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TÜRKİYE’DE OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 
KONFERANSI  

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği” konulu konferans 9 Şubat 2017 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki otomotiv mühendisliği eğitiminin 
niteliğini arttırmaya yönelik olarak hazırlanan konferansa sektör, kamu ve akademi 
camiasından geniş bir katılım sağlanmıştır. Tüm paydaşların katılımıyla otomotiv mühendisliği 
vizyonu, klasik mühendislik eğitiminden farkı ve önümüzdeki süreçte alınması gereken 
tedbirler tartışılmıştır. Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından, gerçekleştirilen 
konferansın çıktılarını daha yararlı kılabilmek adına, panelistlerin yaptığı konuşmalardaki 
önemli hususlar bu raporda yazılı bir metne dönüştürülmüştür. Bu sayede hazırlanan raporun 
gelecekte yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. Raporun sonunda ise 
konferans genelinden elde edinilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Ayrıca bu kısımdaki 
değerlendirmeler sektör, kamu ve akademik paydaşların otomotiv mühendisliği eğitimi 
konusundaki görüş ve önerilerinin bir özeti niteliğindedir. 

Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Otomotiv 
Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU’nun açılış ve 
selamlama konuşmasıyla başlamıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim KILIÇARSLAN ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın 
Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK’in açılış konuşmalarının ardından panellere geçilerek paydaşların 
görüşleri alınmıştır. Panellerde ele alınan konu başlıkları ve panelistler şu şekildedir; 

Panel 1: Paydaşların Otomotiv Mühendislerinden Beklentileri 

Moderatör  Prof. Dr. İbrahim KILIÇARSLAN (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

Panelist Osman SEVER (Otomotiv Sanayi Derneği) 

Panelist  Zeynep ERKUNT (Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği) 

Panelist  Nurettin ÖZDEBİR (Ankara Sanayi Odası) 

Panelist  Yunus ÇİFTÇİ (TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 

Panelist Tolga DOĞANCIOĞLU (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) 

Panel 2: Akademik Çalışmalar Ve Kamu Açısından Otomotiv Mühendisliği 

Moderatör  Prof. Dr. Orhan AYDIN (Yüksek Öğretim Kurumu) 

Panelist Adem Ceylan (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 

Panelist  Sebahittin KORKMAZ (Türk Standartları Enstitüsü) 

Panelist  Dr. Orkun HASEKİOĞLU (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

Panelist  Prof. Dr. Veli ÇELİK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 

Panel 3: Eğitim Planları Açısından Otomotiv Mühendisliği 

Moderatör  Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU (Yüksek Öğretim Kurumu) 

Panelist Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK (Gazi Üniversitesi) 
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Panelist  Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 

Panelist  Doç. Dr. Abdulkadir BALIKÇI (Gebze Teknik Üniversitesi) 

Panel 4: Otomotiv Mühendisliği Eğitimi İçin Altyapı İhtiyaçları 

Moderatör  Prof. Dr. Yasin VAROL (Otomotiv Mühendisleri Derneği) 

Panelist Prof. Dr. Ali SÜRMEN (Bursa Teknik Üniversitesi) 

Panelist  Prof. Dr. Cem SORUŞBAY (İstanbul Teknik Üniversitesi) 

Panelist  Prof. Dr. Kadir AYDIN (Çukurova Üniversitesi) 

Panelist Doç. Dr. A. Necati ÖZSEZEN (Kocaeli Üniversitesi) 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU (Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı): 

Sayın Bakan Yardımcım, Sayın YÖK yürütme kurulu üyeleri, Sayın Rektörüm, Sayın TÜBİTAK 
başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Dekanım, Kamu kurum ve kuruluşlarının değerli 
yöneticileri, Saygıdeğer sektör temsilcileri, saygıdeğer öğretim üyeleri ve katılımcılar; 
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı”na hoş geldiniz.  Konferansın amacı 
otomotiv sektörü ile kamu ve eğitim kurumlarını bir araya getirerek Otomotiv Mühendisliği 
eğitiminin etkinliğinin artmasına katkı sağlamaktır.  
 
Türkiye’de otomotiv sektörü sürekli büyümekte ve uzun yıllardır ihracatta birinci sırada yer 
almaktadır. Otomotiv sektörü ana ve yan sanayi ile birlikte önemli oranda istihdam imkanı 
sağlamaktadır. Uluslararası ölçekte rekabet için hem maliyet hem de ürün kalitesinin 
beklentileri karşılaması gerekir. Yeni teknolojileri ilk kullanan sektörlerin başında gelen 
otomotiv sektörü sürekli iyileştirme ve nitelikli Ar-Ge çalışması gerektirir. Bu çalışmaları 
yürütecek nitelikli mühendis ve işgücünün yetiştirilmesi rekabet açısından önemlidir. Yabancı 
yatırımcıları çekebilmek için teşviklerin yanı sıra nitelikli, yenilikçi Ar-Ge yeteneği yüksek 
mühendislere de ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde otomotiv eğitimi “Motor Öğretmenliği Programı” adı 
altında 1945 yılında Teknik Öğretmen Okulu’da başlamıştır. 1955 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesinde “Motorlar Enstitüsü” kurulmuştur. Otomotiv Mühendisliği alanında diploma 
veren programların açılması ise oldukça yenidir. 2005 yılında HÜ’nde, 2008 yılında ÇÜ’nde 
Otomotiv Mühendisliği programları açılmıştır. 2010 yılında Teknoloji Fakültelerinin 
kurulmasıyla sayı artmış, mevcutta kamu ve vakıf üniversitelerinde Otomotiv Mühendisliği 
Programlarının sayısı 17’ye ulaşmıştır. Otomotiv Mühendisliği için Üniversiteler tarafından 
ÖSYM’ye 2016 yılında 1061 kontenjan verilmiştir. Bu kontenjanın 715’i dolmuş, 346 kontenjan 
boş kalmıştır. Kontenjan doluluk oranı %67,4’tür. 
 
Burada bir sivil toplum kuruluşu olan OMD’den de kısaca bahsetmek istiyorum. Otomotiv 
Mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi, özel sektör ve kamu kurumları ile işbirliği yapılması, 
otomotiv sektörü ile ilgili mevzuatlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi, sektörde görev 
yapan otomotiv mühendislerinin sorunlarının çözülmesi ve hizmet içi eğitimler ile bilgilerinin 



 
 

 
4 

güncellenmesi, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası 
kurumlarla işbirliği geliştirilmesi amacıyla 3 Şubat 2016 tarihinde Otomotiv Mühendisleri 
Derneği kurulmuştur. Derneğimizin kurucuları otomotiv mühendisliği eğitimi veren bölümlerin 
akademisyenleridir. Kuruluş aşamasında Otomotiv Mühendisliği eğitimi ile uğraşan on üç 
üniversiteden temsilciler derneğin oluşumuna katkı vermişlerdir. 
 
Otomotiv Mühendisleri Derneğine bu alanda çalışma yapan akademisyenler, kamuda 
otomotiv konusunda çalışanlar, sektörde hizmet veren mühendisler, Otomotiv Mühendisliği 
son sınıf öğrencileri, sektör temsilcileri ile otomotiv alanında faaliyet gösteren firmalar 
kurumsal olarak üye olabilmektedirler. 
 
Konferansın düzenlenmesi konusunda bizleri destekleyen Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 
İbrahim Kılıçaslan’a, çalışmalara iştirak eden Daire Başkanı Sayın Ahmet Can’a, Sayın Uzman 
Emre Dabak’a OMD yönetim kurulu ve üyelerine, Özel Sektör ve Kamu kuruluşlarının değerli 
temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Konferansa konuşmacı olarak katılmayı kabul etme 
nezaketini gösteren saygıdeğer sektör temsilcileri ve akademisyen hocalarıma ve panel 
yöneticilerine katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Konferansın ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Saygılar sunarım.  

Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü): 

Ben klasik açılış konuşması yapmayacağım. Orta gelir tuzağından bahsedeceğim 
Türkiye örneği ile. Teori şudur orta gelir tuzağında, gelişmekte olan fakat siyasi istikrara sahip 
ülkeler kendi pazar paylarını arttırmak için teknoloji ve sermaye transferi yaparlar. Teknoloji 
ve yabancı sermaye alan gelişmekte olan ülkeler 8-10 yıl içerisinde ihracat patlaması yaşarlar, 
gayri safi milli hasılada da aşırı yükselme meydana gelir. Bununla birlikte üretim gelir düzeyi 
artar ülkede ancak ülkenin orta gelir düzeyine ulaşmasıyla birlikte tarımda eksik istihdam 
azalır, sanayi sektöründe ücretler artmaya başlar. Artan maliyetler neticesinde ekonomik 
rekabet gücü azalır. Yabancı yatırımın getirdiği teknoloji 10 yıl içerisinde eskir ve ülkenin 
ihracatı artmaz gelir düzeyi artmaz. Buna da orta gelir tuzağı denir. Son 3-5 yılda Türkiye’nin 
ihracatı artmıyor, gayri safi milli hasılası artmıyor. Bu durumda yapılması gereken olay ülke 
olarak teknolojiye yatırım yapmak. Aksi takdirde orta gelir tuzağından kurtulamaya ülkelerde 
siyasi istikrarsızlık, iç karışıklıklar vs. olur. 2002 yılında hükümet bu durumu fark ediyor ve 
teknoloji geliştirme bölgesi projesini başlatıyor. Ayrıca 2008 de AR-GE merkezleri kanununu 
çıkartıyor. Yine AR-GE merkezlerinde günümüzde hızlı bir artış görüyoruz. Bununla birlikte AR-
GE harcamasında 0,5 ten 1 e %100 lük bir artış görülüyor ve miktar olarak gayri safi milli 
hasılada 4 kat artış görülüyor. Yani devlet orta gelir tuzağını görüyor ve buradan kurtulmak 
için bilime teknolojiye yatırım yapıyor. Ayrıca AR-GE insan kaynağının 10 yıllık süreç içerisinde 
2 kat arttığını görüyoruz. Patent başvurularının 4 kat, yayınları ise 2 kat arttığını görüyoruz. Bir 
tarafta artışlar var bunun sonucunu da 10 yılsonunda görmem lazımdı. AR-GE ye yapılan 
yatırımı ihracatta görmüyoruz. Ya da sanayi istihdamında görmemiz lazımdı ama sanayi 
istihdamı da %23 ten %21 e gerilemiş. Aynı şekilde teknoloji yoğunluğunda da göremiyorum. 
Demek ki 10 yıl içerinde AR-GE ye oldukça fazla yatırım yapıldı ancak AR-GE ticarileşmedi.  

Ben AR-GE’miz niteliksiz diyebilirim. Yaptığımız AR-GE sanayi ihtiyacını karşılamıyor. 
Dünya ekonomisinde de rekabet çok hızlı artıyor, derinleşiyor. Sanayileşmiş ülkeler kendi 
standartlarını koyuyor ve dünyada merkantilist politikalar devam ediyor. Dünya sanayileşmiş 
ve artık serbest ticaret kavramı ortaya çıkmış. Devlet kendi sanayisini güçlendirmeli kendi 
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üretimini arttırmalı. İngiltere ve diğer ülkeler sömürgelerle bu sanayileşme sürecini çok hızlı 
tamamlamışlar. Merkantilizm şimdi de standartlarla regülasyonlarla devam ediyor. Bugün 
Türkiye olarak EURO 6 emisyon standartlarındayız. Bu EURO 6 nerden geliyor AB ülkelerinden, 
sanayileşmiş ülkelerden geliyor. Türkiye EURO 6’yı uygulayacak durumda değil. Ama ikili 
anlaşmalar imzalanmış Türkiye bunu kullanmak zorunda ben de bunu uygulamak zorundayım. 
Bu EURO 6 motorun testini dahi Türkiye’ de yapamıyorum. Ankara’ dan bir örnek Pİ MAKİNA. 
Bu gördüğünüz kamyon tamamen Türk patenti ile yapılmış, yalnızca motoru yok bu kamyonun. 
Motoru EURO 5. Firma bize geldi, dedi ki EURO 5 motoru ben Çin’den, Amerika’dan buluyorum, 
siz de EURO 6 emisyona geçtiniz bana EURO 6 motor bulun. Avrupa’da bildiğiniz hiçbir firma 
motor satmadı. Bir firmaya ben rica ettim buna motor satın diye. Kabul ettiler ancak bir 
kamyondan ne kadar kar ediyorlarsa motora o kârı ilave ederek satmaya kalkıştılar. Çünkü 
burası bir Pazar ülkesi, bu makinanın burada olması diğer araçların pazarını daraltıyor. Ne 
yapacak firma, kapanmak zorunda çünkü motoru temin edemiyor, çünkü Türkiye o kuralları 
koydu. Neden, çünkü dünya kirleniyor emisyon çok yüksek. Türkiye’nin emisyonu AB nin toplam 
emisyonunun 1/10’udur. Polonya’nın nüfusu Türkiye’nin yarısıdır, emisyon oranı Türkiye ile 
aynıdır. Polonya 2004’ te AB ye girdiğinde AB 120 milyar EURO yardım yaptı; teknolojik yardım 
ve 15 yıl emisyonlarda öteleme verdi, siz böyle sanayinizi geliştirin diye. Bize ne para yardımı 
var ne de emisyon ötelemesi var. Merkantilizmin farklı boyutları da var. Yani burada şunu 
söyledim, burada 150 tane akademisyen var, Türkiye’de motor üretmiyoruz. Bir sürü AR-GE 
harcaması, proje yapmışız ama hala motorumuz yok. 

Herkes biliyor bu OBÜS’ü, bu da tamamen Türk mühendislerinin AR-GE si. Namlu 3 bin 
ton ile dövülüyor, çok özel bir namlusu var, çok uzun mesafe atış yapabiliyor. AR-GE ürünü 
motoru yabancı bir motor. Çünkü motor üretmiyoruz ki Türkiye’de. AR-GE nin coşması için AR-
GE nin ticarileşmesi lazım. Bunu yapan Türk şirketi Azerbaycan’a satmak istiyor ancak orada 
end user kuralı çalışıyor ve bunun ihracatını yapamazsınız diyor. Şu anda ihracatı yapılmıyor. 
O zaman dedik ki Türkiye’ de motoru şanzumanı biz kendimiz yapalım. Hemen bir firmaya ihale 
edildi. Firma üzerinde çalışıyor, AR-GE merkezi var. Ancak bir yerden danışmanlık alması 
gerekiyor motor konusunda. Dünyada 3-5 tane uzman kuruluş var, bir tanesi size yardımcı 
olamayız diyor. Parayla bize danışmanlık hizmeti vermiyorlar.  

Türkiye 1950’ de İTÜ’de Motor Kürsüsü kurulmuş. 2000’ li yıllarda yurtdışına yüksek 
miktarda doktora için eleman gönderildi motor, araba konusunda vs. Sistematik bir yaklaşım 
yapılmamış, rastgele gönderilmiş. Dolayısıyla bugün o elemanları topladığımızda bir araba 
çıkmıyor. Mesela motor dizaynı konusunda akademide yetkinlik görmüyoruz, bulamıyoruz. 
Türkiye’ de motor lisanslayacak, tasarlayacak bir üniversitemiz maalesef yok. Ama bunula 
beraber buraya çağrılan tüm arkadaşlarımızın hepsinin dünya kadar projeleri var. Proje 
yapıyoruz ama katma değere dönmüyor. Türkiye için toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.   

Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı): 

Otomotiv Sanayii; teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, sağladığı istihdam ve 
gelişmesine katkı sunduğu sanayi dallarının çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20. yy’da 
yaşanan ekonomik dönüşüme en yüksek katkı sunan sanayi dallarının başında gelmektedir. 
Dünyada otomotiv sektörü 21. yy’ da da gelişmiş ülkeler hatta gelişmekte olan ülkeler için 
anahtar sektör rolünü oynamaya devam etmektedir. Günümüzde güçlü bir otomotiv sektörü 
sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerinden biridir. Otomotiv sektörünü bu kadar değerli kılan 
şey ise sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkileri. Otomotiv, enerji, demir-çelik, cam, plastik, 
tekstil, elektronik ve yazılım gibi başka birçok sektörün ürettiklerinden yararlanmaktadır. 
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Bugün küresel markalarıyla global pazarlarda tutunabilen ülkelerin neredeyse tamamı gelişmiş 
ülkelerdir. Otomotiv sektörünün toplam cirosuna baktığımızda ise yaklaşık 2 trilyon Euro luk 
bir büyüklükle karşılaşıyoruz. Bu ciro büyüklüğü ile sektör dünyanın en büyük altıncı 
ekonomisine sahiptir. Otomotiv ve AR-GE faaliyetlerinin yoğun olduğu ve aynı zamanda ileri 
üretim tekniklerinin kullanıldığı bir sanayi dalında küresel ölçekte rekabet edebilen şirketlere 
sahip ülkelerde üretim çeşitliliğinin yüksek ve dış dünyayla bağlantılarının kuvvetli olduğu 
görülmektedir. Böyle bir alanda mühendislik ve tasarım çalışmaları başat görev olarak 
görülmektedir. Otomotiv sektörünün sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji 
üretimini zorunlu kılması geniş bir yan sanayi ağı oluşturması önemlidir. Bunlarla birlikte 
nitelikli personele istihdam alanı oluşturması dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının 
yanı sıra pek çok sektöre göre girdi sağlaması ile tetikleyici bir güce sahip olduğu 
görülmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak dünyadaki gelişmelere paralel 
hazırladığımız Türkiye Otomotiv sektörü strateji belgesi ve eylem planlarının vizyonundan 
değiştirilerek 2011-2014 eylem planının vizyonundan bölgede üretim merkezi ve AR-GE üssü 
olmaktır şeklindeki düzenleme, 2015-2018 eylem planının vizyonunun sahip olduğu yerli 
markaları ile dünya otomotiv pazarında söz sahibi olmaktır şeklinde revize edildi. Otomotiv 
sektöründe bu yönde yaptığımız yeniden yapılanmanın sonuçlarını önümüzdeki yıllarda 
göreceğiz. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin ulusal hedeflerini tutturmada önemli 
kazanımlar sağlayacaktır. Böylece Türkiye yalnızca bir üretim mekânı değil, aynı zamanda 
tasarım ve AR-GE merkezi olacaktır. Bu kapsamda sanayi mülkiyeti Türkiye’ye ait tasarımlarda 
ortaya çıkacaktır.  

Ülkemizde 5746 sayılı kanun çerçevesinde otomotiv ve AR-GE merkezi kurulmuştur. Bu 
beyanda 64 AR-GE merkezi otomotiv sanayi için hizmet etmektedir. Çünkü bu AR-GE 
merkezlerinde geliştirilecek ürünler ülkemiz açısından son derece önemlidir. Son 15 yıllık süreç 
içerisinde otomotiv konusunda AR-GE projelerinin hayata geçirilmesi ile bu AR-GE 
merkezlerimiz önemli başarılara imza atmıştır. 2016 yılı içerisinde açıkladığımız AR-GE reform 
paketi ile bu hususta önemli mesafeler kat ettik. Reform paketi ile tasarım geliştirmeye yönelik 
AR-GE faaliyetlerine desteğin yan sanayii ve KOBİ lere de ciddi bir şekilde yansıması 
sağlanacaktır. Yeni projelerde üretim öncesi tasarım, geliştirme, prototip, kalıp safhalarında 
yerli üretimin egemen kılınması, kalifiye eleman, mühendis istihdamı ve AR-GE çalışmalarına 
özendirici kredi ve teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde ciddi bir 
hareketlilik sağlanacaktır. Yine bu doğrultuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
Türkiye’de otomotiv dâhil tüm öncelikli alanlarda hedef odaklılığının sağlanmasına ve teknoloji 
alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar da yaptık. Bunlar arasında üst düzey 
önceliklendirme toplantıları, teknoloji yol haritaları çalışmaları, sektörel AR-GE problemlerinin 
belirlenmesi ve Ekonomi Bakanlığı – TUBİTAK işbirliğinde dış ticaret verileri analiz çalışmaları 
da yer almaktadır. Otomotiv sektörüne özel TUBİTAK önderliğinde iki teknoloji yol haritası 
oluşturduk. Bunlar otomotiv sektörü özelinde; hafifleştirmeye yönelik malzeme teknolojileri ve 
otomotivle makine sektörlerinde gömülü sistemler olarak görülmektedir. Belirlenen teknoloji 
alanlarına odaklanan gerek üniversite gerekse özel sektöre yönelik yeni destek programları da 
oluşturduk. Bu programlar altında elektrikli ve hibrit elektrikli araç teknolojileri, malzeme 
teknolojileri, elektronik kontrol üniteleri, araç bileşenlerinin üretimi, gömülü sistemler, yenilikçi 
araç ürün tasarımı ve tasarım doğrulama gibi alanlarda çağrılar yaptık. TUBİTAK aracılığı ile 
2012-2015 yılları arasında otomotiv alanında açılan hedef odaklı çağrılar aracılığı ile 32 si 
TEYDEB olmak üzere 53 proje desteklendi. Ayrıca önümüzdeki dönemde 2017 yılının sonuna 
kadar odaklanacağımız alanları belirleyerek çağrı planımızı da yayınladık. 2017 yılı sonuna 
kadar otomotiv alanında 20’ye yakın yeni çağrı açmayı planlıyoruz. Tüm bunlar Bilim Sanayi ve 
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Teknoloji Bakanlığı olarak otomotiv alanının ekosistemine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. 
2012 yılında başlatılan 1511 TUBİTAK öncelikli alanlar, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik 
destekleme programı sayesinde otomotiv sektöründe ciddi bir eksikliği de giderdik. 2012-2016 
yılları itibari ile bu program kapsamında aktarılan hibe destek tutarı toplam 176.8 milyon lirayı 
aştı. Yine aynı dönem içinde desteklenen projeler kapsamında oluşturulan AR-GE hacmi ise 
yaklaşık 251 milyon lira oldu.  

Uludağ Otomotiv Endüstrisi, İhracatçılar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve TUBİTAK 
tarafından düzenlenen Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel AR-GE Proje Pazarı ve 
Komponent Tasarımı yarışmasına da değinmeden geçemeyeceğim. Sektörde çalışan 
profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve 
otomotiv tutkunlarını içine alan geniş bir kitlenin yanı sıra yine bununla beraber bütün bu 
faaliyetlerde bende varım diye ortaya çıkan sıra dışı fikirlerini ortaya koyan bu yarışma sektöre 
önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitelerimizin, TUBİTAK’ın düzenlediği Alternatif Enerjili 
Araç Yarışları da bu konuda önemlidir. Hem tasarım hem yakıt açısından ortaya konulan eserler 
bizim yüzümüzü güldürmektedir. Bu tür çalışmalar sektöre dinamizm katmakta, 
üniversitelerimizi sektörün içine çekmektedir. Yapılan bu çalışmaların ticarileşmeye dönmesi ve 
toplum hayatına dokunması ve insanlığın hizmetine sunulması esastır. Otomotiv sanayii 
doğrudan ve dolaylı olarak çok geniş istihdam sağlayan bir sanayi dalı olup aynı zamanda ham 
madde tüketici arasında tüm işlevleri de kapsayan bir tedarik zinciri ile kapsamaktadır. Burada 
hedef tüketicinin talepleri doğrultusunda rekabetçi bir üretimi gerçekleştirmektir. Tedarik 
zinciri içinde kalite, maliyet, lojistik ve tasarım teknoloji yönetimi ortaktır. Özellikle araç üretimi 
ile ham madde ve aksam parça üretiminin tam bir uyum içerisinde bulunması gerekmektedir. 
Bu amaçla her alanda motorlu taşıt aracı üretimi ile aksam parça üretimi yapan kuruluşlar 
arasında uzun vadeli stratejik işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Ülkemiz ekonomisinde çok özel bir yeri olan otomotiv sanayii son 10 yılda ihracatını 
büyük oranda arttırmış ve 2006 yılından itibaren tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan 
sektör haline gelmiş ve ülkemizin ekonomik dengesine de önemli katkılarda bulunmuştur. 
Ülkemizde taşıt aracı üretimi yapan otomotiv ana sanayiinde 50 bin, yan sanayide 250 bin 
olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış 
ağlarında çalışanlarla birlikte 450 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Otomotiv sektöründe 
uluslararası sürdürülebilir rekabet için üretim ve yönetimde yetenekli insan gücünün varlığı 
temel olarak kabul edilmektedir. Özellikle üretimin batıdan doğuya doğru kayması sonucu 
çıkacak fırsatlardan yararlanabilmek ve artması muhtemel ihracat projelerine bağlı olarak 
ortaya çıkan kalifiye iş gücünün karşılanması da bir başka durumdur. Ülkemizin üretim 
merkezinin yanında bir AR-GE ve tasarım üssü olmasıyla eksiklikler giderilecektir. Bu 
doğrultuda kamunun ve özel sektörün eğitim ve öğretim kurumlarımızın birbirlerini destekleyici 
ve tamamlayıcı bir şekilde işbirliğine büyük önem vermekteyiz.  

Günümüzde sürekli gelişen otomotiv sektörü hafif teknolojik malzemeler, hurda araç 
yönetimi, emisyonlar, elektronik kontrol üniteleri, yeni yakıt türleri, elektrikli araçlar, müşteri 
odaklı tasarım ve üretim gibi birçok konuda da çalışmalarını odaklanarak sürdürmektedir. 
Otomotiv mühendislerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla ülkemize çok daha iyi şeyler katacağına 
inanıyorum. Yapmamız gereken eksik ne varsa bunların tamamlanması suretiyle eğitim 
öğretim alanında bu faaliyetlere katkı verecek olan hem bilgi bakımından hem de ARGE 
inovasyon bakımından katkı verecek olan bütün paydaşların ihtiyaçlarını giderecek tüm 
faaliyetleri yapmaya hazırız.  
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Otomotiv sektörü için ithalat ve ihracat değerleri arasında farklar var. Demek ki üzerine 
bilgiyi ve teknolojiyi yeterince koyamamışız. O yüzden ürettiklerimize biraz daha bir şeyler 
katmak, içerisinde var olana daha iyi bir fonksiyon ilave etmek suretiyle onun katma değerinin 
arttıracak adımlar atamazsak, buradan elde ettiğimiz katma değer dünyadakinin üzerinde 
olamıyor. Ülkemizin kalkınması, insanlığa bir değer katmak için burada olabildiği kadar 
fedakarlık gerekmektedir. Bir araya gelmeliyiz, daha çok konuşmalıyız, konuşmanın ötesinde 
ticarileşmeyi arttırmalıyız. Yaptığımız çalışmalar sonucunda daha fazla şeyler elde etmeliyiz. 
Sadece bir makale değil, bir prototip değil, prototipin ötesinde ürünün ticarileşerek hayata 
dokunması, bir yere fayda getirmesini sağlayacak pozitif sonuçları ortaya çıkarması 
gerekmektedir. Takım çalışmasının kazandırabilecekleri adına, bu sektörün sadece otomotiv 
mühendisliği ile değil diğer mühendislik dalları ile de çalışması lazım. Hepsini bir araya getirip 
büyütürsek daha iyi olacağına inanıyorum.  
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PANELLER 

Panel 1: Paydaşların Otomotiv Mühendislerinden Beklentileri 

Moderatör  Prof. Dr. İbrahim KILIÇARSLAN, 

Panelist Osman SEVER (Otomotiv Sanayi Derneği) 

Panelist  Zeynep ERKUNT (Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği) 

Panelist  Nurettin ÖZDEBİR (Ankara Sanayi Odası) 

Panelist  Yunus ÇİFTÇİ (TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 

Panelist Tolga DOĞANCIOĞLU (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) 

Otomotiv mühendislerinin nitelikleri hususunda sektörün beklenti ve görüşlerini 
paylaşmışlardır.  

Osman SEVER Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel Sekreteri; 

1996 yılında yaklaşık 650 bin olan üretim kapasitesi gümrük birliği anlaşmasının da katkısıyla 
2016 yılı sonu itibari ile 1.9 milyona dayanmıştır.  1996 yılında 330 bin olan üretim adedi de 
2016 yılında 1 milyon 536 bin e ulaşmıştır. İhraç edilen araç sayısı 42 binden, 2016 yılsonu 
itibari ile 1 milyon 155 bin rakamına ulaştığı görülmektedir. Türkiye’deki toplam ithalatın 
yaklaşık %73’ünü otomotiv ve yan sanayi ürünleri oluşturmasına rağmen dış ticaret 
dengesinde 1996 yılına göre artış gözlemlenmiştir. 

 2016 yılının ilk dokuz ayında 1 Milyon araç üretimi ile Türkiye,  AB içinde 6. en büyük motorlu 
taşıt üreticisi ve dünyada 1 basamak yükselerek 15. en büyük motorlu taşıt üreticisi konumuna 
gelmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Küresel Motorlu Taşıt Üretimi En İyi 20 Ülke (1000 adet) 
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Türkiye dünya otomotiv üretiminin %1.54 ü gerçekleştirmektedir. Uludağ otomotiv 
ihracatçılar birliğinin verilerine göre otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi birlikte geçen yıl 
24.2 milyar Dolar ihracat gerçekleştirmişlerdir. Bu rakamın %65’ini ana sanayi kalanını tedarik 
sanayi gerçekleştirmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre 2008 yılından 
itibaren Türkiye deki Ar-Ge merkezi sayısı 350 ye ulaşmıştır. Bunların 83 adedi otomotiv sanayi 
alanındadır. Otomotiv sanayi alanındaki Ar-Ge merkezlerinin 66’sı otomotiv yan sanayisinde 
geri kalanı ise otomotiv ana sanayi ve mühendislik şirketleri olarak faaliyet göstermektedir. 
Otomotiv sanayi derneği üyelerinin şirketlerinde 4000 den fazla mühendis Ar-Ge birimlerinde 
çalışmaktadır. 2016 yılında Türkiye’de yeni bir ağır ticari araç motoru ve çeşitli binek ile ticari 
araçların üretimi başlamıştır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Türkiye’de 2016 yılında üretimine başlanan projeler/ürünler 

2016 yılındaki ihracat verilerine göre otomotiv sanayi Türkiye ihracatının %17 sini 
gerçekleştirmektedir. 2016 yılındaki otomotiv sanayine ait veriler şekil 3 de görülmektedir. 

