bu şekilde dünya 
pazarõnda bir nevi �tekel� yaratmõşlardõr. 
 
Bu durum, yani ABD�nin Havacõlõk Sanayiinin yolcu uçaklarõnde �tekel� konumu, son 
yõllarda Avrupa Birliği ülkelerinin �Fransa, Almanya İngiltere ve İspanya�nõn� uçak 
imalat şirketlerinin kurduğu bir konsorsiyum olan �Airbus Industries� ile ancak son 
yõllarda değiştirilebilmiştir. 
 
Airbus Şirketinin teknoloji, kalite, fiyat ve ekonomi bakõmõndan kõyasõya �rekabet 
edebilme kabiliyeti� ve böylece büyük gövdeli uçak pazarõnda pazar payõnõ devamlõ 
şekilde arttõrõşõ, ABD�de ve AB�de �sivil� ve �askeri� havacõlõk sanayilerinde yeni 
oluşumlara sebep olmuştur. Bunlarõn neticesinde, gerek ABD�de gerekse Avrupa 
Birliği�nde yatay ve dikey birleşmeler havacõlõk sanayiinde ileri teknoloji, üretim, 
finansman ve pazarlama bakõmõndan dev şirketler ortaya çõkarmõştõr. 
 
Yukarõda gelişmesi kõsaca özetlenen �sivil havacõlõk� sanayiinin, "askeri havacõlõk" 
sanayii ile ne kadar yakõndan ve sürekli ve olumlu şekilde etkileşim içinde olduğu 
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açõkça görülmektedir.  Diğer önemli bir nokta da bu sanayi sektöründe �sivil� ve 
�askeri� ayrõmõ yapõlmasõnõn tam anlamõyla mümkün olmayõşõdõr. ABD�de ve AB�nde  
büyük havacõlõk sanayii şirketleri imalatlarõ ile her iki sektöre de hizmet etmektedirler. 
Tabii olarak şirketlerin hizmet veya ürünlerinde sivil ve askeri ağõrlõklar ve paylar 
zaman zaman değişmektedir.   

 
Ayrõca, gelişmiş ülkelerin dõş ticaret ve ödemeler dengesinde havacõlõk sanayiinin 
büyük payõ vardõr. Bu şirketler sadece bir hava aracõ değil, aynõ zamanda 
geliştirdikleri bazõ teknolojileri ve yedek parçalarõ, bakõm eğitimini de çok yüksek 
fiyatlarla diğer ülkelere satmaktadõrlar. Birçok hallerde de, bu şekilde bir teknoloji 
transferinde şirketin bulunduğu ülkenin kendi dõş ve iç politikalarõ dolayõsõyla 
kõsõtlamalar, yasaklar ve ambargolarla karşõlaşõlmaktadõr. 
 
Burada Türkiye�nin "savunmasõ, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmesi" 
bakõmõndan ve AB içinde veya dõşõnda, rekabet edebilmesi için çõkarõlacak sonuç; 
ülkemizin de havacõlõk sanayiinin, en az Fransa veya İsrail gibi ülkelerin düzeyinde 
olmasõ gerektiğidir. 
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6. DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM ve GELİŞMELER 
 
Dünyada mevcut durum "Alt Komisyonlar"õn konularõ ile ilgili ve önemli gelişmeler 
aşağõda kõsaca özetlenmiştir.  
 

6.1. HAVACILIK ve UZAY TEŞKİLATI 
 
Günümüzde, havacõlõkta söz sahibi olan bütün ülkelerde araştõrma geliştirme (Ar-Ge), 
devletin kurduğu veya büyük çapta desteklediği kuruluşlarca yapõlmaktadõr. Bunun 
nedeni, havacõlõkta, işin niteliği, iş hacmi ve maliyetler açõsõndan, olağanüstü bir 
önem ve ağõrlõğõ bulunan, ürüne yönelik araştõrmanõn ve bununla tümleşik olarak 
yürütülmesi gereken ürün tasarõmõ ve ürün geliştirme etkinliğinin son derece büyük 
yatõrõmlarõ ve yatõrõm sonrasõ harcamalarõ gerektirmesidir. Çok farklõ pazar 
özelliklerine sahip bulunan havacõlõk sanayiinde �askeri" ve "sivil� havacõlõk sanayii 
şeklinde tam bir ayrõm yapõlamadõğõ için devletin yeri ve işlevi büyük önem 
taşõmaktadõr.  
 
Havacõlõkta söz sahibi ülkelerde, bu alanda bir �stratejik plan� dahilinde, eşgüdüm 
içinde çalõşan kuruluşlar ve kararlõ devlet desteği vardõr. Bu unsurlarõn ayrõlmaz bir 
parçasõ olarak da, temel işlevi, bilim ve tekniğin gelişmesine yönelik olarak AR-GE 
yapmak, yaptõrmak ve havacõlõk alanõndaki AR-GE etkinliklerini bir düzen içine almak 
olan ulusal, özerk üst kuruluşlar bulunmaktadõr. Günümüzde, ABD, Fransa, İngiltere, 
Almanya, Kanada, İspanya, Hollanda gibi havacõlõkta gelişmiş ülkelerin tümünde 
havacõlõk alanõndaki AR-GE etkinlikleri özerk üst kuruluşlar eliyle eşgüdüm içinde 
yürütülmektedir. 
 

Kamu fonlarõndan destek alan ya da doğrudan devletin bünyesinde yer alan 
ONERA (Office National d'Etudes et de Recherces Aerospeciales,  Fransa); DLR 
(Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, Almanya); NAE (National Aeronautical 
Establishment, Kanada); NASA (National Aeronautics and Space Administration, 
ABD); NLR (National Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium,  Hollanda); DERA (Defence 
Evaluation and Research Agency, İngiltere); FFA (Flygtekniska Forsokanstalten, 
İsveç); INTA (Instituto Nacional Technica Aerospacial, İspanya) ve benzeri araştõrma 
kuruluşlarõ, Batõ'da, devletin havacõlõk ve uzay alanõnda üstlendiği AR-GE 
misyonunun çapõ konusunda fikir verecek tipik örneklerdir. 
 

6.2. İNSAN KAYNAKLARI 
 
Havacõlõk sektörünün ileri teknoloji kullanmasõ nedeniyle, eğitimci,  tasarõmcõ, üretici, 
kullanõcõ  ve bakõm personeli  gibi sektörde yer alan kimselerin iyi eğitilmiş, yabancõ 
dil bilen nitelikli insanlardan oluşmasõ zorunludur. Bunun için, sektöre eleman 
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yetiştiren tüm askeri ve sivil kuruluşlara ve anõlan personele gereken önem verilmeli 
ve gelişmeleri yakõndan takip etmeleri sağlanmalõdõr. 
 
En üst düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarõ olan üniversiteler; 
- nitelikli insan kaynağõnõ oluşturmalarõ, 
- temel araştõrmalarõ gerçekleştiren kurumlar olarak, ürün ve teknoloji geliştirme 

faaliyetlerinin tamamlayõcõ unsuru olmalarõ ve 
- gerçekleştirilen projelerde, temel sistem problemlerinin çözümünde ve yazõlõm-

donanõm geliştirmede bir alt yüklenici olarak iş birliği yapõlmasõ gereken kurumlar 
olmalarõ sebebiyle stratejik öneme sahiptirler.  

 
Havacõlõk Sanayiinin gelişmiş olduğu ülkelerde, araştõrma kurumlarõna ek olarak 
üretici şirketler de üniversitelerle, sadece araştõrma amacõyla değil, hizmet içi eğitime 
verdikleri önemden ötürü eğitim amacõyla da sõkõ bir ilişki içindedir. Örneğin, askeri ve 
sivil hava taşõtlarõ imalat sektöründe lider konumunda olan Boeing (ABD) şirketi, 
ABD�de 56 kadar üniversite ile eğitim ve araştõrma alanlarõnda birlikte çalõşmaktadõr.  
 

6.3. TEDARİK SİSTEMLERİ 
 
Gelişmiş Batõlõ ülkeler, ülkelerinin bilim, teknoloji ve sanayi alt yapõsõnõ geliştirmek 
amacõyla kamu tedarik sistemlerini başarõyla kullanmõşlardõr. ABD�deki �Buy 
American Act� isimli yasa örneğinde olduğu gibi sistematik bir biçimde uygulanan milli 
korumacõlõk politikalarõ kullanõlarak, büyük yatõrõm ve alõmlara konu olan kamu tedarik 
programlarõ aracõlõğõyla ülke sanayiine, araştõrma kuruluşlarõna ve üniversitelerine 
büyük kaynaklar aktarõlmõştõr. Bu sayede Batõlõ ülkelerde, dünya çapõnda rekabet 
edebilir firmalarõn ortaya çõkmasõ mümkün olmuştur.  
 
Bu sayede güçlenen Batõlõ firmalar, daralan iç pazarlarõ sonucu dünya pazarlarõna 
açõlmaya çalõştõklarõnda karşõlarõna çõkan ilk engel; gelişmekte olan ülkelerin de Batõlõ 
ülkeler gibi uyguladõğõ ve milli korumacõlõğõ ön plana çõkaran kamu tedarik politikalarõ 
olmuştur. Bu durum, uluslararasõ ticaretin serbestleşmesi ve özellikle kamu 
alõmlarõnda milli korumacõlõk politikalarõnõn ortadan kaldõrõlmasõ ve kamu ihalelerinin 
uluslararasõ serbest rekabete açõlmasõ için yapõlan çalõşmalarõn gerekçelerinden birini 
oluşturmuştur.  
 
Tüm dünyada savunma sanayii ve dolayõsõyla savunma sistemleri tedariği milli 
egemenliğin bir parçasõ olarak değerlendirilmektedir. Uluslararasõ antlaşmalar da bu 
kabulün bir sonucu olarak, ülke güvenliğini ilgilendiren konulardaki ihaleler ile ilgili 
düzenlemelerde ülkeleri serbest bõrakmõşlardõr. Gelişmiş Batõlõ ülkeler, savunma 
sanayiini ve teknoloji tabanõnõ geliştirmek için savunma sistem ihtiyaçlarõnõn milli 
savunma sanayiinden karşõlanmasõna imkan verecek bir tedarik politikasõ ve 
stratejisinin uygulanmasõnõ gerekli görmektedirler.  
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6.4. AR-GE 
 
Bir ülkenin gerçek anlamda bağõmsõzlõğõnõ ve milletlerarasõ arenada saygõnlõğõnõ 
sağlayan en önemli etkenin teknolojik güç olduğu, ve bu olmadan ekonomik ve askeri 
gücün de olamayacağõ artõk kati olarak bilinmektedir. Teknolojik güce erişildiğinde, 
ekonomik ve askeri güce de erişilmektedir. Teknolojik açõdan başka ülkelere bağõmlõ 
bir ülkenin güvenliğinin, teknolojiyi elinde tutan ülkelerin hoşgörülerine ve çõkarlarõna 
bağlõ olduğu da bir gerçektir. Topyekün teknolojik alt yapõ kuvvetli olmadõkça; 
havacõlõk gibi ileri teknoloji ağõrlõklõ sanayii dallarõnda dõş destekle bir süre güçlü 
olunabilse bile, uzun süreli kalõcõlõğõn mümkün olamadõğõ görülmüştür. 
 
Gelişmiş ülkelerde savunma sanayiine aktarõlan Ar-Ge fonlarõnõn toplam Ar-Ge 
bütçesinin % 60�õnõ bulduğu da bilinmektedir. Esas itibariyle, Ar-Ge faaliyetleri 
savunma amaçlõ gerçekleştirilmekte olup, bu alanda elde edilen teknolojik sonuçlar 
sivil  ve ticari alanlarda da kullanõlarak ülkeler kalkõnmakta ve hõzla gelişmektedir.  
 
 

6.5. MALZEME 
 
Hava taşõtlarõnda kullanõlacak malzemelerin seçiminde mutlaka göz önünde 
bulundurulmasõ gerekli malzeme özelliklerinden biri, �mukavemetin ağõrlõğa oranõ�dõr. 
Yapõsal ağõrlõktaki azalma motor ve kanat boyutlarõnõn küçülmesine paralel olarak 
doğrudan yakõt tasarrufu sağlar ve hava aracõnõn taşõyabileceği faydalõ yük artar.  
 
Özellikle sivil uçaklarda ana yapõ malzemesi olarak hala düralümine çok benzer 
alüminyum-magnezyum ve diğer alaşõmlarõn ve titanyumun yaygõn olarak 
kullanõlmakta olduğu görülmektedir. 
 
�İleri malzemeler� ve bu sõnõfõn bir parçasõ olan muhtelif �kompozitler� önceleri sadece 
kumanda yüzeylerinde kullanõlmõştõr. Fakat yeni nesil askeri ve sivil hava araçlarõnda, 
kanat, gövde, pervane ve motor parçalarõnda da yüksek oranda kullanõlmaya 
başlanmõştõr.  
 
"İleri Malzeme Teknolojileri"ne dayanan çeşitli "kompozitler", çok uzun süreli ve 
yüksek maliyetli araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõ sonucu ortaya çõkmõştõr.  
Günümüzde bu malzemeler, yaygõn olarak kullanõlmalarõ nedeniyle de, ekonomik 
açõdan da cazip hale gelmiştir. 
 
Bunlara ilaveten, �piezoelektrik chips (yongalõ)" kullanõlarak uçak kanatlarõnda 
deformasyon (şekil değiştirmeler) kontrol edilerek yaratõlan "Smart Structures (akõllõ 
uçak yapõlarõ)"nda çok büyük gelişmeler görülmektedir. 
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6.6. ÜRETİM 
 
Daralan pazar ve küreselleşen ekonomi, şirketlerin birleşmeler yolu ile giderlerini 
kõsma yoluna gitmelerine sebep olmuştur. Son beş-altõ yõlda dünya havacõlõk 
sanayiinde gerçekleştirilen birleşmeler, onlarca milyar Dolarlõk cirolarõ olan dev 
şirketlerin doğmasõna neden olmuştur.  
 
ABD�de (Boeing, Lockheed Martin) ve Avrupa Birliği�nde (EADS-European 
Aeronautic Defence and Space Company) oluşan dev şirketlerin, diğer üreticilere 
taşeron olmanõn ötesinde bir yaşam hakkõ tanõmayacağõ bir tablo ortaya çõkmõştõr.  
Üreticiler; maliyetlerini azaltmak, riskleri dağõtmak ve pazarõ genişletme amacõ ile 
ortak geliştirme ve üretim programlarõnõ tercih etmektedirler. 
 

