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Türk- Alman Araştırma, Eğitim 
ve İnovasyon Yılı etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen Ürün Geliştirme 
Sürecinin Temel Taşları konulu Ürün 
Yaşam Döngüsü Yönetimi - Pro-
duct Lifecycle Management (PLM) 
çalıştayı, Ege Üniversitesinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Ulusla-
rarası üne sahip pek çok akademis-
yen ve endüstrinin önde gelen PLM 
uygulamacılarının bir araya geldiği 
çalıştayda, PLM konusunda Türk-
Alman akademisyen ve sanayicilerin 
ortak araştırma platformlarının 
oluşturulması, bu alandaki çalışma-
ların üniversite eğitimine aktarılması, 
öğrenci ve akademisyen değişimi 
konuları tartışıldı.

Türk ve Alman hükümetleri 
tarafından 2014 yılının “Türk- Alman 
Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı” 
olarak ilân edilmesi kapsamında Ege 
Üniversitesinin TUBİTAK’a yaptığı 
PLM Workshop teklifi desteklenmeye 
değer bulundu. Bu destekle düzen-
lenen PLM çalıştayına; Türkiye ve 

Almanya’nın önde gelen kuruluşları 
olan TUSAŞ-TAI, Ford Otosan, Vestel, 
Arçelik, Folkart ve savunma sanayi 
müsteşarlığı gibi birçok kurum ve 
kuruluşun temsilcileri katıldı.

Ege Üniversitesi, PLM Mükemme-
liyet  Merkezi

Çalıştayın bir diğer 
konusu ise Ege Üniversitesi 
bünyesinde kuruluş çalışma-
larının sürdürüldüğü PLM 
Mükemmeliyet Merkezi oldu. 
Kuruluş çalışmalarının de-
vam ettiği merkezin faaliyete 
geçmesi ile bölümler arası 
çok disiplinli çalışmaların 
ürüne dönüşmesinin yanı 
sıra akademisyen ve öğren-
cilerin sanal ortamda ürün 
geliştirmesi sağlanacak.

Merkezde sürdürülecek 
çalışmalar ile endüstrinin 
ürün geliştirme sürecinde 
ihtiyaç duyduğu eğitim 

organizasyonlarının gerçekleştiril-
mesi ile öğrencilerin AR-GE ve ÜR-GE 
çalışmalarındaki süreci, bu süreçte 
kullanılan teknikleri, yazılımları öğre-
nerek endüstriye hazır hâle gelmeleri 
sağlanacak. 

Günümüzde müşteri beklentileri-
nin ürüne dönüştürülmesi, ürünlerin 
giderek karmaşık bir yapı almasına 
neden olmaktadır. Ürün geliştirme 
sürecinde, fikir aşamasındaki bir ürü-
nün nihai ürüne dönüşmesi, disip-
linler arası çalışmaların bir bütünlük 
içinde gerçekleşmesiyle sağlanabil-
mektedir. Bir ürünün oluşumunda, 
kurumlar içindeki bölümler, disip-
linler ve tedarikçiler arasında doğru 
zamanda doğru bilgi akışı Ürün 
Yaşam Döngüsü Yönetimi - Product 
Lifecycle Management (PLM) ile 
gerçekleşebilmektedir. 

PLM, bir ürüne ait tüm mühen-
dislik, üretim ve bakımına yönelik bil-
gileri, dijital ortamda saklayıp, farklı 

Ürün geliştirme sürecinin
temel taşları çalıştayı Ege’de
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profildeki kullanıcıların hizmetine 
sunan bir sistemdir. PLM, bir ürünün 
fikir aşamasından başlayarak, öm-
rünü tamamlayıp, sökülüp yeniden 
dönüşümüne kadar tüm süreçlerin 
yönetildiği farklı mühendislik iş bir-
liklerinin gerçekleştiği platformdur.