Tüm bu veriler dikkate alındığında Türkiye’deki mühendislik eğitiminin önemi daha net 
anlaşılabilir. Mühendislik konusundaki yetişme süreci, orta öğretimi de kapsayan ön hazırlık 
sürecinden başlayarak ele alınması gerekmektedir. Ortaöğretimdeki eğitim kalitesinin 
arttırılması yükseköğretime gelen öğrenci kalitesinin ve dolayısıyla daha nitelikli 
mühendislerin yetiştirilebilmesinin önünü açacaktır. Mühendislik, çok iyi bir matematik bilgisi 
gerektiren beyin kullanma sanatıdır. Mühendislik eğitimi almak isteyen öğrenciler üst düzey 
matematik bilgisi ile yetiştirilebildiği takdirde mühendislik eğitimindeki problemler büyük 
ölçüde çözülecektir. Bununla birlikte otomotiv mühendisliği eğitimi dikkate alınırsa bilgisayar, 
yazılım, elektrik elektronik, güvenlik, malzeme bilimi vb. alanlarda da eğitim verilmesinin 
gerekli olduğu açıktır. Yurtdışı analiz kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalarda 2030 yılında 
bir otomobilin maliyetinin yaklaşık yarısını elektrik ve elektronik ekipmanlarının ve yazılımların 
oluşturacağı öngörülmektedir. 
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Şekil 3. 2016 yılındaki otomotiv sanayine ait verileri 

Günümüz taşıtları incelendiğinde bu taşıtların sadece yolcu ve yük taşıyan bir araçtan daha çok 
hareket bir bilgisayara benzediği görülmektedir. Bununla birlikte teknolojik yönden çok hızlı 
bir değişim ve gelişim içerisindedir. Özellikle otomotiv alanındaki dijitalleşmeyle birlikte 
otomobiller daha konforlu, güvenli ve eğlenceli bir hal almaya başlamış olup sürücüsüz 
(otonom teknolojisi) araçlar da kullanılmaya başlanmıştır.  

Dijital Dönüşüm insanlar ve makinalar arasında yeni bir ilişki setini ortaya çıkartmaktadır.  

 Artan değişkenlik & Esneklik  

 Karar verme yetkinliği 

 Değişik alanlarda ortak çalışmak zorunluluğu  

Bu durum ise, yeni nesil bir iş gücü gerektirmektedir. Bu da ülkemiz otomotiv mühendisliği 
eğitiminde yapısal değişikliklere gidilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. Mühendislik 
eğitimi, dijitalleşmeyi dikkate alarak ondan en fazla faydayı alıp en doğru sonuçları çıkartmak 
için kendini güncellemelidir. Yetiştirilecek olan mühendis adaylarının diploma mühendisi değil, 
multi-disipliner alanlarda yetkinliklere sahip birer uzman olmaları hedeflenmelidir. MÜDEK 
verilerine göre Türkiye’de yükseköğretim tercihlerinde mühendislik alanlarına talep giderek 
azalmaktadır. Bu durum batı medeniyetlerinde de aynı olup doğu medeniyetlerinde tam tersi 
bir durum mevcuttur. Ülkemizde nitelikli öğrenciler otomotiv mühendisliği yerine genel 
istihdam ve kariyer imkânları açısından daha fazla fırsat sunan Makine Mühendisliği 
bölümlerini tercih etmektedir.  
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Ayrıca Otomotiv mühendisliğine olan talebin daha az olmasının diğer sebepleri olarak şunlar 
sıralanabilir: 

 Yeni mezun mühendisler arasında sanayide çalışma arzusu yüksek değildir.  

 Üniversitelerde Otomotiv Mühendisliği alanında görev yapan yeterli sayıda ve yetişmiş 
öğretim kadrosu ve teknolojik gelişmeleri öğrencileri uygulamalı olarak aktarabilecek 
eğitim tesisi eksiği bulunmaktadır.  

 Otomotiv sanayinin nitelikli mühendis ihtiyacı bulunmaktadır.  

 Otomotiv sanayiinin yeterli nitelikte olmayan ihtiyacının üzerinde Otomotiv Mühendisi 
mezunlar iş bulmada sıkıntı yaşamakta ve bu durum mesleki çekicilik üzerinde olumsuz 
etki oluşturmaktadır.  

Otomotiv Sanayicileri Derneği adına Osman SEVER otomotiv mühendislerinden beklentilerini 
şu şekilde açıklamıştır;  

Yeni mezun mühendislerin otomotiv mühendisliği alanına tam hâkim olarak mezun 
olamayacaklarından otomotiv mühendisliğini çalıştıkları şirkette öğreneceklerinin farkında 
olduklarını belirtti. Bu sebeple otomotiv mühendisi olmaları yerine matematik destekli iyi bir 
mühendislik alt yapısı alarak Makine Mühendisliği esaslı eğitimin kuvvetli olmasının 
kendilerine iş hayatında kolaylık sağlayacağına işaret etti. Otomotiv ile ilgili derslerin seçmeli 
olarak verilerek öğrencinin bilgi ve ilgi seviyesinin geliştirilebileceğini belirtti. İyi bir temel 
mühendislik eğitimi ve temel yetkinliklerden sonra otomotiv konusunda yüksek lisans ve 
doktora ile uzmanlaşmanın daha verimli olacağını ifade etti. Ayrıca, günümüzün hızla değişen 
teknolojileri ve değişen müşteri beklentileri karşısında tek disiplin bazlı bir eğitim programı 
yerine ikili / çoklu disiplin modelinin uygulanmasının mühendis adaylarını geleceğe daha iyi 
hazırlayacağını belirterek, mühendis adaylarının sanayiye teşvik edilmesi, nitelikli Ar&Ge 
personeli yetiştirilmesi, staj programlarının uzun süreli hale getirilmesi ve Sanayi-Üniversite 
İşbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Nitelikli "AR-GE" personeli yetiştirmek için;  

 Ar-Ge alanında yüksek lisans ve doktora programlarının teşvik edilmesi, 

 Üniversite ve STK’lar ile spesifik konularda program & müfredat oluşturulması,  

 Otomotiv yüksek lisans ve doktora öğrencilerini teşvik etmek için otomotiv sanayiine 
yönelik yüksek lisans programlarının arttırılması,  

 Araştırma merkezleri ile kuluçka merkezlerinin kurulması,  

gerektiğini belirtmiştir. 

Otomotiv sanayinin yeni alanlara açılırken ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kendini sürekli 
geliştirebilen mühendis iş gücünün yetiştirilmesinin için: 

Orta öğretimden başlayarak,  

- Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminin yapısının değiştirilmesi,  

- Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi,  

- Tezlerin, stajların, proje uygulamalarının ve doktora programlarının yapısının gözden 
geçirilerek yenilenmesi.   
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gerektiğini, bu sayede bilgi üretebilen, modelleme yapabilen, sorunları tanımlayıp bunları 
çözebilecek analitik yeteneklere sahip mühendisler yetiştirilebileceğini ifade etmiştir. 

Zeynep ERKUNT Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi; 

Traktörler otomotiv endüstrisinin tamamlayıcı unsurlarındandır. Türkiye de 1 milyon 650 
civarında traktör kullanılmaktadır. Türkiye de yerli traktör imalatı yapan beş kuruluş 
bulunmaktadır. Bunun dışında ithalatçı firmalar da bulunmaktadır. Bu beş yerli firmanın üç 
tanesi AR-GE merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Geçmiş yıllarda Ar-Ge merkezi olmak için 
tam zamanlı 50 çalışan olması gerekirken günümüzde 15 çalışan olması yeterli olmaktadır. Ar-
Ge, Türkiye deki gibi araştırma ve geliştirme değil aynı zamanda yapılan bu araştırma 
geliştirme faaliyetlerinin ticarileştirilmesi anlamını taşımaktadır. Türkiye de günümüz emisyon 
standartlarına uygun motor yapabilecek kuruluş bulunmamaktadır. Tek tek motor komponent 
üretimi yapılabilmekte fakat bir motor tasarımcısı olmadığından standartlara uygun motor 
yapılamamaktadır. Otomotiv mühendisliği eğitimi tek başına yeterli olmayıp daha sonrasın da 
elektrik-elektronik, imalat, malzeme veya yazılım alanlarından bir tanesinde uzmanlaşmak 
gereklidir. Türkiye’deki mühendislik eğitimi çok düşük seviyelerdedir. İşe alınan mühendisler 
kurumlarında sıfırdan mühendislik eğitimi almaktadır. Üniversitelerde verilen mühendislik 
eğitiminin mutlaka gözden geçirilmesi ve tasarımın öneminin vurgulanması gerekmektedir. 
Üniversitelerde verilen mühendislik eğitiminde uygulanan yaz stajının süresi yeterli 
olmamaktadır. Staj sürecinde öğrenciyi kontrol ve denetim mekanizması bulunmadığından, 
öğrenci stajın önemi ve bireysel gelişimine sağladığı katkıların farkına varamamaktadır. 
Otomotiv mühendisliği bölümünün makine mühendisliğinden çok farklı olduğunu öncelikle 
sanayicilerin olarak görmesi gerekmektedir. Öğrencilere, verilen eğitimin yanında hangi 
yetkinliklerin kazandırıldığını da öğretmek gerekir. Açılan iş ilanlarına otomotiv mühendisliği 
mezunlarından başvurunun çok az olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri;  

 Öğrencilerin verilen iş ilanına uygun olmadıklarını düşünmeleri 
 Kuruluşun veya firmanın ilana genel mühendislik olarak çıkması 

olabilir. Sanayi kuruluşları otomotiv mühendisliğinin itibarı ve geçerliliğini arttırmak için olan 
iş ilanlarındaki aranan şartlara otomotiv mühendisi ibaresi koyması ve alımlarda dikkate alması 
gerekmektedir.  

Nurettin ÖZDEBİR Ankara Sanayi Odası Başkanı; 

Otomotiv sanayi hem değer zinciri bakımından hem de teknik mevzuat bakımından küresel 
olarak entegrasyonunu tamamlamıştır. Türkiye bu entegrasyona dahil olmasına ve dünya 
otomotiv sanayisinde önemli bir paya sahip olmasına rağmen teknolojik gelişmeleri geriden 
takip etmektedir. Otomotiv pazarında emisyondan koltuk tasarımına kadar birçok 
düzenlemeler mevcuttur. Türkiye çağın gereklerine uygun noktaya geldiğinde gelişmiş ülkeler 
yeni kurallar oluşturduğu ve yeni misyonlar edinmiş olduğundan tekrar teknolojik olarak geri 
kalınmaktadır. Türkiye de otomotiv sektöründeki Ar-Ge merkezleri global üreticilerin adı 
altında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla son teknolojik ürünlerin üretim bilgisine 
ulaşılamamaktadır. Ürünün bütün komponentleri Türkiye’de üretilme ancak bu komponentler 
yurtdışında birleştirilip son ürün olarak Türkiye’ye ithalat yoluyla gelmektedir. Bu nedenle 
bizim ürettiğimiz ve arge merkezlerinde geliştirdiğimi komponentler milli ürün olarak 
sayılmamaktadır. Bu durumdan kurtulmak için mühendislik şirketlerinin sayısının arttırılması 
ve üniversitelerin bu alanlara yönelmesi gerekmektedir. Mühendislik firmalarında üretilen 
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teknolojik bilgilerin kalması daha hızlı çözümler bulunmasını sağlayacak ve üniversitedeki 
bilgilerin birikiminin öğrencilere aktırılması güncel teknolojinin yakalanabilmesine imkan 
verecektir. Üniversitelerde birinci öncelik öğrenci yetiştirmek değil teknoloji ve bilim 
üretmek olmalıdır. Ülkemizde 20 adet otomotiv mühendisliği mevcut olup bunlardan 11 
tanesi teknoloji fakültelerinde, diğerleri mühendislik fakültelerinde bulunmaktadır. Yirmi 
bölümün on altı tanesi devlet, dört tanesi ise vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. Otomotiv 
mühendisliği eğitimi verebilmek için multi disipliner konularda bilgi sahibi olunması gerekir. 
Projelerde çalışacak mühendislerin takım olarak çalışma yetkinliğine sahip olması gerekir. 
Yükseköğretime geçiş sınavını gözden geçirilmesi gerekmekte, öğrenciler yeteneklerine ve 
kabiliyetlerine uygun branşlara göre yönlendirilmelidir. Akademiden beklentimiz gerek 
akademik, gerek pratik, gerek iletişim kurabilen, gerekse de takım çalışmasında katılabilen ve 
hemen işe başlayabilecek mühendislerin yetiştirilmesidir. Müfredattaki derslere bakıldığında 
termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği gibi genel mühendislik derslerin yanında 
otomotiv elektrik ve elektroniği, gövde tasarımı, makine imalatı, motor dinamiği, sensörler, 
sinyaller ve uygulamalar, veri toplama gibi farklı disiplinlere ait dersler de yer almaktadır. 
Farklı disiplinler ait bu derslerde ne kadar yetkinlik sahibi olabileceği değerlendirilmedir. 
Bunun yerine öğrenciler farklı disiplinlere lisansüstü eğitim döneminde yönlendirilmesi 
gerekmektedir. Üniversitelerin sanayi kuruluşlarında kullanılan yazılım donanım ve 
ekipmanlara sahip olup olmadığı ve yeterli yetkinliğe sahip akademisyen sayısının mevcut olup 
olmadığı diğer önemli hususlardan biridir. Verilmekte olan otomotiv mühendisliği eğitiminin 
içeriğinin yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme yapılırken sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları 
üst düzeyde göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde yüzlerde işsiz otomotiv mühendisi 
bulunmasına rağmen sanayi kuruluşları nitelikli eleman aramaya devam edeceklerdir. 
Mühendislik öğrencileri pratik yönlerini geliştirmek için yeteri kadar sanayi kuruluşlarında 
zaman geçirememektirler. Bazı üniversiteler öğrencilerin pratik eğitimlerini yeterli bir seviyede 
gerçekleştirebilmektedirler. Bu noktada bir diğer sorun otomotiv sanayinin olmadığı yerlerde 
otomotiv mühendisliği bölümlerinin açılmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim 3 sömestre 
çıkartılarak 2 sömestr okulda 1 sömestr sanayi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca akademik kadroyu 
sanayinin ihtiyacı doğrultusundaki konulara uygun bilgiye ve pratik tecrübeye sahip kişilerle 
güçlendirmek gerekmektedir. Sanayi kuruluşlarındaki tecrübeli mühendisleri gerek yarı 
zamanlı gerekse zamanlı olarak akademiye kazandırarak eğitimin sanayiye uygu hale 
getirilmesi sağlanmaktadır.  