6.7. SERTİFİKASYON / REGÜLASYON 
 
Hava taşõtlarõ tasarõmõnda, imalinde, modifikasyonunda, pazarlanmasõnda, 
işletilmesinde ve bakõmõnda önemli konulardan biriside; Sertifikasyon�dur. Bu da, 
Ürünün sertifikalandõrõlmasõ ve sertifikalõ hava aracõnõn uçuşlarõnõ güvenlikle 
yapabilmesi amacõyla oluşturulan, �askeri� ve �sivil� amaçlõ olmak üzere iki ayrõ 
kategoride değerlendirilen kurallar / regülasyonlardõr. Askeri amaçla imal edilen hava 
araçlarõnõn sertifikalandõrõlmalarõ aşamasõnda esas alõnan kurallar, sivil amaçla 
üretilen hava araçlarõndan farklõlõklar arz etmekte olup, ülkelerin ihtiyaçlarõ 
doğrultusunda değişimler göstermektedir. 
 
Havacõlõk alanõnda gelişmiş ülkelerde, hava araçlarõnõn gerek imalat aşamalarõnõn 
kurallara uygunluğunu gerekse imalat sonrasõnda emniyetle uçmalarõnõ sağlamak 
amacõyla gerekli kurallarõ koyan, bu kurallara uygun hareket edilip-edilmediğini 
kontrol eden / denetleyen, devlet denetiminde, özerk bir yapõya sahip, Sivil Havacõlõk 
Teşkilatlarõ bulunmaktadõr.  
 
Günümüzde Birleşmiş Milletler çatõsõ altõnda faaliyetlerini sürdürmekte olan ve dünya 
çapõnda 185 devletin üyesi bulunduğu Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Teşkilatõ (ICAO - 
International Civil Aviation Organization), üye ülkelerin Sivil Havacõlõk Teşkilatlarõnda 
bulunmasõ gereken minimum yapõlanma ve havacõlõk faaliyetlerinde uymalarõ gereken 
standartlarõ belirlemiş ve yayõnlamõştõr.  
 
Sivil Havacõlõk Teşkilatõ konusunda iyi bilinen ve itibar edilen teşkilat ABD Federal 
Havacõlõk Teşkilatõ (FAA � Federal Aviation Administration)�dõr.  
 
Avrupa�da üretilen hava araçlarõnõn sertifikasyon kurallarõnõn belirlenmesi ve 
uluslararasõ alanda bu kurallara uygunluğun takip edilmesi amacõyla Avrupa 
Havacõlõk Otoriteleri Birliği (JAA � Joint Aviation Authorities) kurulmuştur. 
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6.8. PAZARLAMA / FİNANSMAN 
 
�Sivil� ve �askeri� pazar için belirleyici olan ortak unsurlar (market drivers) tedarik ve 
kullanõm maliyetleri olmakla birlikte, sivil pazarda: karlõlõk, verimlilik, güvenilirlik; askeri 
pazarda: görev etkinliği, öldürücülük ve beka kabiliyeti ön plana çõkmaktadõr. Doğal 
olarak, hava aracõ tasarõmlarõ, bu unsurlar göz önüne alõnarak yapõlmaktadõr. 
 
Sivil pazarda yoğun bir uluslararasõ rekabet mevcut olup, finansal kiralama tercih 
edilen bir tedarik yöntemidir. Önümüzdeki yirmi yõl için yõllõk ortalama 50 Milyar Dolar 
olacağõ hesaplanan pazarda, en önemli büyümenin Asya-Pasifik bölgesinde olmasõ 
beklenmektedir. 
 
Askeri pazarda, devletin koruma ve kontrolu söz konusudur. Gelişmiş ülkeler temin 
edici durumunda olmalarõna rağmen, soğuk-savaş sonrasõ özellikle iç pazarlarõnda 
daralma mevcut olup, önemli ölçüde ihracat ihtiyacõ vardõr. ABD�li üreticiler daralan 
pazarõn etkilerini giderici önlemleri daha erken ve hõzlõ bir şekilde alabilmişlerdir. 
 
Bölgesel Uçak Pazarõnda Pervaneli Uçaktan Jet Uçaklarõna doğru bir talep artõşõ 
vardõr.Helikopter, tilt-rotor, füze ve uzay araçlarõ pazarõnda belli oranlarda 
genişlemelerin olmasõ, en azõndan mevcut hacimlerin korunmasõ beklenmektedir. 
 
Tüm sektörde, yõllõk ortalama %2 - %3 oranõnda bir büyüme olacağõ tahmin edilmekte 
ve 2015 yõlõnda sektörün toplam satõşlarõnõn 180 Milyar Dolara ulaşacağõ 
hesaplanmaktadõr. 
 
Son yõllarda bazõ firmalar gerek Ar-Ge maliyetlerini düşürmek ve gerekse pazarõ 
genişletmek amacõyla Risk Paylaşõmlõ Ortaklõklar modeliyle veya Konsorsiyum 
şeklinde işbirliği ile yeni ürünleri geliştirmekte ve piyasaya sürmektedirler. Böylece 
firmalar tek başlarõna altõndan kalkamayacaklarõ bir maliyeti paylaşmakta hem de 
daralan pazarda kendilerine iş paylarõ çõkarmaktadõrlar. Bu tip projelere örnek olarak; 
EFA, FLA, NH 90, EH 101, DO 428, ERJ 170 / 190, JSF programlarõndan 
bahsedilebilir. 
 

6.9. BAKIM / ONARIM / MODİFİKASYON / SİSTEM ENTEGRASYONU 
 

Sivil Havacõlõk Sektörü:  
 
Hava taşõtlarõnõn bakõm, onarõm, yenileme, modifikasyon ve sistem entegrasyonu 
maliyeti işletme giderleri içinde yakõt giderinden sonra en önemli gider kalemini 
oluşturur. Bu nedenle gerek üreticiler ve gerekse işleticiler bakõm, onarõm, yenileme, 
modifikasyon ve entegrasyon maliyetini düşürmeye yönelik önlemler almaya 
çalõşõrlar. 
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Büyük işleticiler ve bakõm kuruluşlarõ bakõm, onarõm, yenileme ve modifikasyon / 
entegrasyon işlemlerini sivil havacõlõk otoritelerinin direktif ve talimatlarõ ile 
imalatçõlarõn önerileri doğrultusunda yapmaktadõrlar. Bakõm, onarõm, yenileme ve 
modifikasyon / entegrasyon işlemleri direkt olarak işletici tarafõndan yapõlabildiği gibi 
anlaşma(lar) ile bir başka bakõm kuruluşuna da yaptõrabilir. Burada esas olan kriter 
maliyetin olabildiğince düşük tutulmaya çalõşõlmasõdõr. Kullanõlan kapasite, teknoloji 
ve fiyat yönünden güçlü olan kuruluş, pazardan daha fazla pay almanõn yollarõnõ 
zorlamaktadõr. 
 
Anõlan konudaki büyük kuruluşlar, daha çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-
Pasifik�te yoğunlaşmõşlardõr. Özellikle Avrupa�daki büyük işleticilerin çoğunluğu 
bakõm, onarõm, yenileme ve modifikasyon / entegrasyon işlemlerini ayrõ bir kuruluş 
bünyesinde toplamõşlardõr. Böylece firmalar daha üretken çalõşma olanağõ elde 
ederek rekabet şanslarõnõ artõrmaktadõrlar. 
 
Modifikasyon ve entegrasyon işlemleri tüm dünyada yaygõn olarak uygulanmaktadõr. 
Çoğu zaman uçaklarda modifikasyonlar yapõlmasõ (sistemlerinin yenileştirilmesi ve 
modernleştirilmesi) daha ekonomik olmaktadõr. Ekonomik açõdan güçlü olan gelişmiş 
ülkeler dahi hava taşõtlarõna modifikasyon ve entegrasyon işlemleri 
uygulamaktadõrlar. Modifikasyon ve entegrasyon işlemlerinde firmalarõ gerekli 
konularda ve alanlarda uzmanlaşmõşlardõr. Son yõllarda, dünyada bu tür projelerde 
risk paylaşõm esaslarõna göre, uluslararasõ ortaklõklar gözlenmektedir.  
 

Askeri Havacõlõk Sektörü: 
 
Ülkelerin silahlõ kuvvetlerinde kullanõlan hava araçlarõnõn bakõm, onarõm, yenileme, 
modifikasyon / entegrasyon işlemleri genelde askeri sõr ve gizlilik esaslarõ dikkate 
alõnarak, kendi ulusal olanaklarõ ve yetenekleri kullanõlarak yapõlmaktadõr. Askeri 
alanda en gelişmiş olan ABD Silahlõ Kuvvetlerinde hava araçlarõna yapõlacak depo 
düzeyi bakõmlar bile, kendi askeri bakõm merkezleri tarafõndan uygulanmaktadõr.  
 
Bu hizmetler, ABD hükümeti izni olmadan diğer ülkelere verilememektedir. Ancak 
belli askeri paktlara dahil ülkelerin ordularõndaki hava araçlarõna yönelik modifikasyon 
ve entegrasyon işlemleri ikili veya çok taraflõ anlaşmalar çerçevesinde 
yürütülebilmektedir. 
 
 İleri teknolojilere dayanarak üretilen bir silah platformu, kõsa zamanda kabiliyetleri 
açõsõndan eskimiş, yapõsal olarak da yorulmuş olacaktõr. Bu şekilde eskimiş 
platformlarõn yerine yenilerinin alõnmasõ kuvvetli ekonomisi olan ülkeler için bile 
oldukça güç olmaktadõr. Bu nedenle eskimiş mevcut silah platformlarõn yapõsal ve 
elektronik yönüyle kullanõcõ ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak bir şekilde yenilenmesi 
(modernizasyonu), eski ve yeni sistemlerin entegrasyonu yoluna gidilmektedir. 
Teknolojik altyapõya sahip ülkeler, kabiliyetlerini yenileme ve entegrasyona 
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yönlendirerek mevcut platformlarõn konfigürasyonlarõnõ değiştiren bir takõm 
uygulamalar yapmaktadõr. Bu sahada İsrail oldukça önemli bir yere gelmiş olup, Türk 
Hava Kuvvetleri de envanterindeki bazõ uçaklarõn yenileştirme projelerini İsrail�e 
yaptõrmaktadõr. 
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7. TÜRKİYE�DEKİ MEVCUT DURUM ve GELİŞMELER 
 
Türkiye'de mevcut durum ve gelişmelerle ilgili olarak "Alt Komisyonlar"õn 
raporlarõndan ve diğer kaynaklardan elde edilen önemli hususlar aşağõda 
belirtilmiştir. 
 

7.1. HAVACILIK ve UZAY TEŞKİLATI 
 
Ülkemizde havacõlõk alanõnda faaliyet gösteren üretim, tedarik, eğitim, Ar-Ge, 
kullanõcõ, bakõm kurum ve kuruluşlarõ birbirinden bağõmsõz ve koordinasyonsuz olarak 
çalõşmaktadõr. Siparişi alan üretici, uzun vadeli kabiliyet kazanõmlarõndan ve stratejik 
değerlendirmelerden yoksun olarak müşteri veya kullanõcõnõn ihtiyacõnõ karşõlamaya 
çalõşmaktadõr. Bu durum ise Milli Havacõlõk Sanayiinin gelişimini engellemekte ve 
kaynak israfõna yol açmaktadõr.  
 
Milli Havacõlõk Sanayiinin geliştirilmesi için devletin bir stratejik planlamasõ ve 
politikasõnõn olmasõ gereklidir. Böyle bir stratejik planlama ve politika, siyasi 
değişiklerden etkilenmeyen, uzun vadeli bir �Devlet Politikasõ� olmalõdõr.  Devletin 
havacõlõk politikasõnõn oluşturulmasõ ve mevcut kurumlar vasõtasõ ile koordinasyon 
içerisinde ve mükerrer yatõrõmlarõ önleyerek yürütülmesi için gerekli yetkilendirmelerin 
yapõlmasõna veya yeniden yapõlanmaya ihtiyaç vardõr.  
 
Bu yeniden yapõlanma içerisinde, havacõlõk sanayiinin ağõrlõklõ olarak ileri teknolojiye 
ve Ar-Ge faaliyetlerine dayanmasõ  sebebiyle, Ar-Ge faaliyetlerini koordine edecek, 
Üniversite, Sanayii ve ilgili Askeri ve Sivil Kuruluşlara Ar-Ge görevleri verecek, 
kendisi de Ar-Ge, test ve değerlendirmeleri yapacak Özerk bir �Havacõlõk ve Uzay 
Teşkilatõ� na gerek duyulmakta, ancak ülkemizde böyle bir idare bulunmamaktadõr.  
 
Önerilen teşkilatõn benzerleri ONERA (Office National d'Etudes et de Recherces 
Aerospeciales,  Fransa); DLR (Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, 
Almanya); NAE (National Aeronautical Establishment, Kanada); NASA (National 
Aeronautics and Space Administration, ABD); DERA (Defence Evaluation and 
Research Agency, İngiltere); INTA (Instituto Nacional Technica Aerospacial, İspanya) 
gibi tüm gelişmiş ülkelerde mevcuttur. 
 

7.2. İNSAN KAYNAKLARI 
 
Ülkemizde üniversite ve teknik okul düzeyinde eğitim yapan kurum ve kuruluşlar 
eğitim içeriklerini yabancõ üniversite ve teknik okul eğitim modellerini esas alarak 
yürütmektedir. Oysa ki, üniversite ve teknik okullarõn eğitim içerikleri belirlenirken 
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Türk Sanayii�nin ihtiyaçlarõ da göz önüne alõnmalõdõr.  Böyle bir işbirliğinin olmamasõ 
olumsuz bir etki oluşturmaktadõr. 
 
 Ülkemizde �uçak veya havacõlõk mühendisliği�  gibi alanlarda mühendis ve uçak 
aviyonik, gövde, motor vb. İhtisas alanlarõnda teknisyen düzeyinde personel 
yetiştirilmektedir. Ayrõca TSK (Türk Silahlõ Kuvvetleri) bünyesinde eğitim veren Hava 
Harp Okulu, Hava Sõnõf ve Teknik Okullar Komutanlõğõ ile Hava Ikmal Bakõm 
Merkezleri gibi kuruluşlarda çalõşarak yetişmiş insan gücü de bu sektöre kaynak 
teşkil etmektedir. 
 
 Genel olarak bu sektörde potansiyel olarak çalõşabilecek insan gücü 
değerlendirildiğinde yabancõ dil bilgisinin düşük seviyede kaldõğõ ve uygulamaya 
yönelik teknik bilgilerin yetersiz olduğu görülmektedir. Kamu kuruluşlarõnda nitelikli 
personelin bünyede muhafaza edilmesinde özellikle ücret politikasõ nedeniyle 
zorluklar yaşanmaktadõr. 
 