Ege Üniversitesi geleneğinde 
olan uluslararası ilişkileri akade-
mik ve sanayi alanında daha da 
güçlendirmek amacıyla, çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda PLM 
konusunda Türk-Alman akademis-
yen ve sanayicilerinin ortak araştır-
ma platformlarının oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu çalışmaların 
üniversite eğitimine aktarılması, öğ-
renci ve akademisyen değişimlerinin 
gerçekleşmesi amacıyla, geçtiğimiz 
bir yıl içinde Almanya’nın önde gelen 
on üniversite ve araştırma merkez-
leri (TU Kaiserslautern, TU Berlin, TU 
Aachen, Federal Malzeme Araştırma 
Merkezi (BAM), Hannover Lazer Araş-
tırma Merkezi (LZH), Ruhr Üniversite-
si Bochum) ziyaret edilmiştir.

Bu yıl uluslararası boyutta 
birincisi 8 – 9 Mayıs 2014 tarihinde 
üniversitemizde gerçekleştirmiş olan 
PLM konferansına, Kaiserslautern 
Üniversitesinden Prof. Dr. Ing. Martin 
Eigner davet edilmiştir. Bu konfe-
ransta akademisyenler, sanayiciler ve 
öğrencilerle bir araya gelinerek PLM 
tartışılmıştır. 

Türk ve Alman Hükümetleri tara-
fından 2014 Yılı, Türk- Alman Araştır-
ma, Eğitim ve İnovasyon Yılı olarak 
ilân edilmiştir.  Bu kapsamda PLM 
Çalıştayı ile ilgili olarak üniversitemiz-
ce TUBİTAK’a yapılan PLM Workshop 
- “The Engineering Backbone For 
Product Development” konulu teklif 
desteklenmeye değer bulunmuştur.

Ege Üniversitesinin ev sahipliğin-
de, 13 - 14 Kasım 2014 tarihlerinde 
Wyndham Otel İzmir’de gerçek-
leştirilen PLM çalıştayına alanında 
uluslararası üne sahip akademisyen-
ler ve endüstrinin önde gelen PLM 
uygulamacıları katıldı.

Global pazar ekonomisinde 
rekabet edebilmek için, üretimden 
eğitime birçok alanda öncü olmak 
gerekir. Bu da ancak teknolojik 
gelişmeleri takip ederek ve uygula-
yarak gerçekleşebilir. Günümüzde 
bu teknikleri anlayabilen, kullanan 

ve geliştirebilen 
gençler başarı-
lı olabilecektir. 
Üniversitelerimizin 
görevi; sektörlerin 
beklentilerini kar-
şılayacak, analitik 
düşünebilen ve AR-
GE uygulamalarına 
hızlı adapte olan 
gençleri eğiterek 
topluma kazandır-
maktır.

Ege Üniversitesi 
bünyesinde kuruluş çalışmalarının 
sürdürüldüğü PLM Mükemmeliyet 
Merkezi’nde, bölümler arası çok 
disiplinli çalışmaların ürüne dönüş-
mesi doğrultusunda farklı bölümler-
den bir araya gelen akademisyen ve 
öğrencilerimiz sanal ortamda ürün 
geliştirme imkânı bulabileceklerdir. 
Bu merkezde endüstrimizin ürün 
geliştirme sürecinde ihtiyaç duydu-
ğu eğitim organizasyonlarının da 
gerçekleşmesi hedefler arasında yer 
almaktadır. Öğrencilerimize AR-GE 
ve ÜR-GE çalışmalarındaki süreci, 
bu süreçte kullanılan tekniklerin, 
yazılımları öğreterek endüstriye hazır 
hâle getirilmeleri amaçlanmakta-
dır. Bu çalıştayın hazırlanmasında 
Ege Üniversitesi bünyesinde farklı 
bölümlerden akademisyenlerimizin 
bir araya gelerek iyi bir ekip çalışma-
sı gerçekleştirmeleri, PLM sürecini 
ne kadar önemsediklerinin de bir 
göstergesidir. 