Yunus ÇİFTÇİ TOSB Yönetim Kurulu Başkanı; 

Küresel dünyada bugün gelinen noktada bütün firmalar birbiriyle rekabet eder durumdadır. 
Rekabet edemeyen firmalar, ülkeler, insanlar pazarda tutunamadıkları gibi sahip oldukları 
pazarları da kaybetmeye mahkûmdurlar. Ayrıca bilginin çok hızlı değiştiği ve geliştiği bu 
yüzyılda daima sizden daha üst seviyede olan kurum ve kişilerle rekabet edebilmeliyiz. 
Geçtiğimiz yüzyıllarda bir asırda elde edilen bilgi bugün bir iki yıl gibi kısa bir sürede elde 
edilebilmektedir. Bunun yanında elde edilen bilginin yayılma hızı dakikalar seviyesindedir. Bu 
nedenle bilgi üretme konusunda oldukça hızlı olunması gerekmektedir. Hâlihazırda birçok 
teknolojik gelişmeyi ve bilgiyi geriden takip eden ülkemiz için hiçbir alanda ve konuda 
kaybedecek vaktimiz bulunmamaktadır. Üniversitelerden mezun olan bireylerin mezun 
oldukları anda sanayiye adapte olarak ve üretime katılmaları gerekmektedir. Ancak sanayiden 
bağımsız yürütülen üniversite eğitimi nedeniyle bireyler mezun olduktan sonra da en az bir iki 
yıl süreyle sanayide yetişmeleri ve iş yapma yeterliliğini kazanmaları için vakit 
geçirmektedirler. Kaybedilen bu kayıp süreyi azaltmak ve hatta ortadan kaldırabilmek için 
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sanayi ve üniversiteyi iç içe geçirmemiz gerekmektedir. Teknoloji Fakültelerinde mevcut olan 
bir yarıyıllık iş yeri eğitimi bu noktada büyük avantaj sağlamaktadır ancak bu sürenin de 
uzatılması gerekmektedir. Ayrıca iş yeri eğitimi yaklaşımının bütün mühendislik fakültelerinde 
uygulanması gerekmektedir. Bu noktada açıkça ifade edilmelidir ki sanayinin üniversiteden 
beklediği iş yapmaya hazır bireylerin yetiştirilmesi ve mezun edilmesidir. Bunu başaran 
ülkelerin (Almanya, Japonya vb) teknolojik olarak oldukça ileri seviyelere çıktığı görülmektedir. 
İş yeri eğitimi ve staj gibi uygulamalar hem öğrenciye hem de firmaya avantajlar sağlamaktadır. 
Birçok öğrenci eğitim gerçekleştirdiği firma da işe başlayabilmektedir. Ancak işyeri eğitimi ve 
staj gibi uygulamaların büyük bir ciddiyetle yapılması gerekmektedir. Firmalar ve okullar 
arasındaki ikili anlaşmalarla mezun olunduğunda hazır iş garantisi vererek işin ciddiyetini ve 
kalitesinin azaltılmaması gerekmektedir. 

Mühendislik eğitimi hem mühendis adayları hem de eğiticiler için oldukça meşakkatli bir 
süreçtir. Bu noktada mühendis adaylarına büyük sorumluluk düşmektedir. Adayların dinamik 
ve girişken olması ve hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmesi gerekmektedir. 
Unutulmamalıdır ki mühendis adayları da kendi içlerinde rekabet içerisindedir. İşe başladıktan 
sonra dahi gelişime açık olmayan mühendisler, işsiz kalma ya da kötü pozisyonlarda çalışma 
riski altındadırlar. Bu farkındalığın üniversite eğitimi sırasında öğrencilere çok iyi verilmesi 
gerekmektedir. Ancak öğrencilerde bu farkındalığın yaratılması sadece öğretim elemanlarının 
görevi değildir ve olmamalıdır da. Bu toplumdaki her kesimin bir sorumluluğudur. İşverenler, 
sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları bu noktada birincil sorumlulardır. Mühendis 
adaylarının sahip olması gereken bir başka önemli yeterlilik ise takım çalışması yapabilme 
becerileridir. Birçok alanın artık multi-disipliner olması bunu zorunlu kılmaktadır. Özellikle 
Otomotiv Sektöründe çalışan mühendislerin sektörün yapısı gereği birçok alandan 
mühendislerle ortaklaşa çalışması gerekmektedir. Otomotiv mühendislerinin inisiyatif 
kullanabilme becerilerinin de gelişmiş olması gerekmektedir. Özgür düşünemeyen ve inisiyatif 
alamayan mühendislerin teknoloji geliştirebilmeleri mümkün değildir. Bu amaçla Otomotiv 
Mühendisliği eğitimi süresince mühendis adaylara sadece bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl 
ulaşacakları ve bu bilgiyi nasıl kullanacakları öğretilmelidir. Mühendislerin ARGE 
pozisyonlarında görev alabilmeleri için inisiyatif kullanabilmeleri ve muhakeme yeteneğine 
sahip olmaları gerekir. Elde ettiği sonuçları yorumlayamayan bir mühendisin yaptığı iş masa 
başı memuriyetinden öteye geçemeyecektir. Bilgiye ulaşma konusunda mühendislerin önüne 
çıkacak olan en büyük engel yabancı dil bilgisi olduğundan her mühendisin biri çok iyi seviyede 
olmak üzere en az bir iki dil bilmesi gerekmektedir.  

Tolga DOĞANCIOĞLU Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD); 

TAYSAD’ın otomotiv mühendislerinden en büyük beklentisi en kısa sürede işe adapte olup 
katkı sağlamalarıdır. Firmaların mühendislerden beklentileri oldukça yüksek ancak bu 
beklentiyi kademelendirerek orta öğretim seviyesinden başlamak suretiyle eğitim 
iyileştirmelidir. Özellikle teknik tarafı yüksek üretime destek verebilecek ve analitik düşünme 
becerisi olan ve iyi düzeyde matematik eğitimi almış bir ortaöğretim mezunu mühendislik 
eğitiminde de başarılı olacaktır. Üniversitedeki mühendislik eğitimi boyunca sanayi işbirliği ile 
daha nitelikli mühendislerin yetiştirilmesini destekleyebiliriz. TAYSAD önümüzdeki on yıl 
içerisinde otomotiv sektöründe 20000 yeni mezuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu 
nedenle KARİYER 20000 programını başlatıldı. Bu amaçla çeşitli üniversitelerde öğrencilere 
Otomotiv sektörünün cazibesini anlatmaya gayret etmektedir. Otomotiv sektöründe istihdam 
ihtiyacı giderek artmakta ancak bunun yanında istihdam edilecek mühendislerin niteliğinin 
arttırılması gerekmektedir. Bu noktada TAYSAD şu anda Teknoloji Fakültelerinde yürütülen 
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işyeri eğitiminin yararlarının farkındadır ve bu program desteklenmelidir. Şirketlerimizin işe 
alım süreçlerinde, şirketlerimizde işyeri eğitimi yapan öğrencilerden faydalanma konusunda 
özen gösterilmektedir. Mühendislerden çabuk problem çözebilmelerini, farklı ortamlara kolay 
adapte olabilmelerini, yetkinliklerinin yüksek olmasını ve çok disiplinli olan bu alanda 
kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Tüm bu beklentilerin sadece üniversite eğitimi ile 
sağlanabilmesi mümkün değildir. Bu yeterlilikleri kazanmaları için bizim mühendis adaylarını 
üniversite eğitimleri boyunca sektörün içerisinde tutmalıyız. Aksi taktirde tüm bu yeterliliklerin 
işyerinde kazanılması çok uzun vakit almaktadır. Oldukça meşakkatli olan bu alanda öğrencileri 
teşvik edebilmek için daha üniversite sırasında bu adaylara küçük sorumluluklar yükleyerek 
başarı hazzını onlara tattırmamız gerekmektedir. Otomotiv mühendisliğini klasik bir Makine 
Mühendisliği şeklinde planlayamayız. Bugün artık araçlarda elektroniğin katkısı % 60 lara 
varmaktadır. Bunun yanında Endüstri 4.0 la beraber ihtiyaç duyulan yazılım bilgisi gerekliliği 
sanayide önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle YÖK’ün mevcut katı program oluşturma 
sisteminin dışına çıkarak teknolojik gelişmeleri dikkate alan bir müfredatı Otomotiv 
Mühendisliğinde oluşturmamız ve uygulamamız gerekmektedir. Bununla kalmayıp bu 
müfredatın her geçen yıl kendini yenilemesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yabancı dil konusunda 
geçmişten bu güne birçok tavsiye yapılmasına rağmen bu konuda istenilen seviyede bir gelişim 
kaydedilememektedir. Mühendislerin bu konuda da teşvik edilmeleri gerekmektedir. 
Üniversiteden en yüksek puanla mezun olanların ezber yeteneklerinin kuvvetli oldukları 
görülmektedir. Bu arkadaşların iş hayatında da başarılı olacak şekilde bir eğitimden geçmesi 
gerekmekte ve bu husus da uygulanan müfredatların güncelliği ile alakalıdır. Bu amaçla belki 
uzaktan eğitime daha fazla destek verilmelidir. Öğrenci işyerinde çalışırken uzaktan bir eğitim 
sistemi ile de derslerine devam etmeleri sağlanabilir. Otomotiv sanayisinin olmadığı yerlerde 
Otomotiv Mühendisliği programlarının açılması birçok anlamda problemlere neden 
olmaktadır. Bu güne dek yapılan hataların bundan sonra tekrarlanmaması gerekmektedir. 
Birçok şirkette çalışan arkadaşların en başarılılarının çevresiyle etkileşimde bulunan, Formula 
G yarışlarına katılan, eğitimini sanayi ile içi içe geçiren kişiler olduğu görülmektedir.  
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Panel 2: Akademik Çalışmalar ve Kamu Açısından Otomotiv Mühendisliği 

Moderatör  Prof. Dr. Orhan AYDIN (Yüksek Öğretim Kurumu) 

Panelist Adem Ceylan (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 

Panelist  Sebahittin KORKMAZ (Türk Standartları Enstitüsü) 

Panelist  Dr. Orkun HASEKİOĞLU (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

Panelist  Prof. Dr. Veli ÇELİK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 

Panelde Akademik çalışmalar ve komu açısından otomotiv mühendisliğinden beklentiler 
konusu tartışılmıştır. 

Sebahittin KORKMAZ Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı: 

Otomotiv sektöründe, üretim, yönetim, çevre, sağlık, güvenlik ve kalite ile ilgili test standartları 
mevcut. Türkiye’de TSE Otomotiv Test Merkezi projesinin üstlenici kurumu durumundadır. 
Test ve deney tecrübe ve bilgisi çok iyi bir konumda olan TSE gerek ARGE çalışmalarında 
gerekse ürün anlamında beklenen kalitenin üçüncü taraf olarak belirleyebilen güvenilir bir 
kurumumuzdur. Test, deney, muayene ve kontrol işlemlerinin bir standardının bulunması 
gerekmektedir. Bu standartları geliştiren ve üreten konumda olmamız gerekmektedir. Ancak 
bugünkü şartlarda Türkiye standardizasyon anlamında başkalarına bağımlı konumda olduğu 
gibi bu standartları anlayıp uygulayabilecek test edecek nitelikli personelin bulunmasında da 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle otomotiv test işleticisi alanında otomotiv mühendisleri bu 
açığı kapatabilir. Bu anlamda TSE’nin otomotiv mühendislerinden beklentisi test ve muayene 
standartlarını bilen, bu standartlarla ilgili kendini yetiştirmiş, bu alanda çalışmış, en azından bu 
literatüre hakim olmalarıdır. Otomotiv Test Merkezinin işletilebilmesi için uluslararası teknik 
elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Standarda uygun ürün belgelendirmesini gerçekleştiren 
üçüncü taraf akredite kurumlar ürün uygunluk belgesi vermediği sürece bir ürünün seyahat 
etmesi mümkün olamamaktadır. Otomotiv mühendislerinin bu bilgi birikimine de hakim 
olmaları gerekir. Türkiye bir devlet politikası olarak otomotivde atılım hedefinde ve kendi 
markasını yaratma yolunda ilerlemektedir. Bu önemli misyon nedeniyle otomotiv 
mühendislerinin otomotiv alanındaki standartlara hakim olması ve yeni standartlar geliştirme 
ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Standart üretimi, standarda uygun üretim ve pazarlama 
konusunda katma değeri yüksek teknolojik ürünlerde yer alınamadığı görülmektedir. Bu 
nedenle akademik programlarda ürün teknik özelliklerinin nasıl yazılacağı, standardizasyon 
proseslerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda eğitimin verilmesi önem arz etmektedir.  

Otomotiv sektörü katma değeri yüksek olan bir sektördür ve bu katma değeri olan sektörde 
de her şey izole edilmiş olarak yürütülmektedir. Örneğin Otomotiv Yönetim Sistemi ile ilgili 
standart ISO TS 16949 iken otomotiv görev gücü denilen bir kurum tarafından izole edilmiştir 
ve Türkiye’de TSE 16949’a göre belgelendirme yapmaya kalktığında böyle bir yetkinliği 
alamamaktadır. Bu anlamda otomotiv mühendisliğinden beklenti, makro politikaları 
okuyabilen, teknik standartlara hakim, özellikle sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili standartları 
belli seviyelerde tutarak teknolojiyi o pozisyona getirebilecek politikaları da bilen bir yapıda 
teknik elemanların yetişmesidir.  
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Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı; 

Çalışma hayatında istihdam edilen herkesin, mesleki yeterliliği tartışılır durumdadır. Sanayici 
işverenlerin de çalışanların mesleki yeterlilik konusunda eksiklikleri olduğunu dile 
getirmektedirler. MYK’nın görevi Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de doktorluk, 
mühendislik haricinde diğer tüm mesleklerin ulusal meslek standartlarını hazırlamak ve 
yayınlamaktır. Aynı zamanda bu standartların belgelendirmesi ve eğitimleri de görevlerinin 
arasındadır. Standartlar sektördeki tüzel kişiler tarafından hazırlanan ve MYK bünyesinde 
bulunan, YÖK ve MEB temsilcilerinin olduğu, sektörden de işverenlerin de temsilci olduğu 
sektör komitesinin nihai kararından sonra yönetim kurulu kararıyla resmi gazetede 
yayınlanarak oluşur. Yayınlandıktan sonra eğitim ve meslek edindirme süreçlerinde 
standartların zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.  Meslek standartları yayınlanma 
tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde MEB ve YÖK tarafından eğitim müfredatlarına göre 
gerekiyorsa yeniden revize edilmelidir. Bu süreçlerin devamında teorik ve pratik eğitimlerden 
sonra mesleki yeterliliğe sahip olmaları beklenmektedir.  

Geleneksel yöntemlerle öğrenen kişiler de sektörlerde çalışmaktadır.  Bu kişilerin yeterliliği 
TÜRKAK, MYK ve meslek gruplarına göre bazı uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 
ölçülmektedir.  Şu ana kadar yaklaşık 700’e yakın mesleğin standardı hazırlanmış, bunların 
500’e yakınının belgelendirilmesi veya eğitim süreçlerinin içerikleri hususunda yeterlilikleri 
hazırlanmıştır. Mesleklerin belgelendirilmesinde yaklaşık 67 kuruluş yetkin kuruluştur. 
Bunların sınav ve belgelendirme kapasitesi yaklaşık 800.000 kişidir. Yaklaşık 70 kuruluş da 
yetkinlik için başvurmuştur.  