7.3. TEDARİK SİSTEMLERİ 
 
Türkiye�de savunma tedarik sistemi, Türk Silahlõ Kuvvetleri (TSK) Planlama, 
Programlama ve Bütçeleme Sistemi (PPBS) Yönergesi�nde öngörülen esaslara 
dayandõrõlmaktadõr. Buna göre kuvvet komutanlõklarõnca hazõrlanan Harekat İhtiyacõ 
Etüdü ve Plan Yetenek Hedefi Dokümanõ ile ihtiyaçlar belirlenmekte, Genelkurmay 
Başkanlõğõ�nca incelenip önceliklendirilmekte ve Stratejik Hedef Planõna (SHP) dahil 
edilmektedir. Stratejik Hedef Planõ iki yõlda bir revize edilerek On Yõllõk Tedarik 
Programõ (OYTEP) halinde uygulamaya konmaktadõr. SHP�de yer alan ana 
sistemlerin tedariği, Milli Savunma Bakanlõğõ�na (MSB) bağlõ birimler ile MSB 
Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ (SSM) tarafõndan yapõlmaktadõr. Tedarik faaliyetleri, 
MSB tarafõndan, iç ve dõş tedarik yönergeleri ile 2886 sayõlõ kanuna göre; SSM 
tarafõndan ise 3238 sayõlõ kanuna göre yürütülmektedir.  
 
2886 sayõlõ DİK uyarõnca kamu ihalelerine katõlmak için Türk vatandaşõ olmak 
gerekmemekte, katõlanõn Türkiye�de yalnõzca bir ikametgahõnõn ve tebligat adresinin 
bulunmasõ yeterli olmaktadõr. 
 
Mevcut mevzuat, değişiklikler gerektirmekle birlikte, rekabet, açõklõk ve şeffaflõk 
açõsõndan AB mevzuatõna yakõn olduğu söylenebilir.  
 
�Türk Savunma Sanayii Politikasõ ve Stratejisi (SSPS) Esaslarõ�nõ belirleyen 20 
Haziran 1998 tarihi ve 98/11173 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõ ise Türk Savunma 
Sanayiinde yeni bir dönemi başlatmõştõr. Halihazõrda gündemde olan projeler de 
dikkate alõndõğõnda, önümüzdeki 5 yõl içerisinde çok daha fazla teknolojik yetenek 
kazanõm potansiyeli bulunduğu görülmektedir. 
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7.4. AR-GE 
 
Cumhuriyet döneminde Havacõlõk sanayiinde yapõlan ve başarõsõz olan çeşitli 
denemelerden sonra, 1974 yõlõnda Kõbrõs Barõş harekatõ nedeniyle Türkiye�ye 
uygulanan ambargo, teknolojik atõlõmõn süratle sağlanõp özellikle savunmayõ 
ilgilendiren havacõlõk gibi kilit alanlarda yatõrõm yapõlmasõ zaruretini çarpõcõ bir şekilde 
ortaya koymuştur. Bu nedenle TUSAŞ, TAI, TEI, ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN gibi kuruluşlar, geç de olsa kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Ancak, 
söz konusu şirketler kurulduklarõnda Ar-Ge faaliyetleri mevcut değildir. Bu şirketler, 
ortak üretim, lisans altõnda imalat gibi modeller uyarõnca kendilerinden beklenen 
emek-yoğun yerli katkõyõ sağlamõşlardõr. 
 
Ancak, piyasa ve rekabet şartlarõnõn zorlamasõ nedeniyle, üretim birikimi oluşmuş 
olan şirketlerin bilgi-yoğun faaliyetlere geçmeleri ve tasarõm süreçlerine kendilerinin 
de dahil olduğu projelere yönelmeleri gereği ortaya çõkmõştõr.  
 
Bu ihtiyacõ karşõlamak maksadõyla, Üniversitelerde, TÜBİTAK gibi kamu kurumlarõnda 
ve sanayii kuruluşlarõnda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak 
yetersizdir. Ayrõca, ilgili kuruluşlar ve yapõlan çalõşmalar arasõnda koordinasyon 
mevcut değildir. 
 

7.5. MALZEME 
 
Ülkemizde havacõlõk endüstrisine yönelik yan sanayiinin gelişmemiş olmasõ veya yeni 
gelişmekte olmasõ nedeni ile özellikle malzeme temininde güçlükler yaşanmaktadõr. 
Havacõlõk ve Uzay Endüstrisinde kullanõlan yüksek evsaflõ malzemeler yurt dõşõna 
olan bağõmlõlõğõ artõrmaktadõr ve gerekli malzemeler çoğunlukla zamanõnda temin 
edilememektedir. 
 
"İleri Malzemeler" ve "Kompozit" üretiminde özellikle karbon ve aramid gibi elyaflar 
satõş kõsõtlamalarõ sebebiyle elde edilememektedir. Halbuki karbon elyaf da üreten 
kimya şirketi AKZO Nobel�in ülkemizde bir fabrikasõ vardõr. Firma Türkiye�de karbon 
elyaf üretmemekle birlikte bu tür şirketler aracõlõğõyla muhtemel ambargolarõn 
kõrõlmasõ yönünde adõmlar atõlabilir. Ayrõca DuPont�un Türkiye�de ortaklõklarõ olmasõna 
rağmen, hiçbir kritik malzemeyi Türkiye�ye satmamaktadõr. 
 
Çok önemli olan "İleri Malzemeler" ve bu sõnõfa giren "Kompozitler"le ilgili Ar-Ge 
çalõşmalarõnõn ve Türkiye'de imalatõn gerçekleşmesi için vakit kaybedilmeden destek 
gereklidir. Buna "Smart Aero Structures (Akõllõ Uçak Yapõlarõ)" da dahil edilmelidir. 
 
Türkiye Avrupa�nõn dokuz ülkesi ile birlikte, hava taşõtlarõ yapõsal elemanlarõnõn RTM 
tekniğiyle üretimi projesine katõlmõştõr. Bu projede Eurofighter uçağõnõn kuyruk kõsmõ 
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ve bazõ helikopter parçalarõnõn bu teknikle üretimi amaçlanmaktadõr. Bu tür projelerle 
en yeni ve maliyet etkin teknolojilerinin öğrenilmesi, büyük havacõlõk firmalarõ ile 
ilişkiler kurulmasõ ve deneyim kazanõlmasõ hedeflenmektedir. 
 

7.6. ÜRETİM 
 
Türkiye�deki �Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii� üç ana grupta toplanabilir: Askeri 
Kuruluşlar (1nci HİBM, 2nci HİBM, 3ncü HİBM, 901nci Hv.Arç. Fb.K. vb.), Milli 
Sermayeli Şirketler ( TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, vb.) 
ve Yabancõ Sermayeli Şirketler (TAI, TEI, MİKES, THOMSON-TEKFEN, MARCONI, 
AYESAŞ, vb). Bu dağõnõk yapõlanmanõn, sonucu olarak yatõrõmlarda tekrarlar, tedarik 
/ pazarlama / Ar-Ge gibi fonksiyonlarda  ise kaynak israflarõ ortaya çõkmaktadõr. 
 
Yurtiçindeki talep temel olarak askeri kesimden gelmektedir. Gerek tedarik 
programlarõ sõrasõnda tercih edilen işbirliği yöntemine uygun olarak ortaya çõkan yerli 
katkõ payõ, gerekse bu tedarik programlarõnõn off-set (telafi) getirisi, temel girdi olma 
özelliğini halen korumaktadõr. 
 
Ülke genelinde sõkõntõsõ çekilen teknoloji üretimi konusunda bu sektörün de durumu 
farklõ değildir. İmalat teknolojilerinin mevcut tesislerimize fiyatõ karşõlõğõ 
kazandõrõlabilmesi mümkün görünse de, unutulmamasõ gereken transfer edilebilen bir 
teknolojinin kõsa zamanda güncelliğini kaybetmesidir. 
 

7.7. SERTİFİKASYON / REGÜLASYON 
 
Havacõlõkla ilgili her türlü faaliyette anahtar öneme sahip olan sertifikasyon ve 
regülasyon konusunda ülkemizin yeterli bir organizasyona sahip olmadõğõ 
görülmektedir. Ülkemizde sivil havacõlõk alanõnda sertifikasyon ve regülasyon 
konularõndan sorumlu teşkilat Ulaştõrma Bakanlõğõ bünyesinde kurulmuş, tüzel kişiliği 
bulunmayan Sivil Havacõlõk Genel Müdürlüğü�dür (SHGM). SHGM�nin görev ve 
sorumluluklarõ Ulaştõrma Bakanlõğõ�nõn 3348 sayõlõ Kuruluş Kanunu�nda 
belirtilmektedir. 
 
Ayrõca, 2920 sayõlõ Sivil Havacõlõk Kanunu 1983 yõlõnda yayõnlanmõştõr. Ancak, 
mevcut yapõsõyla SHGM, gerek 3348 sayõlõ kanunla belirlenmiş görev ve 
sorumluluklarõ yerine getirecek gerekse de 2920 sayõlõ kanunla belirlenen faaliyetleri 
denetlemek ve bu denetim sonrasõnda uluslararasõ standartlara uygun olan personel, 
hava aracõ ve işletmelerin sertifikalandõrõlmalarõnõ yapacak bir teşkilat konumuna 
ulaşamamõştõr. 
 
SHGM, Avrupa�da üretilen hava araçlarõnõn sertifikasyon kurallarõnõn belirlenmesi ve 
uluslararasõ alanda bu kurallara uygunluğun takip edilmesi amacõyla kurulan Avrupa 
Havacõlõk Otoriteleri Birliği JAA�e halen aday üye konumunda bulunmaktadõr.  
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Ülkemiz, halen, kural koyan imalatçõ bir ülke olmak yerine diğer ülkeler tarafõndan 
geliştirilmiş kurallarõ uygulayan bir ülke konumundadõr. Bu sebepten, üretilen veya 
üretilecek hava araçlarõnõn ticari amaçlõ olarak dünya çapõnda pazarlanabilmesi, bu 
ürünün uluslararasõ alanda tecrübe ve itibar sahibi olan ABD Havacõlõk Teşkilatõ FAA, 
İngiltere Sivil Havacõlõk Teşkilatõ CAA ve Avrupa Havacõlõk Otoriteleri Birliği JAA gibi 
uluslararasõ organizasyon(lar) / teşkilat(lar) tarafõndan sertifikalandõrõlmalarõ ile 
mümkün olabilmektedir. 
 

7.8. PAZARLAMA / FİNANSMAN 
 
Türkiye�nin yõllõk silah sistemi tedariği için;  Genel Bütçe, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu ve diğer yardõm ve fonlardan oluşan kaynağõ yaklaşõk 3.5 Milyar 
Dolardõr. 1985 yõlõnda Genel Bütçeden ayrõ olarak, TSK�nõn Modernizasyonu amacõ 
ile kullanõlmasõ öngörülen Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) 
oluşturulmuştur. Bu fon�da 1999-2008 döneminde yaklaşõk 15 Milyar Dolar 
toplanacağõ tahmin edilmektedir. Mevcut ve gelecek projeler  düşünüldüğünde fon 
gelirlerinin yetersiz kalacağõ görülmektedir. Bu fon�dan doğrudan alõm projelerine 
kaynak aktarõlmasõ ve fon gelirlerinde bir takõm kõsõntõlara gidilmesi, savunma 
sanayiinin desteklenmesi ve geliştirilmesinde olumsuz unsurlar olarak ortaya 
çõkmaktadõr. 
 
Tedariklerin büyük ölçüde yabancõ firmalar tarafõndan yapõlõyor olmasõ nedeniyle 
ortaya çõkan ödemeler dengesi açõğõnõ kõsmen veya tamamen telafi edebilmek 
amacõyla ve sõkõntõda olan kaynak ihtiyacõna ilave fon yaratabilmek için off-set (telafi 
edici işlemler) uygulamalarõ alternatif bir yol olarak ortaya çõkmaktadõr. Doğrudan 
veya dolaylõ olmak üzere iki gruba ayrõlan off-set uygulamalarõ savunma programlarõ 
için MSB tarafõndan yürütülmektedir. 2001-2009 yõllarõ arasõna yayõlmõş olan off-set 
taahütlerinin toplamõ yaklaşõk 2 Milyar Dolardõr. Savunma alõmõ dõşõnda kalan 
tedariklerde ise Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ off-set konusunda yetkili konumdadõr. 
 
Ülkemizdeki �sivil� ve �askeri� pazarõn önemsenecek bir boyutta olduğu açõktõr. 
Raporda uçak / helikopter üretimi, parça imalatõ, modifikasyon / modernizasyon, ürün 
geliştirme ve diğer başlõklarõ altõnda önümüzdeki 20 yõl süresince gündemde olacak 
projeler belirtilmektedir. 
 
Dünyadaki trendlere uygun olarak Türk Havacõlõk İmalat Sanayii de konsorsiyumlara 
ve risk paylaşõmlõ ortaklõklara iştirak ederek, pazar payõnõ artõrmalõ ve yeni iş 
imkanlarõ yaratmalõdõr. 
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7.9. BAKIM / ONARIM /  MODİFİKASYON 
 
Türk Hava Araçlarõ İmalat Sanayii�nin (bazõ aviyonik ve elektronik teçhizat dõşõnda) 
halihazõrda kendine ait bir ürünü olmamasõ, ve lisans altõnda bir imalat yapmamasõ 
nedenleriyle, Depo Seviyesi Bakõm hizmetleri sivil sektörde THY, askeri kesimde ise 
TSK�nõn İkmal Bakõm Merkezlerinde yoğunlaşmõştõr.  
 
HİBM.lerinde gerek pervaneli gerekse jet uçak gövde, motorlarõ ve yer destek 
teçhizatõ ile aviyonik ve elektronik sistem ve teçhizatõn depo seviyesi bakõm, onarõm, 
yenileme, modifikasyon ve sistem entegrasyonu yapõlmaktadõr. Uçak gövde ve 
motorlarõn bazõ yedek parçalarõ imal ve temin edilmekte; bir çok yer destek teçhizatõ 
üretilmekte; ayrõca kalibrasyon ve kalite güvence hizmeti ile ilgili personele eğitim 
verilmektedir. Bu hizmetler, döner sermaye kanalõyla yurt içi ve yurtdõşõ askeri ve sivil 
kuruluşlara da verilmektedir. 
 