Otomotiv sektörü için ise, belirlenen standartlar arasında 700 meslekten 37 tanesi otomotiv 
sektörü ile ilgilidir. Bunlardan 29 yeterlilik ile birlikte yetkilendirme işlemleri yapılmaktadır. 18 
yetkilendirme kuruluşu belgelendirme yapabilmektedir. Sektörde çalışan 200.000 kişi için 
belgelendirme konusunda herhangi bir problem olmamaktadır. Hükümet Bakanlığımıza, 2012 
yılından sonra artan iş kazaları için ilk etapta standart ve yeterlilikler verilen tehlikeli ve çok 
tehlikeli 115 meslekte belge zorunluluğu getirmiştir. Otomotiv sektörünü icra eden 48 tehlikeli 
ve çok tehlikeli meslek grubundan 10 tanesi otomotiv sektörü ile ilişkili mesleklerdir.  Bunlar 
için de 26.05.2016 tarihinden sonra belge zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Otomotiv sektörü 
için genellikle kurumsal yapıda icra edilen meslekler olduğu için firmalar son dönemde 
hassasiyet göstermelerinden MYK memnuniyet duymaktadır. Örneğin MAN fabrikası Sakarya 
Üniversitesi SEM ile iş birliği yaparak sınavlarını yapmışlardır.  

Sınavlar esnasında 15-20 yıldır otomotiv sektöründe çalışan işçilere sınavın ne kattığını 
sorulduğunda, işçilerden çok şey kattığı, teorik ve pratik çok şey öğrendiklerini, sektörde 
kullanılan teçhizat, müfredat yıllar içinde değiştiği için kazançlarının arttığını dile getirmişlerdir.  

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında belge almak isteyen kişilerin üç kere sınava girme hakkı 
vardır. İlk sınavlar değerlendirildiğinde başarı oranları bazı mesleklerde %15 - %20 civarındadır. 
%50’yi geçen çok azdır. İkinci ve üçüncü sınav sonunda genel başarı ortalama %75’lere kadar 
çıkmaktadır.  

Otomotiv sektöründe çalışan 19.430 kişi 15 meslekte belge almıştır ve çok talep vardır. Devlet 
tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları için sınav maliyetinin tamamını ödemektedir. Bu 
durumdan 12.875 kişi yararlanmıştır ve bunların maliyeti 30.2 milyon TL’dir. 

MEB, YÖK ve diğer paydaşlarımızla hazırladığımız Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 31.12.2016 
tarihi itibariyle Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. Mart ayı sonlarında Avrupa Konseyi’nde 
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oylanacak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
referanslandırılacaktır. O süreçten sonra diplomaların veya belgelerin Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinde öngörülen kalite güvencesini taşıyıp taşımadığı değerlendirilecektir. 
Yeterliliklerin ve standartların eğitim müfredatlarında ne kadar etkin olup olmadığı açık bir 
şekilde kendisini gösterecektir.  

Dr. Orkun HASEKİOĞLU Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan 
Yardımcısı; 

Otomotiv sektörünü TÜBİTAK birkaç perspektiften desteklemektedir. 2023 ulusal 
hedeflere katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi (UBTYS) 
dokümanı bulunmaktadır. Bu kapsamda otomotiv sektörü AR-GE ve yenilik kapasitemizin 
güçlü olduğu alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Başta 9. Kalkınma Planı, Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Türkiye Elektrik Elektronik Sektörü Strateji Belgesi 2012-2016 Eylem Planı, 
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Eylem 
Planı, Geri Tedarik Stratejisi Eylem Planı, sektörel bazda birçok strateji dokümanları üretilmiş 
ve genel politikalar belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu çerçevede, kalkınma için etki potansiyeli 
yüksek bir teknolojik eğilim bakış açısından en güncel ARGE odaklı hedeflerin belirlenmesi ve 
bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımların ürünlerin ayrıntılı bir şekilde 
tanımlanması amacıyla TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda teknoloji yol haritaları hazırlanmıştır. Özellikle 2012 – 2016 yılları arasında 
otomotivde belirlenen öncelikli ana araştırma alanlarına hizmet eden kilit konular arasında yer 
alan otomotiv ve makine sektörlerinde gömülü sistemler ve hafifleştirmeye yönelik malzeme 
teknolojileri konularında ülkemizdeki akademisyenler, sanayi kuruluşları ile ilgili kamu 
kurumları ile işbirliği içerisinde iki tane teknoloji yol haritası hazırlanmıştır. Yine bu teknoloji 
yol haritaları ile eş zamanlı yürütülen detaylandırma çalışmasında sektörün ve ARGE 
çalışmalarının önünü tıkayan sorunların tanımlanması amacıyla “Otomotiv Sektöründe Özel 
Sektörün ARGE İle Çözülebilecek Problemlerin Belirlenmesi Ve Detaylandırması” çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya otomotiv alanında 123 kuruluş dahil olmuştur. 2015 yılında 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen, hedef odaklı ARGE projelerinin 
desteklenmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar ARGE 
Projelerini Destekleme Programı ve TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji 
Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2015 – 2017 yılları arasında 
çağrılar planlanmıştır. Bu çalışmada TÜBİTAK 1003 programı kapsamında 131, TÜBİTAK 1511 
programı kapsamında ise 111 adet toplam 242 taslak çağrı oluşturulmuştur. Otomotiv 
sektöründe ise TÜBİTAK 1003 programı kapsamında 9, TÜBİTAK 1511 programı kapsamında 
ise 19 çağrı taslağı hazırlanmıştır. TÜBİTAK destek programları boyutunda 2012 – 2016 yılları 
arasında TÜBİTAK 1003 Programları kapsamında otomotiv sektörünün öncelikli alt teknoloji 
alanlarında 10 çağrı açmış, bu çağrılara 271 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bunların 
arasından kabul edilen 21 projeyle 17,6 milyon TL destek verilmiştir. Yine TÜBİTAK 1511 
Programı (TEYDEB programı) için 11 çağrı açılmış, 194 proje başvurusu gerçekleşmiş ve 
bunların arasında 32 proje kabul edilerek 15 milyon TL destek verilmiştir.  

Ulaşım alanında da HORIZON 2020’nin otomotiv sektörünü destekleyecek önemli programları 
mevcuttur. Bunlar içinde en başta gelenler Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi (European 
Green Vehicles Initiative - EGVI) konsorsiyumu çerçevesinde özellikle elektrikli ve hibrit araç 
teknolojileri, araç güvenlik ve emniyeti, otonom karayolları araç teknolojilerine yönelik 
konulardır. Bunun dışında HORIZON 2020 çerçevesinde otomotivin alt dallarına ait birçok 
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destek programı mevcuttur. HORIZON 2020 kapsamında yakıt pilleri, hidrojen enerjisi ortak 
girişimi binek araçlar ve otobüsler için destek programları bulunmaktadır. European Green 
Vehicles Initiative kapsamında, ileri güç aktarma organları teknolojileri, yeni araç mimarileri, 
ağırlık azaltma çalışmaları, gelişmiş aerodinamik sürtünme katsayısını düşürecek çalışmalar, 
aerodinamik yapı tasarımları için destekler, alternatif yakıtlı araçlar için parça gelişimleri gibi 
çok geniş alanda projeler desteklenmektedir.  

Enstitülerimizde otomotiv konusu iki alanda, iki Mükemmeliyet Merkezi çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Bir tanesi Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi, burada elektrikli araçları oluşturan 
temel yapı taşları, batarya hücreleri, batarya paketi, batarya yönetim sistemi, elektrik motoru, 
elektrik motor sürücüsü, enerji yönetim sistemi, araç kontrol sitemleri konusunda geliştirme 
yapmak isteyenler Mükemmeliyet Merkezindeki arkadaşlarla çalışıp geliştirme 
yapabileceklerdir. Mükemmeliyet Merkezinde dizel motorları için oluşturmakta olduğumuz 
Motor Mükemmeliyet Merkezinde, ülkemizde önemli bir hacme sahip olan traktör, iş 
makinası, jeneratör gibi ağır ticari dizel hizmet motorlarını teknoloji kritik ve yüksek hassasiyet 
gerektiren alt sistemleri ile birlikte tamamen ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesinin önünü 
açmak maksadıyla bir Mükemmeliyet Merkezi de oluşturulmaktadır.   

Prof. Dr. Veli ÇELİK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı; 

Üniversite – Sanayi işbirliği olmadan teknoloji geliştirme mümkün değildir. Bilindiği gibi 
ülkemizde önce ARGE merkezleri var, teknoparklar var ki Sayın Bakan bunları desteklemeye 
devam edeceklerini belirtmişlerdir. Mevcut durumda tüm bakanlıkların bir ARGE bütçesi 
bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığı buna SAN-TEZ projeleri ile başlamıştır. Bu kapsamda SANTEZ 
üniversite – sanayi işbirliği çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak bakıldığında 
elde edilen sonuçların ekonomiye istenildiği kadar da yansımadığı görülmektedir. Yerli 
üretimin desteklenmesi, milli kaynakların güçlendirilmesi her vatandaşın ortak isteğidir. Bunun 
için bir çıkış yolu bulunması gerekmektedir. Mevcut haliyle üniversitelerde eğitim – öğretim 
yükünün fazla olduğu bir gerçektir. Ayrıca idari faaliyetler ve bürokratik prosedürlerin de 
epeyce fazla olduğu düşünüldüğünde ARGE faaliyetlerine sınırlı zaman ayrılabildiği 
görülmektedir. Lisansüstü projelerde ilk iş projeyi yazmakla başlamaktadır ancak proje yazmak 
söz konusu olduğunda problemler meydana geliyor. Proje yazma ve dokümantasyon yapma 
konusunda özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan teknik elemanlarımızın yetersiz kaldığı 
görülmektedir. ARGE merkezlerinden ve Tasarım Ofislerinden lisansüstü proje konularının 
tespit edilip ilgili akademik personelle buluşturulması gerekmektedir. Rekabet etmek ve 
kendini geliştirmek isteyen her firma ARGE yapma durumundadır ve bu üniversite ortaklığı ile 
olduğu zaman Türkiye kazançlı çıkacaktır. Bunun için de lisansüstü öğrencilerinin mutlaka 
sanayide ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve bu amaçla bir faaliyet yürütülmesi 
gerekmektedir. Mevcut çalışmalar bunun için yetersiz kalmaktadır.  
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Panel 3: Eğitim Planları Açısından Otomotiv Mühendisliği 

Moderatör  Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU (Yüksek Öğretim Kurumu) 

Panelist Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK (Gazi Üniversitesi) 

Panelist  Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 

Panelist  Doç. Dr. Abdulkadir BALIKÇI (Gebze Teknik Üniversitesi) 

Konuşmacılar Otomotiv Mühendisliği eğitimi müfredatı, benzer yurtdışı programlar ile 
farklılıklar, gelecekte otomotiv mühendisliği müfredatlarının nasıl şekillendirilmesi gerektiği 
konusunda önerilerde bulunmuşlardır. 

Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK OMD Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü; 

2001 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 47 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Bologna 
sürecinin amacı yükseköğretimin kalitesini arttırarak uluslararası bir standardizasyon 
sağlamaktır. Kalitenin arttırılması amacıyla Avrupa yükseköğretim yeterlikler çerçevesine bağlı 
olarak düzenlenen Türkiye yükseköğretim yeterlikler çerçevesi ve daha sonra Türkiye 
yükseköğretim ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Profilleri 

SÜRE 
(Yıl) 

YÜKSEKÖĞRETİM 
SEVİYELERİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
YETERLİLİKLERİ 
(DERECELER) 

TOPLAM İŞ YÜKÜ VE AKTS 
(YILx60 AKTS) 
1500 Saat/Yıl-İş yükü 

3 -4 
QF-EHEA: 3.SEVİYE 
EQF-LLL: 8.SEVİYE 

DOKTORA 
TIPTA UZMANLIK 
SANATTA YETERLİK 

180-240 AKTS 
4500-6000 Saat/İş yükü 

1,5 - 2 
QF-EHEA: 2.SEVİYE 
EQF-LLL: 7.SEVİYE 

YÜKSEK LİSANS 
90-120 AKTS 
2250-3600 Saat/İş yükü 

4 
QF-EHEA: 1.SEVİYE 
EQF-LLL: 6.SEVİYE 

LİSANS 
240 AKTS 
6000 Saat/İş yükü 

2 QF-EHEA: KISA SEVİYE 
EQF-LLL: 5.SEVİYE 

ÖNLİSANS 
120 AKTS 
3000 Saat/İş yükü 

Tablo 1’de Türkiye yükseköğretim ulusal yeterlilikler çerçevesinde yer alan yükseköğretimin 4 
seviyesi görülmektedir. Bu basamaklar Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora/Tıpta 
uzmanlık/Sanatta yeterlilik olarak tanımlanmaktadır. Bu sevilerin meslek alanlarına göre ayrı 
ayrı belirlenmiş olması, bir standardizasyon yapabilme imkânı tanıması bakımından önem arz 
etmektedir. Bir programın yeterliliğini öğretim programının başarıyla tamamlanması 
durumunda verilen diploma olarak tanımlamak mümkündür ancak sadece diplomanın yeterli 
olmadığı bugün hem sanayici hem de akademisyenler tarafından bilinen bir gerçektir. Eğitim 
programında kazandırılan yeterliliklerin gerçekten sanayinin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı 
sık sık tartışılmaktadır. Öğrenim kazanımlarının bir disiplin altına alınması için programlarda 
düzenlemeler yapılmış ve sonuç olarak bu düzenlemeler uluslararası diploma eki alma ICTS 
etiketi kazandırma ve mezunların sanayide bir niteliğe kavuşması hususlarında oldukça faydalı 
olmuştur. Programların hazırlanmasında akredite olmanın da bir gereği olarak paydaş 
görüşlerine yer verilmesinin önemi bugün hemen her eğitim kurumu tarafından bilinmektedir. 
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Mühendisliğin genel tanımı, Matematik ve Fen bilimleri ile bunların uygulamaları olan teknik 
pratik bilgiyi bina makine cihaz ve sistem kurmak için kullanan ve uygulayan meslek disiplini 
şeklinde bilinmektedir. Bu disiplinin içerisinde hangi yeterliliklerin olması gerektiği 3 başlık 
altında toplanmaktadır. Bilgi-Beceri-Yetkinlik olarak adlandırılan ve sanayicinin genellikle 
yetkinlikler tarafını gördüğü bir yeterlilik çerçevesidir. 