KKK 901nci Ana Tamir Fabrikasõ�nda TSK envanterindeki helikopterlerle KKK 
envanterindeki uçaklarõn, motor ve komponentlerin bakõm, onarõm, yenileme, 
modifikasyon ve entegrasyonuna yönelik her türlü işlemin yerine getirilmesi, yedek 
parça ve malzeme temini, eğitim, danõşmanlõk ve kalite güvence sistemi 
oluşturulmasõna yönelik çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
 
Sivil Havacõlõk sektöründe ise THY gerek uçak envanteri ve gerekse bakõm, onarõm, 
yenileme, modifikasyon ve entegrasyon işlemlerine yönelik kapasite kullanõmõ, olanak 
ve yetenekleriyle, çeşitli tiplerde sivil uçaklara yönelik; bakõm, onarõm, yenileme, 
modifikasyon ve entegrasyon işlemlerini yapabilmektedir. Bu bağlamda THY, 
sektördeki öteki işletmecilere de teknik destek verebilecek durumdadõr. 
 
THY dõşõndaki özel havacõlõk kuruluşlarõ genelde hat bakõm düzeyinde işlev 
yapabilmekte olup; bakõm, onarõm, modifikasyon ve entegrasyon işlemlerine yönelik 
olarak hizmet talep eder durumdadõrlar. Bu kuruluşlar ihtiyaçlarõnõ genelde yurt 
dõşõndan karşõlamaktadõrlar. THY Bakõm Merkezinin kapasite fazlasõnõn, bu 
kuruluşlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya  yönelik olarak değerlendirilmektedir. 
 
Türk tescilinde işletilen hava araçlarõnõn sayõsõ ve çeşitliliği göz önünde tutulduğunda, 
ülkemizde hava aracõ bakõm konusunda yetkili bakõm merkezi sayõsõnõn ve bu 
kuruluşlarõn yeteneklerinin yetersiz kaldõğõ görülmektedir. Bu durumun en açõk 
göstergesi, havacõlõk işletmeleri tarafõndan yurt dõşõndaki bakõm kuruluşlarõnda 
yaptõrõlan bakõm sayõsõ ve bu nedenle yurt dõşõna ödenen döviz miktarõdõr. 
Havacõlõk alanõnda görev yapan savunma sanayii kuruluşlarõ içinde Türkiye�de 
Hv.K.K.lõğõ envanterindeki uçaklarõnõn modernizasyonu projeleri kapsamõnda yurtdõşõ 
firmalarla yapõlan ortak çalõşmalar neticesinde teknoloji transferi ile sistem 
entegrasyonu ve yazõlõm kabiliyeti kazanõlmõş/kazanõlacak olup, bu birikim bundan 
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sonraki benzer çalõşmalarda önemli ölçüde kullanõlabilecektir. Elde edilen bilgi ve 
tecrübe birikiminin gelişen teknolojik duruma göre sürekliliğinin sağlanmasõyla kendi 
kendine yeterlilik sağlanmõş olacaktõr. 
 
8. ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER ve YAPILMASI GEREKLİ 

DÜZENLEMELER 
 

8.1. HAVACILIK ve UZAY TEŞKİLATI 
 
Sektördeki "stratejik plan" ve "koordinasyon" eksikliğini gidermek maksadõyla; 
• Türkiye�deki havacõlõk ve uzay bilimi, teknoloji ve sanayiinin, bir bütün halinde, 

çağdaş düzeye ulaşmasõ için, ulusal düzeyde yürürlüğe konacak genel stratejinin 
belirlenmesi, 

• Bu genel starteji doğrultusunda bir master plan hazõrlanmasõ ve güncel halde 
tutulmasõ, 

• Uygulama planõnõn hazõrlanmasõ ve ilgili kuruluşlarla gerekli eşgüdümün 
sağlanmasõ, 

• Hazõrlanan Uygulama Planõ�nõn icra edilmesi, 
• Havacõlõkla ve Uzay ile ilgili bir Dökümantasyon Merkezi'nin kurulmasõ, 
için özerk bir teşkilata ihtiyaç vardõr. 
 
Ayrõca, bu teşkilat kendi kuracağõ Ar-Ge Merkezlerinde araştõrma-geliştirme 
faaliyetlerinde bulunacak, üniversitelere ve askeri teşkilatlara da Ar-Ge projeleri 
verecektir. İlaveten de Havacõlõk ile ilgili bir "Dökümantasyon Merkezi" kuracak ve 
çalõştõracaktõr. 
 
İlgili alt komisyonca ülkemizde kurulmasõ önerilen Ulusal Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ 
için Fransa�nõn ONERA, Almanya�nõn DLR ve ABD�nin daha büyük çaptaki NASA 
kuruluşlarõ örnek alõnabilir. 
 
Önerilen bu teşkilatõn idaresi ve kadrolarõnõn siyasi dalgalanmalarõn dõşõnda 
tutulmasõ, kendine özgü kanunu ile özerk bir yapõda olmasõ ve konulan hedeflere 
ulaşabilecek yetkilere sahip olmasõ gerekmektedir. Bu nedenle Başbakanlõğa 
doğrudan bağlõ olmasõnda fayda vardõr. 
 

8.2. İNSAN KAYNAKLARI 
 
Türkiye�de insan kaynaklarõnõn yetersizliği sebebiyle, eğitim kuruluşlarõnõn sayõ ve 
niteliklerinin artõrõlmasõ, hizmet-içi eğitime (in-house-training) ağõrlõk verilmesi, beyin 
göçünün önlenmesi, sanayi,  eğitim ve AR-GE kuruluşlarõ arasõnda işbirliğinin 
artõrõlmasõ önem kazanmaktadõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                           Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik555.pdf    25 

Dünya çapõnda rekabet gücüne ulaşmak için, ürün ve teknoloji geliştirme çalõşmalarõ 
her alanda en üst düzeydeki teknolojilere odaklanmalõdõr. AR-GE faaliyetleri 
kesinlikle ürün hedefli olmalõdõr. Bu nedenle bilgili, yaratõcõ kabiliyeti gelişmiş, ekip 
çalõşmasõna yatkõn, yoğun bir çalõşma ortamõ içinde yer alabilecek personel 
kaynaklarõnõn geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin de son teknolojiye yakõn, 
teoriye hakim, pratik hakkõnda bilgili, problem tanõmlama ve çözme yetenekleri 
gelişmiş insan kaynağõ ile ürüne yönelik AR-GE faaliyetlerine desteği sağlanmalõdõr. 
Temel felsefe, kaliteli beyin gücüne yeterli alt yapõnõn ve kaynağõn sunulmasõyla elde 
edilecek yeni ürün ve teknolojilere dayanmalõdõr. Hizmet içi eğitim ile eksiklikler 
dinamik bir tarzda tamamlanmaya çalõşõlmalõdõr. Buna paralel olarak, üniversiteler 
lisans veya lisans üstü programlarõnda, sistem mühendisliği ve proje yönetim ilkeleri 
gibi konulara, yani metod eğitimine daha fazla yer vermelidir. 
 
Havacõlõk bilim ve teknolojisinin ülkemizde en etkin bir şekilde yaygõnlaştõrõlmasõnda, 
sorumluluk bilinciyle, gerek eğitim altyapõsõnõn geliştirilmesi gerekse 2000�li yõllarõn 
ihtiyaçlarõna cevap verebilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesi konusunda TSK-
üniversite-sanayi arasõnda işbirliği artõrõlmalõdõr. Havacõlõk sanayiinin teknisyen 
seviyesindeki iş-gücü ihtiyacõnõn meslek liselerinden teminine gidilmelidir.  
 
Gereken nitelikteki deneyimli elemanlarõ hava imalat şirketlerine çekmek, çalõşanlarõn 
motivasyonunu artõrmak, şirkete bağlõlõklarõnõ sağlamak, eğitimli ve tecrübeli 
çalõşanlarõ şirkette tutmak amacõyla iyileştirici tedbirler alõnmalõdõr.  
 

8.3. TEDARİK SİSTEMLERİ 
 
Kamu ve savunma tedariği programlarõnõn, ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayii alt 
yapõsõnõ geliştirmek amacõyla kullanõlmasõ uzun yõllar mümkün olmamõştõr. �Acil 
ihtiyaç� gerekçesiyle Ar-Ge� ye dayalõ tedariğin ihmal edilmesi, bu yüzden ülkenin 
milli sanayiini, araştõrma kuruluşlarõnõ ve üniversitelerini geliştirmek amacõyla 
kullanõlabilecek kaynaklar, hazõr alõmlarla yurt dõşõna aktarõlmõştõr. Bu kapsamdaki 
sorunlar arasõnda; beyin göçü, yüksek teknolojili özgün ürün geliştirmede zafiyet, yan 
sanayiin geliştirilememesi sayõlabilir.  
 
Bu kapsamda uygulamada gerek tedarik teşkilatlarõ, gerekse firmalar açõsõndan 
sõkõntõ yaratan ve milli kaynaklarõn verimsiz kullanõmõna neden olan hususlar 
aşağõdadõr: 
• bilim, teknoloji ve sanayileşme politikalarõ ile kamu tedarik politikalarõ arasõndaki 

kopukluk, 
• devlet, sanayi kuruluşlarõ, kamu araştõrma kuruluşlarõ ve başta üniversiteler olmak 

üzere eğitim / öğretim kurumlarõ arasõndaki koordinasyon eksikliği, 
• tedarik uygulama mevzuatõndaki yetersizlikler, 
• tedarik teşkilatõ ve tedarik personeli açõsõndan yetersizlikler.  
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Ülkemizde de; tedarik politika ve stratejileri; savunma sanayiinin her alt sektöründe, 
az sayõda milli ana yüklenici şirketlerin desteklenmesini  sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir. Alt sektör bazõndaki dağõnõk ve güçsüz yapõlanma yerine 
ihtisaslaşmõş, az sayõda şirketle güçlü bir yapõlanmaya gidilmelidir. Dolayõsõyla 
savunma sanayiinin gelişmesine önemli bir katkõ sağlanmalõ; ana savunma 
sistemleri, tasarõmõ, üretimi ve entegrasyonu, testleri ve idameyi gerçekleştirebilecek 
milli ana yüklenici şirketlerden tedarik edilmelidir. 
 
Bilim ve teknolojinin yönetimini ulusal planda sağlayacak bir �Bilim ve Teknoloji 
Bakanlõğõ�nõn, �Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ�nõn ve bir �Kamu Tedarik Enstitüsü� 
kurularak, bu alanda ihtiyaç duyulan uzman personelin yetiştirilmesinin faydalõ 
olacağõ değerlendirilmektedir. 
 

8.4. AR-GE 
 
Ar-Ge çalõşmalarõ konularõnda yurt içinde koordinasyon eksikliği hissedilmektedir. Ar-
Ge yapabilecek kriterlere sahip personelin yetiştirilmesi çok zaman ve emek 
istemektedir. Yurdumuzda çok iyi yetişmiş eleman sorunu vardõr, yeterli sayõda 
personel yoktur. 
Ar-Ge faaliyetleri için gayri safi milli, hasõladan ayrõlan oranlar gelişmiş ülkelerde % 2-
3 civarõnda iken, Türkiye�de bahis konusu olan % 0.3-0.4 seviyelerindedir. 
Gelişmiş ülkelerde 10 bin çalõşan nüfusa düşen Ar-Ge elemanõ sayõsõ 25-45 iken, 
Türkiye�de bu durum 4-5 civarõndadõr. Türkiye�deki sanayii faaliyetlerinin emek-yoğun 
bazlõ olduğu bu rakamlarla anlaşõlmaktadõr. 
Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerinin % 70-80�e varan bölümü sanayii kuruluşlarõ 
tarafõndan gerçekleştirilmekte olup, söz konusu çalõşmalarõn sadece % 20-30�luk 
kõsmõ üniversitelerde veya kamu kuruluşlarõnda yapõlmaktadõr. Yurdumuzda ise bu 
durum değişik bir dağõlõm vermektedir; üniversite ve kamu kuruluşlarõnda yapõlan Ar-
Ge çalõşmalarõ % 75 seviyesinde iken, sanayii kesimindeki pay % 25�te kalmaktadõr.  
 
Türk Silahlõ Kuvvetleri ana silah, malzeme ve yedek parça ihtiyaçlarõnõn sadece % 
21�lik kõsmõnõ yurt içinden, % 79�luk büyük kõsmõnõ ise yurt dõşõndan tedarik 
etmektedir. Söz konusu teknolojik farklõlõğõn dayandõğõ en temel neden; sanayii ürünü 
ihraç eden ülkelerin zihin-yoğun esaslara göre çalõşmalarõ, ithalatçõ ülkelerin ise 
emek-yoğun bazlõ kalmalarõdõr. 
 
Sonuç olarak, Ar-Ge�ye gereken önemin verilmemesi yurt içi sanayii kuruluşlarõmõzõn 
uluslararasõ piyasada rekabet edebilme şanslarõnõ oldukça zayõflatmaktadõr. 
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Ar-Ge çalõşmalarõnõn gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler, araştõrma kurumlarõ ve sanayii 
kuruluşlarõndaki seviyelere çekilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrõca, 
Ar-Ge�nin yüksek maliyetli bir faaliyet olduğu dikkate alõndõğõnda, bu alandaki 
gayretlerin birleştirilmesi, işbirliği ve koordinasyon ile örgütlenme kaçõnõlmaz bir 
zorunluluk olmaktadõr.  
Ar-Ge konusunda üst seviyede akõlcõ ve etkin bir yapõlanmanõn yanõ sõra, harcamalar 
için Gayri Safi Milli Hasõla�dan gelişmiş ülkelerde ayrõlan paylara yakõn miktarlarda 
bütçe öngörülmesi gereklidir. 
Ayrõca, Silahlõ Kuvvetlerin mevcut ve muhtemel ihtiyaçlarõna yönelik olarak 20-25 
yõllõk Ar-Ge planlamalarõna ihtiyaç vardõr. 
Hava savunma sistemleri tedarikinde yapõlan sözleşmelerde, off-set bölümleri açõk 
olarak hazõrlanmalõ ve bu kapsamda mevcut Ar-Ge yeteneğini artõrmaya kazanmaya 
yönelik olarak, eğitim ve yeni teknoloji kazanõlmasõna gereken önem verilmelidir. 
Çeşitli sözleşmelerde yapõlabilecek off-set�lerde tekerrürü ve kaynak israfõnõ önlemek 
ve ihtiyaçlarõn belirlenmesi ve karşõlanmasõnda koordinasyon sağlanmalõdõr. 
 