Tablo 2. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği programları ders 
dağılımları  

DERS GRUBU 
OTOMOTİV MAKİNE 

Ders Saati Kredi Ders Saati Kredi 

Genel Eğitim * 26 25 27 26 

Fen Bilimleri ** 18 15 23 17 

Matematik 15 15 17 17 

Temel Mühendislik 

Bilimleri *** 
40 40 40 40 

Teknik Alan 82 66 72 71 

İşyeri Eğitimi  1 yarıyıl 12 - - 

Toplam 181+1y.yıl 173 179 164 

 

Bu yetkinliklerin mutlaka ihtiyaca cevap vermesi gerektiği hususu üzerine durulmaktadır ve 

bunun için akademisyenler olarak hassasiyetle gayret sarf edilmektedir. Otomotiv 

Mühendisliği yapısı alana özgün yetkinlikler kapsamında incelenmektedir. Örnek olarak; Gazi 

Ü. Mühendislik F. Makine Müh. Böl. ile Gazi Ü. Teknoloji F. Otomotiv Müh. B. mevcut durumda 

ders grupları açısından kıyaslandığında (Tablo 2), Teknoloji fakültelerinin kuruluş amacına 

uygun olarak uygulama becerisi iyi, sanayicinin ihtiyacına cevap verecek, yeni teknolojiyi bilen 

ve geliştirebilen bir mühendis yetiştirmenin bir yolu olarak ortaya koyulan ‘işyeri eğitimi’ 

Otomotiv Mühendisliğinin en önemli farklılığı olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayicilerin de 1 

yıllık staj diye ifade ettiği durum mevcut programda mümkün gözükmese de yaz dönemi 

endüstri stajının yanında en azından işyeri eğitimi uygulaması ile bir yarıyıl tam zamanlı çalışma 

imkanı sunulmaktadır. Yurtdışı ile mukayese edildiğinde programların oldukça yüklü olduğu 

görülmektedir. Otomotiv mühendisliğinin genel yapısı ağırlıklı olarak Makina alanıyla ilgili 

olduğu için mukayese Makina mühendisliği ile yapılmaktadır. Amerika ve Batı Avrupa gibi 

birçok ülkede 130 ile 150 kerdi/saatlik programlar görülmektedir. Ülkemizde ise bu sayı 150 

ila 180 kredi/saati bulmaktadır. Ancak ders yoğunluğunun artmasıyla daha iyi bir mühendis 

yetiştirildiği iddia edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden, bilginin ne kadar aktarıldığından 

ziyade öğrencinin bu bilgiyi ne kadar aldığı esasına dayanan ve mutlaka en önemli paydaş olan 

sanayicinin beklentilerini de karşılayabilecek bir program geliştirmek gerekmektedir. Otomotiv 

mühendisliği, makina, elektrik, elektronik, yazılım ve güvenlik mühendisliklerinin bazı 

bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşan taşıt mühendisliği olarak tanımlanabilir.  

 

Üstün nitelikli otomotiv mühendislerinin yetiştirilmesi ile üniversite sanayi ilişkilerinin daha 

etkin gelişeceği öngörülmektedir. Programın bir disiplin altına alınması ve kalitesinin 



 
 

 
23 

belirlenmesi bakımından akreditasyon önemli bir adımdır. Mezunlarına dünyanın her yanında 

iş bulma ve mesleğini geliştirme imkânı sunarak ve böylece uluslararası kalite standartlarını 

karşılayan bir mühendislik eğitiminin yerleşmesi beklenilmektedir. Otomotiv mühendisleri 

yetkinlikleri doğrultusunda birçok yetki ve sorumlulukları üstlenmektedir. Bunlar; Mühendislik 

problemlerini tanımlamak ve çözmek; mesleki ve etik değerler sahip olmak; sahip olduğu bilgi 

ve becerileri yenilikçi bir anlayışla uygulamaya koyarak yeni bir ürün ve sistem tasarlamak; 

motor ve taşıt tasarımı ile ilgili proje ekiplerinde yer alarak bir aksamın prototip ve seri imalat 

aşamasına getirilmesine yardımcı olmak; motorlu araçlarda yasa ve yönetmelikler 

çerçevesinde değişimler yapmak ve yapılan değişikliklerin uygunluğunu onaylamak; bakım, 

onarım ve yenileme hizmetlerinin yürütmek; motor performans, yakıt ekonomisi, taşıt 

güvenlik sistemleri, gürültü, ısıtma/soğutma sistemlerinin analizi vb. olarak sıralanabilir. 

Otomotiv mühendisliği programının açılmasında ve müfredatının geliştirilmesinde, Ülke ve 

bölgesel ihtiyaçlar; sektörün görüş ve ihtiyaçları; akreditasyonun da ön şartlarından olan 

akademik yapının niteliği; fiziksel altyapı ve istihdam kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sanayicinin istediği nitelikteki mühendislerin yetiştirilmesinin yolu onlara staj imkânı 

sunulması ve işyeri eğitimi uygulamasının iyi anlaşılıp onlara yatırım yapılmasıdır. 

Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN OMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü; 

Mevcut durumda Otomotiv mühendisliğine gelen öğrenciler Lisans yerleştirme sınavı MF-4 

alanından gelmektedir. Düz/Anadolu/Fen liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından olmak üzere iki temel grup öğrenci gelmekle birlikte yüzdeleri zaman zaman 

değişmek suretiyle iki grupta belirli sayıda yerleşmektedir. Otomotiv mühendisliği 2005 yılında 

başlamış ve ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi otomotiv 

mühendisliği olan 17 üniversite bulunmaktadır ve bunlardan 9 tanesi Mühendislik 

fakültelerinde, 8 tanesi Teknoloji fakülteleri bünyesinde bulunmaktadır. Afyon Kocatepe, 

Atılım, Batman, Cumhuriyet, Çukurova, Fırat, Gazi, Hacettepe, Işık, Karabük, Kocaeli, Mersin, 

Okan, Pamukkale, Süleyman Demirel, Uludağ ve Yakın Doğu Üniversitelerinde Lisans 

programında Otomotiv mühendisliği bölümü vardır. Bunların dışında Boğaziçi, İstanbul Teknik 

ve Sakarya Üniversitelerinde yalnızca lisansüstü programda mevcuttur. Bu üniversiteler 

arasında özellikle işyeri eğitimi dersinin uygulanıp uygulanmamasıyla da ilgili olarak teorik ve 

uygulamalı derslere bakıldığında 18 ila 76 kredi arasında farklılıklar görülmektedir. Yaz dönemi 

stajlarında da 20 ila 72 gün arasında değiştiğinden bir birlikteliğin olmadığı görülmektedir 

(Tablo 4). Bazılarında ön şartlı dersler varken bir kısmında bu uygulamanın olmadığı 

görülmektedir. 

Öğrenciler genellikle Erasmus programı ile yurtdışına gitmektedirler. Erasmus programı 

kapsamında % 2,5 ile 5 arasında staj hareketliliği, % 95 civarında da öğrenim hareketliliği ile 

ilgili hibelerle karşılaşılmaktadır. Teknoloji fakülteleri altında Erasmus programından en çok 

Otomotiv mühendisliği bölümü öğrencilerinin yararlanabildiği belirlenmiştir. Gidilen Ülkelerde 

Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya’nın ağırlık olduğu görülmektedir. Erasmus 

Stajı başka bir ülkedeki işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya 

çalışma deneyimi olarak tanımlanmaktadır. İş yeri eğitimi uygulamasına intörn mühendislik ya 
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da aday mühendislik denebilmektedir ve genellikle de 7. veya 8. yarıyılda alınmaktadır. İş yeri 

eğitimine giden öğrenciler, ciddi bir iş tecrübesi kazanmaktadırlar.  

Tablo 3. Türkiye’deki Otomotiv Mühendisliği Programları 
Sıra No Üniversiteler Mühendislik Teknoloji Yüksel Lisans Doktora 

1 Afyon Kocatepe   X X X 

2 Atılım X  X  

3 Batman  X X  

4 Cumhuriyet  X   

5 Çukurova X  X  

6 Fırat   X X X 

7 Gazi   X X X 

8 Hacettepe X    

9 Işık X  X  

10 Karabük X    

11 Kocaeli  X X X 

12 Mersin  X   

13 Okan X  X  

14 Pamukkale  X X  

15 Süleyman Demirel X    

16 Uludağ X  X X 

17 Yakın Doğu (Kıbrıs) X    

Lisans Toplam 9 8   

1 Boğaziçi   X  

2 İ.T.Ü.   X  

3 Sakarya   X X 

Genel Toplam 9 8 14 6 

Tablo 4. Otomotiv mühendisliğinde İşyeri ve staj uygulamalarındaki farklılıklar 

Sıra No  
Üniversiteler 

İş yeri eğitimi 
(Yarıyıl) 

Uygulamalı eğitim 
staj ve iş yeri hariç -

saat 

Staj (Gün) 
Staj (Gün) 1 Afyon Kocatepe 7 20 36+36=72 

2 Atılım Yok 76 20+20= 40 

3 Batman 7 28 30+30=60 

4 Cumhuriyet 7 41 36 +36 =72 

5 Çukurova 7 veya 8 24 Yok 

6 Fırat 7 veya 8 44 24+24=48 

7 Gazi 7 34 60 

8 Hacettepe Yok 31 10+20+20=50 

9 Işık Yok 36 20+20=40 

10 Karabük Yok 18 20 

11 Kocaeli 7 19 30+30=60 

12 Mersin 7 veya 8 30 30+30=60 

13 Okan Yok 30 20+20=40 

14 Pamukkale 7 veya 8 18 24+24=48 

15 Süleyman Demirel Yok 40 30-90 arası 

16 Uludağ Yok 25 50-80 arası 

17 Yakın Doğu (Kıbrıs) Yok --- 2+6=8 hafta 
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Teoriyi pratiğe dönüştürebilme, bitirme projelerinde ortak çalışma gerçekleştirebilme, mezun 

olmadan önce işyeri ve alanlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olma, büyük bir işletme de yaptıkları 

takdirde bunların farklı disiplinlerle ne tip bir çalışma içerisinde olduğunu görebilme 

hususlarında önemli kazanımlar elde ettikleri gibi sanayideki sorunları okula getirerek okul 

sanayi iş birliğine de katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca müfredattaki eksiklikleri belirleyerek 

gelecekte ortaya konacak programlar için katkılar sağlamakta; yabancı dil ve yazılım 

konusundaki eksikliklerinin farkına varmakta ve proje tabanlı çalışma yeteneği 

kazanmaktadırlar.  

 

Sektör Otomotiv mühendislerinden, temel mühendislik bilgileri, matematik, malzeme bilimi, 

imal usulleri, üretim-kalıp teknolojileri, temel motor ve taşıt tekniği, mekatronik, temel ar-ge 

yöntemleri, tasarım prensipleri, test yöntemleri, sanal analizler, optimizasyon gibi konularda 

yetkin olmalarını beklemektedir. Otomotiv sektörüne bakıldığında 300 kadar sektörle 

bağlantılı olduğu görülmektedir. Öğrencileri bunlarla ilintili olacak şekilde temel dersleri almış 

olmaları beklenmektedir.  Sanayici Otomotiv mühendislerinden, analitik düşünme, bilgiye 

ulaşabilme ve yorumlama, proje yönetimi, takım çalışması, diğer disiplinler ile ortak 

çalışabilme, teknik iletişim, sunum teknikleri, beşeri ilişkiler, yabancı dile hakim olma, sistem 

kurabilme, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlama, teorik araştırma yapabilme, girişimci 

düşünebilme, önceliklendirme ve riskleri tanımlayabilme becerilerine sahip olmasını 

beklemektedir. Gerek iş yerlerinin gerek üniversitelerin gerekse öğrencilerin bazı sorunları ve 

şikâyetleri mevcuttur. Uygun olmayan işletmede işyeri eğitimine giden öğrenci meslekten 

soğuyabilmektedir. Mühendislik faaliyetleri yerine teknikerlik çalışması yapılması veya ar-

ge’ye yatkın bir öğrencinin rutin işleri yapması gibi durumlar önemli ölçüde öğrenciyi hayal 

kırıklığına uğratmaktadır. Okuldan uzun süreli uzaklaşılması tekrar döndüğünde adaptasyon 

sorunları ortaya çıkabilmektedir. İş yerlerinin öğrenci kabulünde koydukları bölge, yabacı dil 

vb. kısıtlamalar sorun teşkil edebilmektedir. Alttan uygulama dersi alan öğrencilerin işyeri 

eğitimine gidememeleri büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin her tarafına 

dağılan öğrencileri denetlemeye giden akademisyenlere ve öğrencilere ödenecek olan ücretler 

konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. İş yerlerinin bu uygulamadan yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olamamaları ve yaz stajı ile karıştırmaları problem oluşturmaktadır. İş yerlerinin memnun 

oldukları öğrencileri mezun olduktan sonra çalışmak için sözleşme yapmaya zorlamaları 

önemli sorun oluşturmaktadır. İşletmelerin tüm dersler bittikten sonra öğrencilerin işyeri 

eğitimine kabulünü şart koşmaları sorunuyla karşılaşılmaktadır. Gazi Üniversitesi işyeri 

eğitimini tamamlamış öğrencilerine ve iş yerlerine anket düzenlemiş ve sonuçlarına 

bakıldığında: İşyeri eğitimi üniversite sanayi işbirliğine katkı düzeyi; iyi düzeyde, öğrencilerin 

eğitimi ile faaliyet alanı uyumu; çok iyi düzeyde, işyeri eğitimi yapan öğrencinin işyerine katkısı; 

çok iyi düzeyde, mühendis adayının Fakültede aldığı eğitimin yeterliliği; iyi düzeyde, mezunlara 

işyerinizde öncelik verme durumu; çok iyi düzeyde, işyeri eğitimi sonrası üniversitelerle işbirliği 

seviyesi; çok iyi düzeyde, işyeri eğitimi alan öğrenci sayısını arttırma eğilimi; iyi düzeyde tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 4. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi Değerlendirme Anket 
Sonuçları 

Doç. Dr. Abdulkadir BALIKÇI TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü; 

Genel olarak otomotiv sektörüne bakıldığında ve sektörün yoğun olduğu ülkelere konsantre 
olunduğunda bu ülkelerdeki firmaların özellikle dünyanın en büyük 500 firması içerisinde 
olduğu görülmektedir. İncelendiğinde 10. Toyota Motor, 22. Volkswagen Group, 24. Daimler, 
40. Ford Motor, 43. General Motors, 45. BMW Group, 74. Honda Motor, 85. Nissan Motor gibi 
firmalar sıralamaya girmektedir. Bu firmalar genellikle Almanya, Amerika, Japonya gibi 
ülkelerde olduğu görülmektedir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Dünyanın En Büyük 500 Şirketi Arasındaki İlk 10 Otomotiv Şirketi (Forbes 2016* ) 

 

 
Şekil 6. Otomotiv üretiminin gayri safi milli hasılaya katkısı 

Ekonomisi güçlü olan ülkelerin otomotiv sektöründe de güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Gayri 
safi milli hasıla değeri yüksek olan ülkelerin otomotiv sektöründe yalnızca ürün değil aynı 
zamanda da teknoloji üreticileri olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye ise üretim kapasitesi olarak 
hem biraz düşük hem de gayri safi milli hasıla açısından düşüktür. Ancak şekil 6’da görüldüğü 
üzere, Türkiye ile aynı durumda olan Hollanda’ya bakıldığında üretimi yok olmasına rağmen 
otomotiv ile ilgili teknolojileri geliştiren bir ülke olduğundan gayri safi milli hasılası yüksektir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki Türkiye’nin ekonomik olarak belirli bir seviyenin üzerinde 
durabilmesi için otomotiv sektöründe teknoloji üreticisi konumuna gelmesi gerekmektedir. 
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Şekil 7. Yıllara göre ARGE ye en fazla yatırım yapan ilk 20 firma 

 

Dünyada son 5 yılda Ar-Ge bütçesi en büyük olan firmanın Volkswagen olmasıyla birlikte 
Otomotiv üreticilerinin büyük çoğunluğu bu liste içerisinde yer almaktadır. Listeye bakıldığında 
otomotiv, AIT (ileri bilişim teknolojileri) ve ilaç olmak üzere üç sektörün ön plana çıktığı 
görülmektedir. Buradan anlaşılıyor ki Ar-ge yatırımına önem vererek otomotiv sektörümüzün 
gelişmesine destek olmamız gerekmektedir. En inovatif firmalara bakıldığında 1. sırada Apple, 
2. sırada Google, 3. sırada Tesla Motors ve 10. sırada da Toyota’nın olduğunu görmekteyiz. 
Listede ilk sıralarda yer alan iki otomotiv firması göze çarpmakta ve Apple ve Google’ın aynı 
zamanda otomotiv sektörüne girmeye çalışmaktadırlar. Toyota’nın bu listeye girmesindeki en 
önemli etken elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli araçlara olan yatırım çalışmaları bulunmasıdır. 
Dolayısıyla bu listeye AIT ile ön plana çıkan firmaların girdiği anlaşılmaktadır. Otomotiv 
sektörünün geçmiş ve geleceğine bakıldığında elektrik tahrikli araçların ilk zamanlardan beri 
var olduğunu ama enerji depolama problemleri nedeniyle bir gelişme olmadığı görülmekte ve 
özellikle çevre duyarlılığı ile petroldeki fiyat dalgalanmaları gibi sebeplerden dolayı 2010 yılına 
kadar konvansiyonel araçlar ön planda iken, elektrik tahrikli araçlara doğru bir yönlenme 
olduğu görülmektedir (Şekil 8). Bundan sonraki süreçte de otonom, hassas konumlandırma, 
çevresel algılama, akıllı karar alma sistemlerinin ön plana çıktığı araçların piyasaya çıkması 
öngörülmektedir. Bu da bizim artık konvansiyonel araçlardan modern araç teknolojilerine 
doğru kaymamız gerektiğini göstermektedir. Yeni teknolojilerde görüntü işleme, araçlar 
arasında haberleşme sistemleri, algılama teknolojileri, konumlandırma, hız kontrol, şerit takip 
sistemleri gibi önceden olmayan fakat gittikçe yaygınlaşan sistemler görülmektedir. Otomatik 
park gibi lüks araçlarda olan özellikler günümüzde neredeyse tüm araçlarda standart donanım 
olarak gelmesi beklenmektedir.  
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Şekil 7. Otomotiv sektörünün geleceği 

Türkiye’de ki ana sanayi olarak toplamda 13 firma üretim yapmaktadır. Ancak bu firmalar 
ülkemizde teknoloji geliştirmemektedirler. Türkiye maalesef otomotiv sektöründe önemli bir 
oyuncu olmasına rağmen stratejik bir oyuncu değildir ve sadece ekonomik bir rolü vardır. Bu 
kapasitenin Ülkemizde kalmasını istiyorsak ve bu ekosistemin içinde yer almak istiyorsak 
mutlaka yeni teknoloji geliştiren bir üs haline gelmemiz gerekmektedir. Türkiye’de yaklaşık 
5000 yan sanayi firması bulunmakta ve bunların da üretmiş olduğu parçalar ile % 85’lik yerlilik 
seviyesine ulaşılmaktadır. Bu parçalar motor, motor parçaları, aktarma organları, fren 
sistemleri, hidrolik sistemler gibi konvansiyonel araçlarda kullanılan ürünler bulunmaktadır. 
Yeni çıkan araçlarda da kullanılacak olsa da kontrol sistemi, batarya, otonom araç teknolojileri 
ile alakalı bir yan sanayi henüz oluşmamıştır. Türkiye’nin ilk ihracat kaleminin motor aksamları 
olması ile birlikte ilk ithalat kaleminin ise dizel motor olduğu görülmektedir. Buradan 
Türkiye’de motorun tüm parçalarının üretildiğini ve yurtdışına gönderildikten sonra orada 
birleştirilip katma değeri artırılarak daha yüksek fiyatlarda ülkemize satıldığı anlaşılmaktadır. 
Teknolojiyi ülkemizde geliştirmiyor olduğumuzdan son ürün haline getirmede sıkıntılarımızın 
olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ki otomotiv mühendisliği eğitimine bakıldığında daha çok 
makine mühendisliğine benzediğini görmekteyiz. Bu eğitimin biraz daha yazılım, güvenlik, 
elektronik mühendisliğine doğru kaydırılması gerekmektedir. Dünya da Otomotiv 
Mühendisliği lisans programının bulunduğu ülkeler arasında 1. sırada Almanya 2. sırada 
Türkiye gelmektedir. Otomotiv mühendisliği eğitim programında otomotiv sensörleri ve ölçüm 
sistemleri, sürücü destek sistemleri, elektrikli ve hibrit araçlar, mekatronik tasarım derslerinin 
zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Otomotiv projesi organizasyon şeması incelendiğinde 
yeni olarak batarya sistemleri, elektrik elektronik sistemler, kontrol sistemleri ve akıllı araç 
sistemleri gelmektedir. Ülkemizin dünyada otomotiv sektöründe yaşanan paradigma 
değişimini yakalayabilmesi için bu konulara yoğunlaşması gerekmektedir.    
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Panel 4: Otomotiv Mühendisliği Eğitimi İçin Altyapı İhtiyaçları 

Moderatör  Prof. Dr. Yasin VAROL (Otomotiv Mühendisleri Derneği, Fırat Üniversitesi) 

Panelist Prof. Dr. Ali SÜRMEN (Bursa Teknik Üniversitesi) 

Panelist  Prof. Dr. Cem SORUŞBAY (İstanbul Teknik Üniversitesi) 

Panelist  Prof. Dr. Kadir AYDIN (Çukurova Üniversitesi) 

Panelist Doç. Dr. A. Necati ÖZSEZEN (Kocaeli Üniversitesi) 

Panelistler Otomotiv Mühendisliği eğitiminde altyapı ihtiyaçları konusunda paylaşımlarda 
bulunmuşlardır. 

Prof. Dr. Kadir AYDIN Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü; 

Ülkemizde Otomotiv Mühendisliği lisans eğitimine ilk kez Hacettepe Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2005 yılında başlanmıştır. Çukurova 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Lisans Programına ilk 
öğrenci kabulü 2008 yılında yapılmıştır. 2009 yılında Atılım Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Programlarına, 2010 yılında Teknoloji 
Fakültelerinin kurulmasıyla birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi Teknoloji Fakülteleri ile Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
otomotiv mühendisliği programlarına öğrenci alımı başlamıştır. Otomotiv mühendisliği 
programlarına yerleşen öğrenci profili yıllara göre değişim göstermektedir. 
 
Otomotiv mühendisliği programları 2010 yılında normal ve ikinci öğretim puanları 350-450 
arasında iken 2013 yılında 200-350 arasına kadar gerilemiştir. 2010 yılından itibaren puanlarda 
her geçen yıl düşüş meydana gelmiş 2013 yılından 2016 yılına kadar puanlarda öneli ölçüde bir 
değişim olmamıştır. 2010 yılında mühendislik fakültelerinde 450 civarında olan en yüksek puan 
2016 yılında 300 seviyelerine kadar gerilemiştir. Aynı durum Teknoloji fakülteleri ve Vakıf 
Üniversiteleri içinde geçerlidir. Teknoloji Fakültelerinde 2010 yılında en yüksek öğrenci puanı 
400 civarında iken 2016 yılında 250’ye, Vakıf üniversitelerinde 2010 yılında 380 civarında ki en 
yüksek öğrenci puanı 2016 yılında 250 seviyelerine kadar gerilemiştir. Otomotiv Mühendisliği 
eğitimi veren programlardaki kontenjanlara bakılırsa YÖK’ün getirmiş olduğu alt taban puanı 
sınırlaması ile birlikte 2016 yılında 10 Üniversitenin kontenjanlarının tam olarak dolmadığı 
görülmektedir. İkinci öğretim eğitim kalitesini düşüren en önemli problemlerden birisidir. 
 
Otomotiv Mühendisliği programlarının tercih sayısı ve puanları sürekli olarak düşmektedir. 
Bunun temel nedeni özellikle Teknoloji Fakültelerinde Otomotiv Mühendisliği Lisans 
programlarının ikinci öğretim olarak da açılması ve kontenjanların yüksek olmasıdır. Bazı 
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Programlarında otomotiv kökenli bir adet öğretim 
üyesi bulunmasına (Örneğin Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi) rağmen hem 
Normal hem de İkinci Öğretime öğrenci alınmaktadır. Buralara Program açma yetkisi verenler 
bu sorunun temel müsebbibidir. Özellikle İkinci Öğretim Programlarının çoğu kontenjanlarını 
dolduramamaktadır. Hem arz-talep dengesini sağlamak hem de eğitim kalitesini arttırmak için 
Otomotiv Mühendisliği İkinci Öğretim Programlarının tamamı ivedilikle kapatılmalı ve yeni 
program açma izni verilmemelidir. 
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Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 
(TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Mühendislik Temel Alan Kodu 52 olarak belirlenmiş ve 13 Ocak 
2011 tarihinde yayınlanmıştır. Otomotiv Mühendisliği Programı da bu çerçeve içerisinde yer 
almaktadır. Yurtdışında mühendislik eğitimi ülkemizdekinden farklıdır. ABD’de Profesyonel 
Mühendislik Lisansı alabilmek ve Profesyonel Mühendislik yapabilmek için Üniversitelerin 
Mühendislik Fakültelerinden mezun olduktan sonra öncelikle Fundamentals of Engineering 
Examination (Temel Mühendislik Sınavını) akabinde de Principles and Practice of Engineering 
Examination (Temel ve Uygulamalı Mühendislik Sınavını başarmaları gerekmektedir. Bu 
sınavlar yılda 2 kez Nisan ve Ekim aylarında düzenlenmektedir. Avrupa’da Mühendis unvanı 
alabilmek için Avrupa Ulusal Mühendislik Birliği Federasyonu (FEANI)’ye üye olmak 
gerekmektedir. Bunun için 2 yıl profesyonel mühendislik yapmış olma şartı aranmaktadır. 

Prof. Dr. Ali SÜRMEN Bursa Teknik Üniversitesi; 

Mühendislik eğitimi veren üniversiteler uzmanlık alanlarına göre yapılanmalıdır. Bu 
yapılanmalar yapılırken öncelikli olarak o disiplinde eğitim kurumunun seviye ve amaçlarına 
uygun olarak hangi detayda laboratuvara donanımına ihtiyaç olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. Daha sonra genel yapılanma planında laboratuvarın kendi amacına uygun 
gerekleri ve risklerine göre bir konum belirlemelidir. Laboratuvar imkânlarının tam olarak 
tespit edilmesiyle bu ortamlar için gerekli olan donanımlar tespit edilmelidir. Bu donanımlar 
hareketlilik, verimlilik, ulaşılabilirlik gerekliliklerini karşılayacak biçimde olmalıdır. Mesleki 
eğitim veren tüm kurumların belli bir koordinasyon içerisinde olmaları gerekmektedir. 
Temelde yer alan Meslek Liseleri, Meslek yüksekokulları, Fakülteler, Araştırma Laboratuvarları 
ve Test merkezleri verimliliği en üst düzeyde tutabilmek için koordinasyon içerisinde çalışmalı 
ve donanım olarak birbirleriyle kesişen unsurları belirlenmelidir.  
 
Farklı seviyelerde eğitim veren kurumların seviye ve amaçlarına göre detaylı olarak hangi 
laboratuvar donanımına ihtiyacının olduğu belirlenmelidir. Meslek liseleri motor alt sistemleri 
sök-tak tezgahları ve taşıt alt sistemleri sök- tak tezgahları gibi ekipmanlarla eğitim seviyesini 
belirleyebilir. MYO’ları ise bu alt sitemin üzerine ayrık olarak çalıştırılabilir motor alt sistemleri, 
motor alt sistem performans deney setleri, ayrık olarak çalıştırılabilir taşıt alt sistemleri ve taşıt 
alt sistem performans test düzenekleri gibi ekipmanları ilave etmelidir. Fakülteler ise bu iki 
seviyenin üzerine çıkarak ihtiyaçlarını uzmanlık alanlarına göre geliştirmelidir. Araştırma 
Laboratuvarları ve Test merkezleri gerekli test ve simülasyonları gerçekleştirecek diğer 
ekipmanları ve laboratuvar alt yapı ihtiyaçlarının belirlemesi gerekmektedir.  
 
Genel yapılanma planında laboratuvarın kendi amacına uygun gerekleri ve risklerine göre bir 
konum belirlenmelidir. Örnek bir otomotiv laboratuvarında egzoz ve muhtelif uçucular için 
hâkim rüzgârın yönüne göre konuşlandırması, hacim ve atmosfere açık kalma süresine bağlı 
olarak ısınması, diğer eğitim ortamlarının araç giriş çıkışından etkilenmemesi, gürültü 
izolasyonu, muhtemel otomotiv yangın ve patlamalarından diğer ortamların en az etkilenmesi 
ve benzer disiplinde laboratuvarlarla yakın olması gerekmektedir. 
 
Laboratuvarlardaki donanımlar belirlenirken mevcut kaynaklar, gereksinimler ve öncelikler iyi 
belirlenmelidir. Özellikle aynı kentteki kardeş kurumlarda var olan altyapıların geçici olarak 
kullanımı mümkünse, bunlarla ilgili alımlar sonraya bırakılmalıdır. Burada dikkat edilmesi 
gereken diğer bir husus ise gelişen teknoloji ile birlikte altyapı unsurlarının birçoğunun 
gerekliliğini kaybediyor olmasıdır. 
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Laboratuvarlar oluşturulurken çalışmaya en uygun alan belirlenmeli ve detaylı bir 
projelendirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Gerekli bağımsız veya bitişik/bağlantılı alanların 
belirlenmelidir. Bu alanların genel yerleşim düzenini belirlenmelidir. Laboratuvarlar takriben 
20-30 m2 lik büyüklüklerde olmalıdır. Sıkıcı bir atmosfer olmaması için üstleri açık bölmeli 
ofisler şeklinde olabilir. Her bir laboratuvarda demontaj panoları, test veya demo (nasıl çalışır) 
seti, sök-tak ve bilgisayar donanımı gibi unsurlar bulunmalıdır. Bunların haricinde motor ve 
taşıt sistemlerinin komple araç üzerinde gösterilebileceği 3-4 araçlık açık bir mekâna ihtiyaç 
vardır. Motor test ve taşıt dinamometresi alanına ihtiyaç vardır. Muhtelif araştırma projesi 
mekânlarına ihtiyaç vardır. Laboratuvarlar oluşturulurken detaylı bir projelendirme 
yapılmalıdır. Bu projede laboratuvarın önemli ihtiyaçları arasında olan genel ihtiyaç birimleri, 
test odası ve laboratuvar özel donanımları, su, egzoz giderleri, vinçler, kreyn, ısıtma, 
havalandırma, servis alanları gibi detaylar göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Yılların birikimine rağmen ne kamuda ne de özel sektörde belli bir amaca yönelik yapılarda 
amaca/hizmete özel hangi temel kriterlere uyulmasının faydalı olacağına dair bir veri bankası 
yoktur. YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın yaşamış olumlu ve olumsuz tecrübelerden bu tip bir veri 
tabanı oluşturması ve uzmanlık alanlarına özel tavsiye niteliğinde projeler önermelidir. 
 