8.5. MALZEME 
 
Geleceğe yönelik planlamada, ham madde kullanõcõsõ olan TAI ve HİBM.K.lõklarõ gibi 
havacõlõk sanayiinin basõnca, aşõnmaya dayanõklõ alüminyum, mukavemetli titanyum, 
hafif magnezyum alaşõmlarõ için talep oluşturacağõ, yeni girecek sistemlerle birlikte 
karbon ve seramik esaslõ kompozit malzeme kullanõmõnõn artacağõ 
değerlendirilmektedir. 
 
Karbon / karbon kompozitlerinin üretiminde kullanõlan teknoloji karmaşõk olup üretim 
yöntemlerinden birinin satõn alõnarak ülkemize kazandõrõlmasõ en uygun yol olarak 
görülmektedir. 
 
�Akõllõ Malzemeler ve Uçak Yapõlarõ (Smart Materials and Aero-Structures)� 
teknolojilerinde de bir an önce çalõşmalar başlatõlmalõdõr. 
 
Havacõlõk sanayiinde kullanõlan malzemelerin yurt içinde de üretilmesi yönünde 
adõmlar atõlmasõ, gerek askeri pazar gerekse gelişeceği düşünülen sivil pazar 
imkanlarõ nedeniyle önem arz etmektedir. 
Bu sektörde de araştõrma-geliştirme faaliyetlerine hõz verilerek hedefler belirlenmeli 
ve malzeme temini konusunda yurt dõşõna olan bağõmlõlõğõn en düşük düzeye 
indirilmesi yolunda çalõşmalar yapõlmalõdõr. 
 
Ülkemizdeki büyük yatõrõmcõlar, döküm ve dövme firmalarõ, belirlenen hedefler 
doğrultusunda özendirilerek yönlendirilmeli ve gereken yatõrõmlarõn ve sistemlerin 
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oluşturulmasõ sağlanmalõ, mevcut yeteneklerin sertifiye edilme imkanlarõ 
araştõrõlmalõdõr.  
 
Oluşturulan yatõrõm ve sistemlerle sadece ulusal düzeyde de değil, global düzeyde 
hizmet ve pazar şartlarõ düşünülmelidir. 
 

8.6. ÜRETİM 
 
İleriye dönük planlamalar yapabilmek için atölye iş-yükünün sürekliliğinin sağlanmasõ 
çok önemlidir. İç Pazar bu konudaki en önemli sipariş kaynağõdõr. Ancak, stratejiler 
belirlenirken, daha önceden tespit edilecek hedef  kabiliyetlerde, küresel anlamda 
rekabetçi ve büyük üreticilere tedarikçi olabilmek esas olmalõdõr. 1980�li yõllarõn 
başõndan itibaren teşvik edilen ve neden olarak da sipariş desteği alõnabilmesi / 
uluslararasõ pazarlara giriş kolaylõğõ olarak belirtilen yabancõ sermayeli şirketlerde 
(joint-ventures) yabancõ ortağõn sipariş sürekliliği konusundaki desteğinin alõnmasõ 
hedeflenmelidir. 
 
Atölyedeki iş-yükünü dengelemek / yetişmiş iş-gücünü kaybetmemek için hõzla 
devreye soklulabilecek bir araç olarak off-set mekanizmasõ önemli bir kaynak olarak 
kullanõlmalõdõr. 
 
�Türk Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii�ni oluşturan kuruluşlarõn, rekabet güçlerini 
arttõrabilmek için, geleneksel metodlarõ terkedip �kõvrak üretim� yöntemlerine uygun 
esneklikleri kazanmalarõ gerekmektedir. Bu doğrultuda; 
• üretim organizasyonlarõnõ az sayõdaki farklõ siparişe verimlilik kaybõna neden 

olmadan cevap verebilecek, 
• yönetim organizasyonlarõnõ projelerde (kavramdan-teslimata) aynõ şahsõ sorumlu 

kõlabilecek, biçimde değiştirerek 
• müşteri taleplerini yatõrõmla değil, işbirlikleri ile çözebilecek iyi yetişmiş iş-gücüne 

yatõrõm yapmalõdõrlar. 
 
Bugün sektörün �Kendi Uçağõnõ Kendin Yap� nihai hedefine giden yolda ulaşabileceği 
ve ölçülebilir nitelikli ara hedeflere ihtiyacõ vardõr. Türk Hava Araçlarõ İmalat 
Sanayii�nin; 
• rekabetçi sürede ve birim işçilik fiyatlarõnda teklifler veren, 
• çözüm-ortağõ niteliğine kavuşacak seviyede tasarõm kabiliyetlerini geliştirmiş, 
• teslimat takvimi ve kalite beklentisine uygun esneklikte alt-sistem veya parça 

üretebilir 
hale gelerek hedefe ulaşmasõnõ sağlayacak stratejiler belirlenmelidir. Bu süreçte 
sanayii,  ülkemizde akademik alanda sağlanan birikimleri kullanmak maksadõyla 
üniversitelere sözleşmeler karşõlõğõ projeler vermeye teşvik edilmelidir.  
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• �Türk Hava Taşõtlarõ İmalat sanayii�ndeki yatõrõm tekrarlarõ engellenmeli, tedarik / 

pazarlama ve Ar-Ge fonksiyonlarõ merkezi koordinasyon ile yerine getirilmelidir. 
• Yabancõ sermayeli kuruluşlarõmõzda yabancõ ortak(lar)õn performanslarõ 

irdelenerek yeni politikalar belirlenmeli, ortaklõklar proje bazõnda işbirliklerine 
indirgenmelidir. 

• Askeri tesislerimizdeki önemli kabiliyetler ve artan kapasiteleri sivil sektör ve dõş 
piyasa (NAMSA = NATO Maintenance & Supply Agency�de dahil) tarafõndan daha 
etkin kullanõlabilir hale getirecek çözümler oluşturulmalõdõr. 

• Zaten yurtdõşõ devlerle rekabet etmek zorunda olan milli sektöre, tedarik 
makamlarõnca verilen destek artõrõlmalõdõr. 

 
8.7. SERTİFİKASYON / REGÜLASYON 

 
Sivil hava aracõ sertifikasyon standartlarõnõ benimsemiş olduğumuz JAA�e tam 
üyeliğimizin gerçekleşmesi için gerekli kurumsal düzenlemelerin yapõlmasõ gerek 
askeri gerekse sivil alandaki uçak üretimi konusunda devlet desteğinin yeterli 
düzeyde sağlanmasõ ve süreklilik arz etmesi ile yetişmiş uzman personelimizin daha 
verimli halde kullanõmõnõn sağlanmasõ ulaşõlmak istenen amaç için büyük önem 
taşõmaktadõr. 
 
Sertifikasyon / regülasyon konusunda gelişme kaydedebilmek için de, Sivil Havacõlõk 
Genel Müdürlüğü bünyesinde sertifikasyon işlemlerini uluslararasõ standartlara uygun 
olarak yerine getirebilecek, gerek tasarõm gerekse imalat aşamasõnda gerekli 
görülecek tüm işlemleri, test ve uygulamalarõ yapabilecek, uzman personele sahip 
yeterli bir birim kurulmalõdõr. Ayrõca, bu birime ilave olarak imal edilecek olan hava 
aracõnõn imalat sonrasõ uçuşa elverişliliğinin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli 
dokümanõn hazõrlanmasõ ve yayõmlanmasõ işlemlerini, hava aracõnõn kullanõcõsõ 
olduğu ülkeler nezdinde takip edecek, bu hava araçlarõnõn maruz kalabileceği 
kazalarõn tahkikatlarõnõ yapabilecek bir teşkilatõn de kurulmasõna ihtiyaç 
duyulmaktadõr. Bu amaçla, geniş kapsamlõ özerk bir Türk Sivil Havacõlõk Teşkilatõ 
oluşturulmalõdõr. 
 
SHGM�nin yeniden yapõlanmasõ ve gelişmiş ülkelerde bulunan benzerleriyle eşdeğer 
bir otorite yapõsõna kavuşturulmasõ için, 2-4 Kasõm 1998 tarihlerinde İstanbul�da 
yapõlan I. Yüksek Havacõlõk Şurasõnõn Sonuç Bildirgesinde de bu ihtiyaç önemle 
vurgulanmõştõr.  
 
Bünyesinde bulunduğumuz JAA�in kuruluş ve gelişim aşamalarõnda her türlü 
sertifikasyon işlemlerinde Avrupa�da önder konumda bulunan İngiltere Sivil Havacõlõk 
Otoritesi (CAA-Civil Aviation Authority) gibi bir teşkilatõn ülkemiz için iyi bir örnek 
oluşturacağõ düşünülmektedir. 
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Ülkemizde imal edilerek sivil amaçlõ kullanõlacak olan her türlü hava aracõnõn 
sertifikalandõrõlma sorumluluğuna sahip Sivil Havacõlõk Genel Müdürlüğü�nün, bu 
sorumluluğu yerine getirebilmek amacõyla gerek uzman personel istihdam edecek, 
gerekse de imal edilecek hava aracõnõn sertifikalandõrõlmasõ aşamasõnda gerekli 
görülebilecek testlerin yapõlabileceği laboratuar imkanlarõyla teçhiz edilecek şekilde 
�Türk Sivil Havacõlõk Teşkilatõ� adõ altõnda yeniden yapõlanmasõ gerekmektedir. 
THY dahil sivil havacõlõk kuruluşlarõnõn büyük çoğunluğunun İstanbul merkezli 
olmasõna karşõn SHGM�nin İstanbul�da bir şubesinin bulunmamasõ sivil havacõlõk 
hizmetlerinin yürütülmesinde zaman kaybõna neden olmaktadõr. 
 
Ayrõca, Askeri amaçla üretilecek / modernize edilecek hava araçlarõnõn kalifikasyonu / 
sertifikasyonu için de merkezi bir organizasyona ihtiyaç duyulmaktadõr.  
 

8.8. PAZARLAMA / FİNANSMAN 
 
Özgün tasarõmõ Türk Havacõlõk İmalat Sanayii tarafõndan yapõlmõş bir ürün mevcut 
olmamasõ ve bugüne kadar lisans satõn alõmõ yoluna gidilmemiş olmasõ nedeniyle (bir 
takõm aviyonikler hariç) yurtdõşõ pazara çõkarõlabilecek bir ürünümüz yoktur. Bazõ 
ortak üretim programlarõnda alõnmõş olan pazarlama haklarõ pek de verimli ve zengin 
bölgeleri içermemekte ve yerli katkõ payõ ile sõnõrlõ kalmaktadõr. D-8 Ülkeleri ile birlikte 
yürütülen Zirai İlaçlama Uçağõ (ZİU) TAI tarafõndan geliştirilmekte olup, bu anlamda 
pilot proje özelliği taşõmaktadõr. 
 
Türk Eximbank tarafõndan savunma projelerine uygun koşullarda uzun vadeli 
kredilendirme yapõlamõyor olmasõ, ihracat çalõşmalarõnda önemli bir eksikliktir. 
Alternatif olarak düşünülebilecek �mal mukabili� ihracat düzenlemelerinde eksiklikler 
mevcuttur. 
 
İmalat sanayiimiz pazar payõ elde edebilmek için; mümkün olduğunca fazla alt-sistem 
tasarõm ve üreticisi olmalõ, bunlarõ platformlara entegre edebilmeli ve karmaşõklõk 
seviyesi çok yüksek olmayan projelerde özgün tasarõm çalõşmalarõna gidebilmeli ve 
bütün bunlarõ pazara sunacak, devletin de desteğini alabilecek kuvvetli bir pazarlama 
organizasyonuna sahip olmalõdõr. 
 
Karmaşõk ve büyük projelerde ise uluslararasõ konsorsiyumlara başlangõç 
aşamalarõnda katõlarak, mühendislik çalõşmalarõ da içeren iş-paylarõ alarak tasarõm, 
üretim ve lojistik konularõnda söz sahibi olmayõ ve dünya havacõlõk sanayii ile proje 
bazõnda entegrasyonlarõ gerçekleştirebilmelidir. 
 
Ayrõca, hava araçlarõnõn gövde ve motorlarõnõn çok uzun ömürlü hatta sonsuz ömürlü 
duruma gelmiş olmalarõ nedeniyle, modernizasyon  pazarõ oldukça cazip bir konuma 
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gelmiş bulunmaktadõr. Bu pazara girebilmek için; mühendislik yeteneklerinin 
geliştirilmesi ve sistem entegrasyon kabiliyetinin kazanõlmasõ hedeflenmelidir. 
 
Bu çerçevede: 
• Off-set programlarõ verimli olarak kullanõlmalõdõr. 
• Üniversite- sanayi işbirliği arttõrõlmalõdõr. 
• Eximbank tarafõndan düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlayacak bir finans 

havuzu oluşturmalõdõr. 
• Mal mukabili ticarete olanak sağlayacak bir mekanizma oluşturulmalõdõr. 
• Lisans alõmlarõnda ihraç bölgesi rasyonel şekilde belirlenmelidir. 
• Tercih edilen alt-sistem üreticisi konumuna ulaşõlmalõdõr. 
• Konsorsiyumlar vasõtasõ ile  ortak geliştirme ve üretim programlarõna 

katõlõnmalõdõr. 
• Ticaret  Ataşeleri ve Askeri Ataşeler daha aktif değerlendirilmelidir. 
• Pazarlama fonksiyonlarõ konsolide edilmelidir. 
• TSK siparişleri belli oranlarda yõllara sari ve Ar-Ge�ye dayalõ olmalõdõr. 
• Firmalara ihracatta politik destek verilmelidir. 
 

8.9. BAKIM / ONARIM / MODİFİKASYON 
 
Hava taşõtlarõnõn bakõm, onarõm, yenileme, modifikasyon ve entegrasyon işlemlerinde 
ulusal olanak ve yeteneklerin kullanõlmasõ, bir yandan dõşa bağõmlõlõğõn ve 
ödemelerinin azaltõlmasõ, öte yandan havacõlõk teknolojisinin ulusal endüstriye ve 
ekonomiye  katkõ sağlamasõ ve iş olanaklarõnõn arttõrõlmasõ yönünden yaşamsal 
öneme sahiptir. Öte yandan gerek iç güvenlik harekatõnda ve gerekse doğabilecek 
olasõ bir muharebe sõrasõnda mevcut hava taşõtlarõnõn her an için harbe hazõr olarak 
faal bir şekilde tutulmasõ Türk Silahlõ Kuvvetlerinin muharebe etkinliği açõsõndan 
büyük önem arz etmektedir. Bu da ancak hava araçlarõna etkin ve yeterli bir bakõm 
desteğinin sağlanmasõ ile mümkün olabilir.  
 
Son yõllarda özellikle Silahlõ Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan hava taşõtlarõ 
modernizasyonlarõ ve entegrasyonlarõ ile daha farklõ tasarõm çalõşmalarõ gerektiren 
işler ortaya çõkmaktadõr. Bu çalõşmalarõn azami yerli katkõ ile gerçekleştirilmesi, 
savunma sanayii yönünden ileriye dönük hedeflere ulaşõlmasõ doğrultusunda önem 
arz etmektedir. Ülkemizde son yõllarda yürütülmüş olan önemli boyuttaki uçak 
modernizasyon projelerinde sivil sanayiinin yer almõyor olmasõ (veya çok az ölçüde 
bir katkõda bulunmasõ) imalat sektörümüzün bakõm / onarõm / modifikasyon yeteneği 
için önemli kayõp olarak değerlendirilmektedir. 
 
Bu tip projelerde, yapõlmõş olan yatõrõmlarõn sürekliliği ve başka programlar içinde 
kullanõlmasõ ve eğitilen personelin aynõ konuda çalõşmasõ gerekmektedir. Bundan 
sonra da gündeme gelecek modernizasyon projelerinde kazanõlmõş kabiliyetlerin 
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kullanõmõ ve sürekliliği konusunda daha avantajlõ durumda olan sivil sektör ile 
paylaşmak, kaynak israfõnõ engelleyeceği gibi, bu kabiliyetlerin ve bilgi birikiminin yurt 
dõşõ pazarlanmasõnda da çok faydalõ olacaktõr. 
 
Türk Hava Yollarõ A.O. ve İstanbul Hava Yollarõ dõşõnda hangar düzeyinde bakõm 
yapabilen büyük gövdeli uçak işletmesi olmadõğõndan, askeri bakõm tesislerinin 
kapasite fazlalõklarõ, Döner Sermaye kanalõyla sivil sektör ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ 
için kullanõlmalõdõr. 
 
Resmi Kuruluşlarda Devlete olan bağõmlõlõk, Bakõm Merkezinin gelişmesini 
yavaşlatarak bakõm, onarõm, yenileme ve modifikasyon / entegrasyon işlemlerinin 
aksamasõna neden olmakta ve sonuçta diğer gelişmiş ülkelerdeki rakipleri ile 
rekabetine olumsuz yönde etki yapmaktadõr. Buradan yola çõkarak, THY filosunun 
bakõm hizmetleri THY iştirakli, ayrõ bir şirket bünyesinde verilmelidir. Bu şirket 
vasõtasõyla daha esnek, dinamik ve rekabetçi bir yapõya kavuşularak hizmet ihracatõ 
da yapõlabilecektir. 
 
Bu kapsamda; 
• Gelişmiş ülkelerle teknik işbirliği entegrasyonuna gidilerek bakõm hizmetlerinin 

geliştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapõlmasõ, 
• Kamuya bağlõ bakõm kuruluşlarõnõn daha verimli ve efektif çalõşmalarõnõ 

sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeler yapõlmasõ, devlete bağõmlõlõğõn 
ortadan kaldõrõlmasõna yönelik özerkleştirme ve / veya özelleştirmelerin yaşama 
geçirilmesi, 

• Havacõlõk kurum ve kuruluşlarõnda yetişen ve deneyim kazanan teknik personelin 
kurumlarõnda tutulmasõna yönelik düzenlemelerin yapõlmasõ. 

• Gümrük ve ithalat / ihracat rejimlerinin yeniden gözden geçirilerek yedek parça ve 
malzeme ithalat / ihracatõna ilişkin işlemlerin hõzlandõrõlmasõ ve maliyetlerin 
düşürülmesine yönelik düzenlemeler yapõlmasõ, 

• 2920 no�lu Türk Sivil Havacõlõk Yasasõnõn değiştirilerek hava taşõtlarõ imalat 
sektörüne ilişkin kurallarõ da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 

• 3225 sayõlõ yasanõn, döner sermaye işletmelerinin daha rekabetçi bir ortamda 
faaliyet gösterebilecekleri şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 
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9. SONUÇLAR 
 
Rapor�un bundan önceki kõsõmlarõna dayanarak ve her Alt Komisyon konularõ ile ilgili 
olarak varõlan sonuçlar ve tavsiyeler aşağõda sõrasõyla belirtilmiştir: 
 
• HAVACILIK VE UZAY TEŞKİLATI:Havacõlõk Sanayii�nin geliştirilmesi için uzun 

vadeli "Stratejik Planlama" gerekmektedir. Çünkü, Havacõlõk Sanayii ileri 
teknolojilere ve uzun soluklu Ar-Ge faaliyetlerine dayanmaktadõr. Türkiye�de bu 
dağõnõk, plansõz programsõz faaliyetlerin koordine edilebilmesi ve "Stratejik Plan 
ve Program"õn hazõrlanabilmesi için "Ulusal Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ"nõn 
kurulmasõna ihtiyaç olduğu ortaya çõkmõştõr. Böyle bir kurum için Fransa�nõn 
ONERA ve Almanya�nõn DLR gibi kuruluşlarõ örnek alõnabilir. Örnek olarak adõ 
geçen teşkilatlarõn Batõ�da yõllar önce kurulup, çalõşmaya başladõğõ göz önüne 
alõnõrsa, Türkiye�de de önerilen "Ulusal Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ"nõn en kõsa 
zamanda kurulmasõ hayati önem taşõmaktadõr. 

 
• İNSAN KAYNAKLARI / EĞİTİM:Havacõlõk Sanayii�nde rekabet edebilmek için 

nitelikli insan gücüne büyük ihtiyaç vardõr. İnsan kaynaklarõnõn sayõ ve kalite 
bakõmõndan yetersizliği sebebiyle, teknik okul ve üniversite seviyesinde 
havacõlõkla ilgili bölümlerin sayõlarõ ve nitelikleri arttõrõlmalõdõr. Bu da ulusal 
düzeyde yürürlüğe konacak genel strateji içinde bir eğitim planõ ve programõ 
içinde olmalõdõr. Buna, ilaveten teknisyen seviyesinde insan gücü çoğaltmak 
amacõyla, Havacõlõk Sanayii ile ilgili sivil ve askeri tesislerde "hizmet içi eğitim  (in-
house training)"e önem verilmelidir. Gelişmiş ülkelerde, Üniversitelerin sayõsõ 
ABD'de 1300'den fazla, Japonya'da 430 civarõnda, ve Almanya'da Japonya 
rakamlarõna yakõndõr. Bunlarõn çoğu çok iyi üniversitelerdir. Halbuki Türkiye'de 
birkaç iyi üniversiteye ilaveten 70 civarõnda üniversite vardõr. Türkiye'de 
üniversitelere ne kadar az yatõrõm yapõldõğõ göz önüne alõnõrsa içinde bulunduğu 
durumun ciddiyeti açõkça görülmektedir. 

 
• TEDARİK SİSTEMLERİ:Kamunun savunma tedariği programlarõnõn ülkemizin 

bilim, teknoloji ve sanayi alt yapõsõnõ geliştirmek amacõna yönelik olmasõ 
gerekmektedir. �Acil İhtiyaç� gerekçesiyle bir takõm savunma tedariğinin �Hazõr 
Alõm� şeklinde temin yoluna gidilmesi daha dikkatli yapõlmalõ ve mümkünse 
azaltõlmalõdõr. Aksi takdirde ülkemizin milli sanayiini, yan sanayileri, Ar-Ge ve ileri 
teknoloji kabiliyetini, üniversitelerini geliştirmekte kullanõlabilecek finansal 
kaynaklarõ, �Hazõr Alõmlarla� yurt dõşõna aktarõlmaktadõr. Bilim, teknoloji, 
sanayileşme politikalarõ ile kamu tedarik politikalarõnda koordinasyon eksikliği 
giderilmeli ve "off-set" imkanlarõ kullanõlmalõdõr. Alt sektör bazõnda, halen mevcut 
dağõnõk ve güçsüz yapõlanma yerine, az sayõda Milli Ana Yüklenici görevini 
üstlenecek olan güçlü bir yapõya ve ihtisaslaşmaya ihtiyaç vardõr. Bir �Kamu 
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Tedarik Enstitüsü� kurularak bu konuda ihtiyacõmõz olan uzman personel 
yetiştirilmelidir.  

 
• AR-GE:Havacõlõk Sanayiinde Ar-Ge faaliyetlerinde, sanayi, sivil ve askeri kamu 

kuruluşlarõ ve üniversiteler arasõnda bir koordinasyon eksikliği açõkça 
görülmektedir. Çok önemli bir nokta da Ar-Ge yapabilecek özelliklere sahip iyi 
yetişmiş eleman sayõsõ çok azdõr. Ayrõca, ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin gayri safi 
milli hasõla içindeki payõ %0.3-0.4 iken, gelişmiş Batõlõ ülkelerde bu pay %4-5 
civarõnda, ABD�de ise aha yüksek oranlardadõr. Belirtilen bu eksiklilerin 
giderilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin ve yatõrõmlarõnõn arttõrõlmasõ bu konuda yeniden 
yapõlanma ihtiyacõ hõzla gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, �bilgi çağõ� denilen bu 
çağda, Ar-Ge�ye gereken önemin verilmemesi sanayi kuruluşlarõmõzõn uluslararasõ 
rekabet edebilme şanslarõnõ süratle ortadan kaldõracak ve ülkemizin geri 
kalmasõna ve çağõ yakalayamamasõna sebep olacaktõr. Bu bağlamda, Türkiye'de 
iyi kalite üniversitelerin çoğaltõlmasõ gereklidir. 

 
• MALZEME: Havacõlõk Sanayiinde yapõlan parça imalatlarõnda malzeme bedeli 

yaklaşõk ürün maliyetinin %40-60�õna karşõlõk gelmektedir. Bu da malzemenin 
maliyet girdisi olarak önemini ve global pazarda rekabetçi olabilmek için malzeme 
kaynaklarõna sahip veya yakõn olmanõn kritikliğini ortaya çõkarmaktadõr. �İleri 
Malzemeler� ve çeşitli �Kompozitler�in ülkemizde üretilmesi konusunda Ar-Ge 
faaliyetleri arttõrõlmalõdõr. Bu tip malzemeler yeni nesil uçak yapõlarõnda toplam 
ağõrlõğõn %45-50�sini teşkil etmektedir. Kompozitlerin Ar-Ge�leri uzun vadeli ve çok 
pahalõ olduğundan Batõlõ ülkeler Kompozit teknolojilerini �Gizli� tutmaktadõr. Bu 
sebeple bu teknolojilerin yurt dõşõndan satõn alma yoluyla temini de bir çok 
hallerde mümkün olamamaktadõr. �İleri Malzemeler� ve �Kompozit�ler konusunda 
ülkemizde uzun vadeli Ar-Ge�ye bir an önce başlanmasõ gerekmektedir. İlaveten 
"İleri Malzeme Teknolojileri"ne dayanan "Smart Aero-Structures (Akõllõ Uçak 
Yapõlarõ)"nda çalõşmalar hõzlandõrõlmalõdõr. 

 
• ÜRETİM:Havacõlõk Sanayii�nin teşkil eden şirketlerin rekabet güçlerini 

arttõrabilmek ve ürün maliyetleri düşürmek amacõyla �kõvrak üretim� yöntemleri ve 
robot teknolojileri ile esneklik kazanmalarõ gereklidir. Böyle bir sistem veya 
yöntem, üretim organizasyonlarõnõn aldõklarõ az sayõda ve değişik tipte siparişlerin 
imalat maliyetinin düşürülmesi ve rekabetçi olmasõ bakõmõndan önemlidir. 
Havacõlõk Sanayiindeki yabancõ ortaklõ (joint-venture)  şirketlerimizde, yabancõ 
ortağõn desteği sipariş sürekliliği için bilhassa alõnmalõdõr. Atölye�de yetişmiş iş 
gücünü kaybetmemek için off-set mekanizmasõ kullanõlmalõ ve hõzla devreye 
sokulmalõdõr. Batõlõ büyük firmalarla rekabet içinde olan milli nitelikli üreticilerimize 
tedarik teşkilatlarõmõzca gereken destek verilmelidir. Havacõlõk Sanayiinde iş gücü 
kalitesini ve verimini yükseltmek için hizmet-içi eğitim (in-house training) 
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verilmelidir. Büyük projeleri yönetecek ve gerçekleştirecek "yönetici (manager)" ler 
de yetiştirilmelidir. 

 
• SERTİFİKASYON / REGULASYON:Havacõlõk İmalat Sanayinde üretilen hava 

araçlarõnõn tasarõmõnda, imalatõnda, modifikasyonunda, pazarlamasõnda ve 
işletilmesinde sertifikasyon / regulasyon kurallarõ önem taşõmaktadõr. Hava 
araçlarõnõn, gerek imalat aşamasõnda kurallara uygunluğu, gerekse kullanõmda 
emniyetli uçmalarõnõ sağlamak için, gerekli kurallarõ koyan ve bunlara uyulup 
uyulmadõğõnõ denetleyen bir sertifikasyon ve regulasyon teşkilatõ gereklidir. Bu 
görevler SHGM tarafõndan, mevcut yapõsõyla, tam manasõyla yerine 
getirilememektedir. Ülkemizin ileride kural koyan imalatçõ bir ülke olabilmesi 
bakõmõndan da SHGM�nin yeniden yapõlandõrõlarak özerk bir �Türk Sivil Havacõlõk 
Teşkilatõ� haline getirilmesine büyük ihtiyaç vardõr. Bu kuruluş vakit geçirilmeden 
gerçekleştirilmelidir. 

 
• PAZARLAMA / FINANSMAN:Türkiye savunmasõ amacõyla silah sistemleri 

tedariği maksadõyla mevcut ve gelecek projeler düşünüldüğünde milyarlarca 
dolarlõk bir iç pazar ortaya çõkmaktadõr. Bu tedariklerin, uzun vadeli stratejik 
planlama eksikliği nedeniyle büyük ölçüde yabancõ firmalara verilmesi nedeniyle, 
bir ödemeler dengesi ve kaynak problemi ile karşõlaşõlmaktadõr. Bu ödemeler 
dengesi ve kaynak açõğõnõ, büyük miktarda telafi edebilmek için �doğrudan� ve 
�dolaylõ off-set� uygulamalarõ SSM tarafõndan yürütülmektedir. Dünyadaki yeni 
gelişmelere uygun olarak Türk Havacõlõk ve İmalat Sanayii de Batõlõ firmalarla 
Konsorsiyumlar ve Risk Paylaşõmlõ Ortaklõklar yoluyla pazar payõnõ arttõrmalõ ve 
yeni iş imkanlarõ yaratmalõdõr. Bu şekilde, sanayinin kõsõtlõ pazar ve finansman 
imkanlarõ aşõlabilir. Türk Silahlõ Kuvvetleri�nin parça imalatõ, modifikasyon / 
modernizasyon ihtiyaçlarõ, ürün geliştirme projeleri de karşõlanmaya çalõşarak bu 
kaynaklarõn dõşarõya gitmesi önlenebilir.  