Otomotiv eğitim ve üretiminde çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. Bu yazılımlar 
mekanik tasarım, katı modelleme ve mekanik analiz gibi konularda çalışmaları 
desteklemektedir. Bu yazılımlara CATIA V5, CATIA V5 GPS+GAS, CATIA V5 PLM, HYPERMESH, 
IDEAS, ANSYS DesignModeler, AVL Exite, ANSYS DesignXplorer, ANSYS Geometry, Interface for 
Solidworks, ANSYS HPC Pack, Solidworks  ve Mode-Frontier örnek olarak verilebilir. Bu 
programlar genellikle sanayide kullanılmaktadır. Üniversitelerde ise son yıllarda motor 
emisyonları azaltmaya yönelik olan yazılımlar yani yanma ve akış analiz programları i 
kullanmaktadır. Öğrenci paket programları kullanılarak çok boyutlu analiz yapabilmekte ancak 
sonuçları yorumlayamamaktadır. Bizim sonuçları yorumlayabilme özelliğine odaklanmamız 
gerekmektedir. Otomotiv sektöründe genellikle mekanik analiz, yükleme, mukavemet, 
deformasyon, Süreç kontrol ve dokümantasyon, akustik, sayısal hesaplama ve algoritma 
geliştirmeye yönelik paket programlar yoğunlukta kullanılmaya başlanılmıştır. Bu paket 
programlardan en az birkaçının eğitim programına alınması gerekmektedir. 
 
Üniversitelere aktarılmak üzere çeşitli kaynaklar mevcuttur. İç kaynaklar direk finansman 
şeklinde genel bütçe veya altyapı desteği şeklinde olmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK, Santez, 
Kalkınma Ajansları Projeleri ve Karayolları Projeleri gibi kamu destekli projelerde 
kullanılmaktadır. Dış kaynaklar AB Altyapı destekleri ve Dünya Bankası altyapı destekleri gibi 
direk finansman sağlayacak şekilde olmaktadır. Dış kaynaklar ayrıca AB ve İkili bilimsel 
anlaşmalar şeklinde dış destekli projeler olarak da sağlanmaktadır. Özel sektör desteklerinden 
bahsedecek olursak kurumsallaşmış, tanımlı bir destek yoktur. Gerekli görüldüğünde veya rica 
ve talep üzerine yapılan desteklerdir. Daha nitelikli bir eğitim amaçlanıyorsa otomotiv 
mühendisliği programlarının altyapılarının hızla geliştirilmesi ve güncel teknolojiye ayak 
uydurulması gerekmektedir. 

Prof. Dr. Cem SORUŞBAY İstanbul Teknik Üniversitesi; 

Mühendisler kompleks problem çözüm yeteneği, eleştirel düşünce yeteneği, başkaları ile 
iletişim ve yöneticilik, pazarlık ve uzlaşma yeteneği ve irdeleyerek değerlendirme ve doğru 
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karar verme niteliklerine sahip olmalıdır. İlkokul dördüncü sınıfa gelindiğinde öğrencilerin % 
30’unun fen bilimlerine olan ilgisini kaybettiği tespit edilmiştir. Bu oran ilkokulu bitirdiği zaman 
8. Sınıfta % 50’ye çıkmaktadır. Üniversiteye giriş aşamasında ise öğrencilerin % 70’inin fen 
bilimlerine olan ilgisini kaybettiğini görülmektedir. Dolayısıyla çok çok küçük bir yüzdeden 
öğrenci gelmekte Mühendislik Fakültelerine. İTÜ otomotiv mühendisliği eğitimini lisans 
düzeyinde verilmesini uygun görmemektedir. Liseden gelen bilgi ile hemen karar verip 
mühendislik alanlarına öğrencilerin yerleştirilmesini doğru bir yaklaşım değildir. İkinci veya 
üçüncü sınıftan sonra öğrenciler istedikleri ve eğilimi oldukları mühendislik alanlarına 
yönlenmelidir. Sanayiciler için uzmanlaşmış otomotiv mühendisi değil özellikle üretimde 
çalışacaksa üretime yönelik mühendis yetişmelidir. Mühendisler bilgiye ulaşmasını ve onları 
yorumlamasını bilmelidir. Üniversiteler dil öğretme yerleri değildir. Daha önceki eğitimlerde 
bu durum halledilmelidir. 
 
STEM (Science, Technology, Engineering, Math) eğitiminin ülkemizde cazip hale getirmemiz 
gerekmektedir. Biz ülkemizde istediğimiz öğrenci profilini sağlayamıyoruz. Lisans eğitiminde 
mühendis adaylarına kazandırılacak önemli konular bulunmaktadır. Genel mühendislik 
formasyonu kazandıracak güçlü akademik eğitim lisans eğitimi bu konulardan birisidir. Bir 
diğer konu problemlerin çözümüne doğru yöntemlerle yaklaşan, irdeleme ve değerlendirme 
yeteneği olan mühendisler yetiştirebilmektir. Lisansüstü eğitim lisans eğitimin devamı 
niteliğinde olup geliştirilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Lisansüstü eğitimde 
mühendis adaylarına Yenilikçi araştırmaya yönelik yetkinlik kazanma ve görerek, duyarak ve 
yaparak öğrenme kabiliyeti kazandırılması gerekmektedir. 
 
Otomotiv mühendisliği bölümler Türkiye’de çeşitli üniversitelerde mevcuttur. Otomotiv 
mühendisliğine yönelik 16 Üniversitede Lisans, 11 Üniversitede Yüksek lisans ve 4 üniversitede 
Doktora eğitimi verilmektedir. Türkiye Otomotiv mühendisliği eğitimi veren Dünya ülkeleri 
arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Otomotiv mühendisliği eğitiminde 
çeşitli dersler verilmektedir. Bu dersler Üniversite’den üniversiteye farklılıklar 
gösterebilmektedir. Dünya üniversitelerinde olup İTÜ’de olmayan Vehicle aerodynamics,  
Automotive materials and Production Technologies, Automotive manufacturing, Automotive 
electrical systems, Automotive electronics and software, Vehicle instrumentation and Data 
management ve Vehicle diagnostics gibi dersler bunlara örnek verilebilir. 
 
Otomotiv mühendisliği programlarında Temel dersler, endüstri projeri, seçmeli dersler, staj 
(proje) ve tez çalışmaları gibi dersler bir bütün halinde 120 ECTS olarak verilmektedir. 
Otomotiv mühendisliği bölümleri göz önüne alındığında Türkiye’de öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısı ortalama 21’dir. Bu durum öğretim üyesi açısından düşünülecek olunursa 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 45 olarak karşımıza çıkmaktadır. Mühendis yetiştiren 
üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin doğru bir şekilde yetiştirilmesi önemlidir. 2009 
ile 2013 yılları arasında akademisyen yetiştirilmesi amacıyla doktora sonrası yurt dışına 215 
Araştırma görevlisi ve 357 Yardımcı doçent gönderilmiştir. Bu süre içerisinde 2107 Yardımcı 
doçent, 2289 doçent ve 997 profesör yurt dışına gönderilmiştir. Öğretim elemanının 
yetiştirilmesi amacıyla Erasmus programı kapsamında 2005 yılında yurt dışına giden öğretim 
elemanı sayısı 339 iken bu rakam 2015 yılında 3886’ya çıkmıştır. Aynı şekilde bu program 
kapsamında 2005 yılında yurt dışından gelen öğretim elemanı sayısı 218 iken bu rakam 2015 
yılında 2570’e yükselmiştir. 
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Sonuç olarak Otomotiv mühendisliği eğitimi çok disiplinli olmalıdır. Makina mühendisliğine ek 
olarak elektronik, fizik, kimya, kontrol mühendisliği, yakıt teknolojileri, malzeme vb farklı 
disiplinleri de içermelidir. Güçlü akademik temel eğitime ek olarak yenilikçi araştırma 
çalışmalarına yönelik yetkinlik kazandırmalıdır. Otomotiv sektörü ile yakın işbirliği içinde olarak 
akademisyen ve mühendis yetiştirmede ve Ar-Ge çalışmalarında sanayi kuruluşları 
üniversitelere destek sağlamalıdır. Öğretim üyesi yetiştirme programları etkinleştirilerek aktif 
bir şekilde kullanılmalıdır. Mevcut durum ve yakın/orta/uzun vadeli ihtiyaçlar saptanarak 
sürdürülebilir stratejiler oluşturulmalı ve buna uygun finansman sağlanmalıdır. Akademik 
ortamın cazip hale getirilmesi sağlanmalı, motivasyon artırıcı, performans değerlendirme ve 
ödüllendirme sistemleri geliştirilmelidir. 

Doç. Dr. Ahmet Necati ÖZSEZEN Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv 
Mühendisliği Bölümü; 

Otomotiv mühendisliği ve sektör birbiri ile bağlantı içerisinde olmalıdır. Türkiye, Avrupa'nın bir 
numaralı hafif ticari araç üreticisidir. 2015 yılında Türkiye'deki araç üretimi 1,3 milyonun 
üzerine çıkmıştır. Bu artış, söz konusu dönemde gerçekleşen yaklaşık % 10’luk yıllık bileşik 
büyüme oranına işaret etmektedir. Ülkemizde 2008 yılında Ar-Ge Merkezlerinin kurulmaya 
başlaması ile otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmalarda teknolojik amaçlı projelerde bir 
artış meydana gelmiştir. Türkiye'de 2015 yılı sonu itibarıyla otomotiv sektörüne ait 75 adet Ar-
Ge merkezi faaliyet göstermektedir. Otomotiv sektörü tüm sanayinin kolları ile yakından 
ilişkilidir (demir-çelik, petro-kimya ve lastik vb gibi). Bu yüzden sektöre ait projeler birçok alt 
teknolojiyi de içine almaktadır. Otomotiv Mühendisliği bölümleri, gerek yetişmiş insan gücünü 
sağlaması açısından, gerekse sanayinin teknoloji geliştirmesine yardımcı olacak araştırmaları 
yapıp bilgi üretmesi açısından büyük önem kazanmıştır. 
 
Otomotiv mühendisliği ve sektör ortak projeler yaparak birbirinin beklentilerini 
karşılayabilirler. Gerek sektörde faaliyet gösteren firmaların, gerek gerçek ve tüzel kişilerin 
gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının yapılacak olan projelerden ortak beklentileri 
bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların ortak projelerden beklentisini 
karşılayabilmek için sektörün yeni teknolojiler hakkında rapor beklentisine cevap verebilmek 
gerekmektedir. Buna ilave olarak sektör temsilcilerinin görüş, beklenti ve önerilerinin dernek 
ile paylaşılmasına imkân tanınmalıdır. Gerçek ve tüzel kişiler ortak projelerden bazı beklentiler 
içeresindedir. Yeni icat ve tasarım sonuçlarının doğruluğunun tespiti ve yurt dışından getirilen 
bir taşıt parçasının test edilmesi bunlardan önemli olanlarıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ortak 
projelerden raporlama, hazırlama ve fizibilite çalışması gerçekleştirme beklentileri 
içerisindedir. Ortak proje hazırlamak hem sektör açısından hem de üniversite açısından önemli 
bir kazanç demektir. Birlikte yapılacak projeler ile birlikte sektör bilgi tabanlı eğitimlerde 
yurtdışına bağımlı kalmayacaktır. Firmaların kısa veya uzun vadeli araştırma projelerinde 
üniversiteden teknolojik çözüm veya danışmanlık desteği alabilecektir. Projeler sonuçlarının 
yorumlanmasına ve yeni teknolojilerin firma içerisinde uygulanabilirliğine katkı sağlanmış 
olacaktır.  Ortaklaşa yapılan projelerden üniversiteler de fayda sağlayacaktır. Yapılan 
ortaklıklarla otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Otomotiv Mühendisliği 
Bölümlerinin işbirliği güçlenecek, böylece, Öğretim Üyelerinin beklentileri karşılanabilecektir.  
TÜBİTAK bünyesindeki ikili proje destekleri ile yurtdışı üniversite ve firmaların beklentisine 
cevap verebilecektir. Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücündeki eksiklik 
öğrencilerimiz ile karşılanacak, bu durum bölümümüzün tercih edilmesine katkı sağlayacaktır.   
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Ortak proje çalışmalarında sektörden, kişilerden ve kamu kuruluşlarından gelen istekler bir çatı 
altında toplamalıdır. Örneğin OMD proje ortaklıklarına göre çalışma grupları belirleyebilir ve 
istekleri karşılayabilecek nitelikteki akademisyenleri bu çalışma gruplarına yönlendirebilir. 
Proje planlanması için bir araya gelinmelidir. Her üniversitenin yapacağı işlerde amaç ve 
hedeflerin belirlenmelidir. Gerekli olan ekipmanlar tespit edilerek belirlenmelidir. Her bir 
kurumun yapacağı testler alanında uzman kişilere dağıtılmalıdır. Test sonuçları 
değerlendirilmesi için çalışma grupları bir araya gelmelidir. 

Kapanış Konuşması: Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU (OMD) 

Bu toplantı imkanını bize sunan başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yarımcısı Doç. Dr. Hasan 
Ali ÇELİK’e olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sayın yetkililerine teşekkür 
ederim. Bakan yardımcımız Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK Bey toplantıdan ayrılırken Otomotiv 
Mühendisliği Derneğine önemli görevler düştüğünü başka alanlarda da spesifik faaliyetler 
gerçekleştirmemiz gerektiğini bildirmişlerdir. Bizde Sayın Bakan Yardımcımızın talebi 
doğrultusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Panel davetini kabul edip değerli 
görüşlerini paylaşan özel sektör temsilcilerine, kamudan ve akademiden gelen bütün 
hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Konferansı takip etme amacıyla başka şehirlerden 
gelen sektör temsilcilerine, akademisyenlere ve öğrencilere, Otomotiv Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu üyelerine ve ayrıca konferansın düzenlenmesinde çok fazla emeği olan Fatih 
ŞAHİN’e, otelde bizleri misafir eden otel görevlilerine de teşekkür ederim. Baştan sona kayıt 
altına alınan bu konferansın çıktılarını daha faydalı kılabilmek adına Otomotiv Mühendisleri 
Derneği olarak bir rapor hazırlayıp bunu her bir katılımcıya ve diğer kamu kurumlarına 
sunacağız. Türkiye’de yeni olan Otomotiv Mühendisliğini daha nitelikli kılabilmek adına 
kurulan Otomotiv Mühendisliği Derneğine otomotiv alanında faaliyet gösteren kamu, özel 
sektörden, firma ve şahıslar üye olarak katkı sağlayabilirler. Otomotiv Mühendisleri Derneğinin 
bir faaliyeti olarak kurulan International Journal of Automotive Science and Technology 
dergisine de katkılarınızı bekleriz. Ayrıca Türkiye’de çeşitli çalışma grupları da oluşturmak 
istiyoruz. Bunlardan teşebbüste bulunduğumuz ilk çalışma grubunun yanma ve emisyonlar 
konusunda olmasını planlamaktayız. Ben tekrar her bir katılımcıya ayrı ayrı teşekkür ederim. 
İnşallah ileride daha farklı ve güzel konferanslarda yine birlikte olmak dileğiyle saygılar 
sunarım. 