 
• BAKIM / ONARIM / MODİFİKASYON:Silahlõ Kuvvetlerin gücü ve etkinliği, Lojistik 

kabiliyetlerinin gelişmiş olmasõ ile doğru orantõlõdõr. Mevcut hava taşõtlarõnõn her 
an  için harbe hazõr olarak faal bir şekilde tutulmasõ, ancak hava araçlarõna etkin 
ve yeterli bir bakõm desteğinin sağlanmasõ ile mümkün olabilir. TSK�daki mevcut 
kabiliyetlerin kapasite fazlalõklarõnõn yurtiçi ve yurtdõşõ piyasaya kullandõrõlma 
oranõnõn artõrõlmasõ için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr. Önemli Modernizasyon 
Programlarõnda TSK tesislerince kazanõlmõş olan kabiliyetler sivil sektör 
tarafõndan da kullanõlabilmeli ve benzer teknolojilerin değişik projelerde tekrar 
tekrar edinimi engellenmelidir. THY�de kendi filosunu yaklaşõk olarak 
destekleyecek kabiliyet mevcuttur. Ancak daha verimli işletilebilmesi ve hizmet 
satõşõ miktarõnõn artõrõlabilmesi için Bakõm / Onarõm / Modifikasyon işlevinin THY 
kontrolünde ayrõ bir şirket haline getirilerek  daha verimli bir yapõya 
kavuşturulmasõ sağlanmalõdõr .  
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• Yukarõda belirtilen hususlara ilaveten "Rekabet Edebilirlik" için de burada bazõ 

açõklamalar yapmakta fayda vardõr. Genel olarak herhangi bir "ürün" için (ve özel 
olarak "Hava Araçlarõ"nõn pek çoğu için de) bu ürünün dõş pazarlarda (daha global 
olarak) dünya pazarlarõnda rekabet edebilmesi için gerekli özellikler (veya 
unsurlar) Şekil 1.'de şematik olarak belirtilmiştir. Bu karakteristiklerden ağõrlõklarõ 
diğerlerinden daha fazla olanlar şekil içinde (*) ile işaret edilenlerdir.  

 
"Hava Araçlarõ" gibi ürünlerde ise bu (*) işaretli özellikler çok daha fazla önem 
kazanmaktadõr. (buna "Askeri Hava Araçlarõ" da dahildir). Doğal olarak ilaveten, 
askeri maksatlõ hava araçlarõnda veya silah platformlarõnda, taşõdõğõ faydalõ yük 
(cephane, personel v.s.), hõz, manevra kabiliyeti, uçuş veya operasyon çapõ, ileri 
teknolojiye dayanan elektronik cihazlar ve sistem entegrasyonu gibi özelliklerin de 
esas alõnmasõ gerekmektedir. "Askeri" ve "Sivil" Hava Araçlarõnda "Market Drivers 
(Pazarõ ve Talebi Arttõran Özellikler)" şematik olarak Şekil 2. ve Şekil 3. 'de 
gösterilmiştir. (Raporum'uzda bu kavramlarõn veya özelliklerin İngilizce olarak verilişi 
Türkçeye çevrildiği zaman doğacak yanlõş anlamalarõ önlemek içindir). 
 
Bütün bu özelliklerin bir hava aracõnda hedeflenen oranlarda temin edilebilmesi, 
pahalõ ve uzun vadeli Ar-Ge faaliyetlerine, tasarõm geliştirme kabiliyetlerine, ileri 
imalat teknolojilerine, uzun tecrübelerle edinilen özel (specialized) "technical know-
how (bilgi birikimi)" ve "proje idaresi ve planlamasõ (project management)"a 
dayanmaktadõr. Buradan hemen açõkça görüleceği gibi, yukarõda işaret edilen 
hususlar çok fazla "bilgi-yoğun (information or knowledge based)" bir endüstriyi 
gerekli kõlmaktadõr. Bu hususlarõn büyük finansman ve pazarlama imkanlarõ ile 
desteklenmesi de şarttõr. Bütün bunlar göz önünde tutulduğu zaman, Havacõlõk Imalat 
Sanayii'nin ileri teknolojiler ağõrlõklõ, çok bilgi-yoğun ve pahalõ bir sanayi dalõ olduğu, 
çok iyi yetişmiş insan gücü ve büyük finansman kaynaklarõ gerektirdiği açõkça 
görülmektedir. Bu sanayinin, ABD ve AB'de, en ileri teknolojileri üretmesi ve bunlarõ 
kullanmasõ ve bilgi-yogun karakteri dolayõsõyla, o ülkelerde diğer sanayi dallarõnõ da 
bir "motor" veya "Lokomotif" gibi çekip götürmekte öncü rolü oynadõğõ da açõkça 
gözlemlenmektedir. 
 
Son yõllarda, gerek ABD'de ve gerekse AB'de, Havacõlõk Sanayii'nde (ve ilgili yan 
sanayilerde), bu sanayi dalõnõn yukarõda bahsi geçen özellikleri dolayõsõyla, 
"consolidation (konsolidasyon)", "merger (birleştirme)" ve "reorganization (yeniden 
yapõlanma)" uygulamalarõ ile az sayõda "dev şirketler" yaratõlmõştõr. Böyle örnekler 
olarak ABD'de "Boeing", "Lockheed Martin" vs. AB'de ise "Airbus Industries" vs. 
gösterilebilir. Bu şirketler her bakõmdan ve dünya çapõnda rekabet edebilecek 
duruma gelmişlerdir. 
 
Bu durumda, Türkiye'de neler yapõlmalõdõr? Bu soruya oldukça genel olarak 
aşağõdaki cevaplar verilebilir:  
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Havacõlõk İmalat Sanayii'nde Türkiye'nin ihtiyaçlarõ göz önüne alõnarak ağõrlõklõ alanlar 
belirlenmeli; yapõlacak bir "Stratejik Plan ve Program" çerçevesinde kõsa, orta ve 
uzun vadeli hedefler belilenmeli ve bir "Uygulama Planõ" tespit edilmeli ve belirli 
aralõklarla gözden geçirilmeli; Devletin "Over-All (en üst seviyede) Plan ve 
Programlar"õnda Havacõlõk Sanayiine öncelik tanõnmalõ; Türkiye'de Havacõlõk 
Sanayiinde de "konsolidasyon", "birleşme" ve "yeniden yapõlanma" gibi gereken 
uygulamalar ile bu sanayinin finansman, imalat ve Ar-Ge bakõmõndan kuvvetlenmesi 
sağlanmalõ; "bilgi birikimi (technical know-how)" kazanmak ve sanayiye iş yaratmak 
için Batõ'daki şirketler ile finansman, imalat ve Ar-Ge konularõnda "ortaklõklar" ve 
"işbirliği" yapõlmalõ; Bu rapor'un sonuç kõsmõnda Alt Komisyon konularõ ile ilgili "sonuç 
ve tavsiyeler", adõ geçen "Stratejik Plan ve Program" çerçevesinde uygulanmalõ ve 
aşama aşama gerçekleştirilmeli (bilhassa "Ulusal Havacõlõk ve Uzay Teşkilatõ" ve 
"Türk Sivil Havacõlõk Teşkilatõ"nõn bir an önce kurulmasõ ve çalõşmaya başlanmasõ 
gereklidir. Ayrõca, "Tedarik Sistemleri" için yeniden yapõlanma veya mevcut yapõnõn 
düzeltilmesi ve kuvvetlendirilmesi en önemli önceliklerden biridir). 
 
Yukarõda belirtilen hususlar ülkemizin AB içinde veya dõşõnda olmasõndan bağõmsõz 
olarak hayati önem taşõmaktadõr. 
 

Saygõlarõmõzla, 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Umur 
Yüceoğlu  
(ODTÜ) 

Hava Kur. Alb. 
Kazõm Çalõşõr 
(Hv.K.K.K.) 

Muharrem 
Dörtkaşlõ 

(TUSAŞ - G.Md.Y) 

Prof. Dr. Fevzi 
Ünal 
(İTÜ) 

Komisyon 
Başkanõ 

Başkan 
Yardõmcõsõ 

Başkan 
Yardõmcõsõ 

Başkan 
Yardõmcõsõ 
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Şekil 1. "Competitiveness (Rekabet Edebilirlik)" için Üründe Gerekli 
Karakteristikler 
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Şekil 2. "Askeri" Hava Araçlarõ'nda "Market Drivers (Pazarõ ve Talebi Artõran 
Özellikler)" 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                           Hava Taşõtlarõ İmalat Sanayii  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik555.pdf    40 

 

 
 
 
Şekil 3. "Sivil" Hava Araçlarõ'nda "Market Drivers (Pazarõ ve Talebi Artõran 
Özellikler)" 
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10. EKLER (ALT KOMİSYON RAPORLARI)  
 

10.1. HAVACILIK ve UZAY TEŞKİLATI Alt Komisyon Raporu 
 

10.2. İNSAN KAYNAKLARI Alt Komisyon Raporu 
 

10.3. TEDARİK SİSTEMLERİ Alt Komisyon Raporu 
 

10.4. AR-GE Alt Komisyon Raporu 
 

10.5. MALZEME Alt Komisyon Raporu 
 

10.6. ÜRETİM Alt Komisyon Raporu 
 

10.7. SERTİFİKASYON / REGÜLASYON Alt Komisyon Raporu 
 

10.8. PAZARLAMA / FİNANSMAN Alt Komisyon Raporu 
 

10.9. BAKIM / ONARIM / MODİFİKASYON Alt Komisyon Raporu 
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

 
HAVACILIK ve UZAY TEŞKİLATI 

ALT KOMİSYON 
RAPORU 

 
ÖZET 

 
Havacõlõkta söz sahibi ülkelerde, bu alanda stratejik bir plan dahilinde, eşgüdüm içinde çalõşan kuruluşlar ve istikrarlõ bir devlet 
desteği vardõr. Bunlarõn yanõsõra, temel işlevi, havacõlõk alanõnda bilim ve tekniğin gelişmesine yönelik olarak AR-GE yapmak ve 
yaptõrmak ve danõşmanlõk hizmeti vermek olan ulusal, otonom üst kuruluşlar bulunmaktadõr. Ülkemizde ise, havacõlõk ve uzay 
sanayii stratejik planõ birbirinden bağõmsõz olarak bu alanda çalõşan kurumlar tarafõndan geliştirilen kurum ve şirket planlarõnõn 
bileşkesidir. Sanayie yön verme, araştõrma ve geliştirme ile yatõrõmlarõn finansmanõ genellikle ürünü kullanan kurum, ürünü 
üreten şirket ve ilgili devlet kurumu arasõnda yapõlmaktadõr. Türk uçak, motor, elektronik sanayii�nde, proje bazlõ üretim 
organizasyonu tipinden ürün bazlõ tasarõm organizasyonuna geçebilmek amacõyla AR-GE'nin ivedi olarak geliştirilebilmesi için 
bu kuruluşlarõn imkan ve yeteneklerinin bir eşgüdüm içinde maksimum düzeyde kullanõlabilmesi gerekmektedir. Hava Taşõtlarõ 
İmalat Sanayii�ne ilişkin olarak gereksinim duyulan genel strateji, master plan ve uygulama planõ dökümanlarõ, ilgili tüm 
kuruluşlarõn katõlõmõ ile SSM tarafõndan yapõlmalõdõr. Bu amaca yönelik olarak SSM�nin kendisine kuruluş kanunuyla verilmiş 
olan ve savunma sanayiini ve bu arada hava taşõtlarõ imalat sanayiini destekleme olarak tarif edilebilecek görevini daha geniş 
kapsamda ifa edecek şekilde yeniden yapõlandõrõlmasõ/teşkilatlandõrõlmasõ  gerekmekmektedir. Sözü edilen strateji ve planlarõn 
SSM tarafõndan hazõrlanmasõ sõrasõnda bilim-teknoloji, AR-GE faaliyetleri konusunda, burada kurulmasõ önerilen otonom bir 
Havacõlõk Ve Uzay Teşkilatõ danõşmanlõk hizmeti verecektir: Havacõlõk Ve Uzay Teşkilatõ, hava taşõtlarõ imalat sanayiinin 
gelişimine katkõ sağlayacak nitelikteki kritik teknolojiler, ülke savunmasõ açõsõndan stratejik nitelikli ve çift-amaçlõ teknolojik 
uygulamalar öncelikli olmak üzere dikkatini bilim/teknoloji alanõna verecek, bu alanda, tanõm, planlama, izleme yapacak AR-GE 
programlarõnõn yönetim ve icrasõyla uğraşacak, bilgi yönetimi/iletişimini sağlayacak ve tavsiye kararlarõ üretecektir. 
 
 
 
 

Başkan Yardõmcõsõ 
M. Fevzi ÜNAL (İTÜ) 

 
Koordinatör 

M. Fevzi ÜNAL (İTÜ) 
 
 

Alt Komisyon Üyeleri 
Umur YÜCEOĞLU (ODTÜ) 
Emre YAZICI (TUSAŞ) 
Tamer ŞENGÖZ (TEİ) 
Erhan SOLAKOĞLU (TAİ) 
Enver KURU (THY) 

Emre KÖK (SHGM) 
Sedat GÜLDOĞAN (SSM) 
Ömer ANLAĞAN (TÜBİTAK-SAGE) 
Ünal ÜNVER (1. HİBM K.lõğõ) 
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

 
İNSAN KAYNAKLARI 

ALT KOMİSYON 
RAPORU 

 
ÖZET 

 
Bir ülkenin ekenomik canlõlõğõ, sosyal kararlõlõğõ ve yaşam kalitesi eğitim kurumlarõna verdiği önem ve onlarõ geliştirme yeteneği 
ve etkinliği ile birebir ilişkilidir. Bilgi ve teknolojideki yüksek gelişmelere karşõn insan unsurunun değişmez önemi her alanda 
kendini göstermektedir. İnsana yapõlan yatõrõmõn ne kadar stratejik olduğu da alanõnõn tüm önemli yatõrõmcõ ve kurumlarõ 
tarafõndan sürekli gündeme getirilmektedir. Hava taşõtlarõ imalat sanayinde de başlõca unsur ülkenin gerekleri ve geleceğe 
yönelik iyi planlanmõş hedefleri doğrultusunda yeterli kalifiye insanõn doğru ve verimli kullanõlmasõdõr. Bugün ülkemizde, bir çok 
diğer alanda olduğu gibi, insan kaynaklarõnõn etkin olarak kullanõlamadõğõ görülmektedir. Bunun başlõca nedenlerden biri bu 
sektörde çalõşmayõ düşünen çok kalifiye persolene yaratõcõ çalõşma ortamõ ve yeterli ekonomik refahõn verilememesidir. Bunun 
ötesinde, kurumlar arasõ eşgüdüm bulunmayõşõ da yeteneklerin birlikte kullanõlamamasõ ve kaynak israfõna yol açmaktadõr. 
Sonuç olarak üretici iş gücü yurt dõşõnda gitmektedir. Dünya�da hava uzay sektöründe başarõya ulaşmõş kurumlar diğer sektör ve 
eğitim kurumlarõ ile büyük işbirliği içindedirler. Özel sektör en büyük harcamalarõndan birini her seviden nitelikli ve gelişmiş 
güncel eğitimin desteklenmesine ayõrmaktadõr. Ülkemizde de hava taşõtlarõ imalat sanayinde dünya ile rekabet edebilir bir 
konuma gelmenin başlõca yolu insan kaynaklarõnõ üniversite/sanayii işbirliiği çerçevesinde verimli olarak kullanmak ve bunun 
içinde yaratõcõ çalõşma ortamõ ve yeterli ekonomik düzeyi sağlamaktõr. 
 

Başkan Yardõmcõsõ 
M. Fevzi ÜNAL (İTÜ) 

 
Koordinatör 

A.Rüstem ASLAN (İTÜ) 
 
 
 

Alt Komisyon Üyeleri 
M. Bahattin ADIGÜZEL (THK) 
Hakan BARDAKLI (Erci. Üni. SHMYO) 
Enver KURU (THY) 
Mukaddes BURHAN (HAVELSAN) 

Erhan SOLAKOĞLU (TAI) 
Mehmet ZAİM (ASELSAN) 
Ş. GÖKDERE (3. HIBM. K.lõğõ) 
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

TEDARİK SİSTEMLERİ 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
Ülkemizde gerçekleştirilecek havacõlõk imalat sanayii ile ilgili kamu ve askeri tedarik 
programlarõ, gelişmiş batõlõ ülkelerde olduğu üzere, ülkenin bilim ve teknolojik alt 
yapõsõna da katkõda bulunmalõdõr. Hazõr alõm, �acil ihtiyaç� gerekçisiyle Ar-Ge�ye 
dayalõ tedariğin ihmal edilmesi, ülkemizin Milli Sanayii�nin, Üniversite�nin, Ar-Ge 
kuruluşlarõnõn geliştirilmesi için ayrõlacak kaynaklarõn israf edilmesine sebebiyet 
vermektedir. Tedarik politika ve stratejileri savunma sanayiinin her alt sektöründe milli 
ana yüklenici şirketin desteklenmesini sağlamalõdõr. Global pazarda rekabet gücünün 
artõrabilmek bu politikalarõn uygulanmasõ ile başarõlabilir. Teknolojik yeterlilik 
hedefleri, milli güvenlik yeterlilik hedefleri, AB içerisinde ve Dünya ölçeğinde rekabet 
edebilirlik hedefleri doğrultusunda izlenecek politikalarõn belirlenmesine ihtiyaç vardõr. 
 
 
 
 
 
 

Başkan Yardõmcõsõ 
Muharrem DÖRTKAŞLI (TUSAŞ) 

 
Koordinatör 

Mehmet ZAİM (ASELSAN) 
 
 
 

Alt Komisyon Üyeleri 
M. DEMİREL (TAI) E. YAZICI (TUSAŞ) 
M. BURHAN (HAVELSAN) S. GÜLDOĞAN (SSM) 
F. BATAK (Hv. K.K.lõğõ)  
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ARAŞTIRMA � GELİŞTİRME (AR-GE) 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
Türkiye�de mevcut havacõlõk ve savunma Ar-Ge yeteneğinin belli bir seviyeye ulaştõğõ 
gözlemlenmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerle kõyaslandõğõnda gerek bütçeden ayrõlan pay, gerekse 
çalõşan personel sayõsõ olarak ülkemizin çok yetersiz kaldõğõ görülmektedir. Yurt içi koordinasyon 
eksikliğinin Ar-Ge faaliyetleri için çok olumsuz olduğu ve alt yapõ yatõrõmlarõ, teçhizat, projelerin 
belirlenmesi gibi konularõn Türkiye genelinde tek merkezden idaresinin gerektiği değerlendirilmektedir. 
Ar-Ge çalõşmalarõnõn ürün bazlõ olarak ele alõnmasõ gerektiği ve sanayii kesiminin önemle katkõ 
sağlayacağõ bir model önerilmektedir. Silahlõ Kuvvetler ve kamu kesiminin gereksinimlerini Ar-Ge�ye 
dayalõ tedarik sistemine dayandõrmalarõ gerektiği vurgulanmaktadõr. Milli olmasõ zorunlu ürünler ve 
sistemler konusunda bazõ örnekler sunulmakta ve uluslararasõ tasarõm ve geliştirme projelerine katõlõm 
sayesinde atõlõmlar yapõlabileceği belirtilmektedir. Ar-Ge alt yapõsõ ve eğitim için �offset� kapsamlarõnõn 
açõlmasõ ve yurt içinde iyi koordine edilmesinin önemi açõklanmaktadõr. Ar-Ge�nin temel taşõnõn uzman 
eleman ve teknisyenlerin olduğu, uzman personelin istihdamõna son derece önem verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Ülke genelinde yetenek yol haritasõnõ oluşturan öğelerdeki hedeflerin ortaya 
konmasõnõn iyi bir planlama açõsõndan hayati öneme sahip olduğu açõklanmaktadõr. 
 
 

Başkan Yardõmcõsõ 
Kazõm ÇALIŞIR (Hv.K.K.lõğõ) 

 
Koordinatör 

Erhan SOLAKOĞLU (TAI) 
 
 
 

Alt Komisyon Üyeleri 
Mukaddes BURHAN (HAVELSAN) Mehmet ZAİM (ASELSAN) 
Tamer ŞENGÖZ (TEI) Temel KOTİL (İTÜ) 
Umur YÜCEOĞLU (ODTÜ) Ömer ANLAĞAN (SAGE) 
Sinan AKMANDOR (ODTÜ) Hakan TUNCEL (3. HİBM K.lõğõ) 
Ünal ÜNVER (1. HİBM K.lõğõ) 
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

MALZEME 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
Havacõlõk Sektörü�ndeki teknolojik yenileşme ve gelişmeler, büyük ölçüde kullanõlan malzemelerin 
geliştirilmesine dayanmaktadõr. Hava taşõtlarõ imalatõnda kullanõlan malzemeler ve  özellikleri, taşõtõn 
maliyeti, ömrü, bakõm periyotlarõnõ ve bakõm giderlerini etkiler. Günümüzde tamamõ yurt dõşõndan ithal 
edilen havacõlõk malzemelerinin bazõ politik ve askeri koşullarda sağlanmasõnõn zorluklarõ düşünülürse 
havacõlõk sektöründe kullanõlan malzemelerin iç piyasadan sağlanabilmesi için devletin bu alandaki Ar-
Ge faaliyetlerini desteklemesi gereklidir. Ayrõca ham malzeme üreticilerinin bu sektöre hizmet edecek 
yatõrõmlarõnõ ve sistemlerini oluşturmalarõ gerekmektedir. Ülkemizdeki büyük döküm , dövme ve metal 
üretim firmalarõnda teknoloji başlangõç için mevcuttur. Ancak, havacõlõkta kullanõlan metalleri 
üretenlerin sertifiye edilme imkanlarõ araştõrõlmalõdõr. Öngörülen amaçlara ulaşõlmasõ için  yasal ve 
kurumsal düzenlemeler olarak kuruluşlarõn bu doğrultuda izlenebilirliği ve sektörün gerektirdiği kalite 
şartlarõnõ sağlayacak sistemleri oluşturabilmesi için kurumsal ve yasal düzenlemelere gidilmesi 
gerekmektedir.  Bu sistemlerin  uçak ve motor üreticileri tarafõndan kabul edilmesi, tanõnmasõ ve 
onaylanmasõ gerekmektedir. Aynõ zamanda izlenebilirliği ve onay süreçlerini gerçekleştirecek  ulusal 
akreditasyon merkezlerinin oluşturulmasõ gerekmektedir. 
 
 
 

Başkan Yardõmcõsõ 
Kazõm ÇALIŞIR (Hv.K.K.lõğõ) 

 
Koordinatör 

Filiz SARIOĞLU (ODTÜ) 
 

 
Alt Komisyon Üyeleri 

Tamer ŞENGÖZ (TEI)  Temel KOTİL (İTÜ) 
Umur YÜCEOĞLU (ODTÜ)  Fatih UĞUR (2. HİBM K.lõğõ) 
Erhan SOLAKOĞLU (TAI)  Ömer ANLAĞAN (SAGE) 
Muharrem DÖRTKAŞLI (TUSAŞ)  Enver KURU (THY) 
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÜRETİM 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
Ülkemiz havacõlõk sanayiinin önemini Cumhuriyetin ilk yõllarõnda tesbit ederek bugüne kadar çeşitli 
girişimlerde bulunmuş; ancak, kuruluşta gösterdiği başarõyõ bekasõnda gösterememiş ve bu 
teşebbüsler sonuçsuz kalmõştõr. Türkiye�den sonra havacõlõk sanayiine giren pek çok ülke şu an kendi 
ürünlerine sahiptirler. Bu noktadan yola çõkarak, 1980�lerde oluşturulan Hava Taşõtlarõ İmalat 
Sanayiimiz ile ilintili istatistiki bilgiler yerine sektörün global pazarda tercih edilen bir üretici olabilmesi 
ve �kendi uçağõnõ kendin yap� söylemini slogan halinden çõkarõp gerçekleştirilebilmesi için yapõlmasõ 
gerekenler tartõşõlmõştõr. Sektörde yapõlmasõ gereken bir dizi iyileştirme içerisinde belkide en kolay 
gerçekleştirilebilecek olanõ üretim ile ilgili olanlardõr. Müşteri profili ve ihtiyaçlarõnõn süratle değiştiği 
küresel pazarda tercih edilen bir üretici olmanõn yolu �Kõvrak Üretim� tekniklerini anlamak ve iyi 
hazmedilmiş kabiliyetlere esneklik kazandõrmaktan geçmektedir. 
 

 
Başkan Yardõmcõsõ 

Muharrem DÖRTKAŞLI (TUSAŞ) 
 

Koordinatör 
Emre YAZICI (TUSAŞ) 

 
 

Alt Komisyon Üyeleri 
Mustafa TAŞAN (SASAD) Mehmet ZAİM (ASELSAN) 
Tamer ŞENGÖZ (TEI) Murat DEMİRCİ (TAI) 
Mukaddes BURHAN (HAVELSAN) Güven YÜCESAN (ITÜ) 
Fatih UĞUR (2. HİBM K.lõğõ) Hakan TUNCEL (3. HİBM K.lõğõ) 
Mehmet BİR (KOSGEB)  
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HAVA ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ VE REKABET EDEBİLİRLİK 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

SERTİFİKASYON / REGÜLASYON 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
 
Dünyanõn en yüksek teknolojilerinin kullanõldõğõ sektörlerin başõnda gelen havacõlõk sektöründe yapõlan 
her türlü faaliyetlerin onaylanmasõ / sertifikalandõrõlmasõ ve/veya izinlendirilmesi gerekmektedir. Uçuş 
emniyetiyle oldukça yakõndan ilişkisi bulunan bu hususun dünyanõn gelişmiş havacõlõk otoritelerinde 
olduğu gibi devlet idaresinde olmasõ ve uluslararasõ standartlarda takip edilmesi büyük önem 
taşõmaktadõr. Bu husus, özel sektörün uluslararasõ rekabet edebilirlik şansõnõ arttõrmakla birlikte 
sertifikasyon kabiliyeti sebebiyle imalatçõ devlete itibar ve dünya havacõlõğõnõn idaresini üstlenen 
uluslararasõ teşkilatlarda söz hakkõ kazandõrmaktadõr.Ülkemizde yavaş yavaş girişimler gözlenen 
imalat sanayinde bu sektörün önünün açõlmasõ ancak, devletin üzerine düşen kural koyma, denetleme 
ve uluslararasõ alanda ülke çõkarlarõnõ koruma gibi belirli görevleri yerine getirebilecek şekilde 
yapõlanmasõnõ tamamlamasõ ile mümkün olabilecektir. Bu amaca yönelik olarak ülkemizin uluslararasõ 
havacõlõk sektöründe itibarlõ bir yere gelebilmesi ve özel sektörüyle birlikte rekabet edebilme şansõnõ 
arttõrõcõ önlemlerin alõnmasõ için yapõlmasõ gereken hususlar Ek-te bulunan raporda belirtilmektedir.  
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PAZARLAMA / FİNANSMAN 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
 
1974 sonrasõ yaşanan tedarik güçlükleri ve Dünya Havacõlõk Sanayiinin  sağladõğõ 
gelişmeler, daha önceki girişimler sonuçsuz kalmõş olmasõna rağmen, ülkemizde 
havacõlõk sanayine sahip olmanõn vazgeçilmezliğini ortaya çõkarmõş ve oluşturulmasõ 
konusunda çalõşmalar TUSAŞ�õn kuruluşuyla tekrar başlatõlmõştõr. Ülkemizin gerek 
sivil gerekse askeri hava taşõtlarõ ve ilgili ekipmanlarõ tedariği için ayõrdõğõ bütçeler 
çok ciddi boyutlardadõr.  Bunlarõn ülke ekonomisine teknoloji, işgücü ve para olarak 
geri dönüşümünü sağlamak mümkündür. Bu anlamda bu bölümde dünyadaki ve 
ülkemizde  günümüzdeki ve gelecekte beklenen Pazar Durumu, Finansman 
Kaynaklarõ, sorunlar ve bunlarõn çözümüne yönelik politikalar önerilmiştir. 
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BAKIM / ONARIM / MOD. / SİSTEM ENTEGRASYON 
ALT KOMİSYON 

RAPORU 
 
 
 

ÖZET 
Raporun bu bölümünde hava taşõtlarõnõn bakõm, onarõm, yenileme, modifikasyon ve 
entegrasyon işlemlerine yönelik olarak gerek dünyada ve gerekse ülkemizdeki 
uygulamalara ilişkin bilgiler verilerek önümüzdeki yõllarda bu alanda alõnacak 
önlemlerden söz edilmektedir. 
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