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Bu dergide yayımlanan yazılar, yazılarda yer alan dü-
şünce ve önerilerle kullanılan kaynakların doğruluğuna
ilişkin her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir. Bu kapsamda
Roketsan A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yazılar referans göste-
rilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz. Der-
gide yer alan yazı ve makaleler Roketsan A.Ş. ve/veya atıf
yapılan diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini değil, sa-
dece yazarın kendi kişisel düşüncesini yansıtmaktadır.
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roketsan dergisi

Roket ve füze alanında sürdürdüğümüz
ulusal ve uluslararası sorumluluklarımızın
bilinciyle, milli ve stratejik teknolojiler
üreten bir kuruluş olarak savunma sana-
yimizin gelişmesine katkıda bulunmaya
devam ediyoruz.

Ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki
gücünü belirleyen temel unsurlardan
biri olan savunma sanayiinde sürekli ola-
rak değişim, yenilik ve modernizasyona
ihtiyaç duyuluyor. Bizler de bu ihtiyaç-
lara yönelik olarak geliştirdiğimiz ve ge-
liştirme süreci devam eden yüksek
teknolojili hassas sistemlerimiz ile hem
kuruluş amacımız olan Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin ihtiyacını karşılamayı hem de
yoğun olarak yürüttüğümüz pazarlama
faaliyetleri sonucu olarak yurt dışı pazar-

Değerli Okurlarımız  ,

başkan’ın mesajı

lara da bu ürünlerimizin teslimatını yap-
mayı hedefliyoruz.

Roketsan olarak izlediğimiz strateji, yeni
pazarlar ve yeni ürünler ile gücümüzü
artırmaktır. Bu yönde yaptığımız yoğun
çalışmaların olumlu sonuçlarını görüyor
olmaktan ayrıca büyük bir haz duyuyo-
ruz.

Dünya devi şirketler ile birlikte yürüttü-
ğümüz ortak projelerin kapsamı, yakın
zamanda katılım sağladığımız fuarlarda
imzaladığımız iş birliği anlaşmaları ile
hızla genişliyor.

Roketsan öz kaynakları ile geliştirdiğimiz
lazer güdüm kiti TEBER’in testlerini başa-
rıyla gerçekleştirdik. Mini akıllı mühim-

matımızın milli İHA’lardan gerçekleştiri-
len atışlı testlerinde önemli başarılar elde
ettik. Avrupa Birliği araştırma geliştirme
alanlarındaki ilk projemizi alarak bilim
alanında yeni kapılar aralamanın coşku-
sunu yaşadık.

Çalışmalarımızı; tek bir kaynağa, tek bir
ürüne bağlı kalmadan, birçok ulusal ve
uluslararası farklı projede teknolojik ve ti-
cari kazanımlarımızı artırmayı hedefleye-
rek sürdüreceğiz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Emin Alpman
Yönetim Kurulu Başkanı



5

genel müdür’ün mesajı

Roketsan’ın 28’inci kuruluş yıldönümünü
coşkuyla karşılarken dergimizin yeni sayı-
sında birçok güzel haber ile tekrar sizlerle
buluşuyoruz. Geçtiğimiz 28 yılda, kuru-
luş aşamasında tanımlanan vizyon ile
Türk Silahlı Kuvvetlerimize birçok milli
silah sistemi kazandırdık. Üretim altyapı-
mızın yanında azimli, başarılı, vatanper-
ver çalışanlarımız ile oluşturduğumuz
entelektüel sermayemiz, ulusal ve uluslar-
arası projeleri gerçekleştirmek için en
büyük avantajımızdır. Roketsan’ın önü-
müzdeki 20 yılda yapacağı çalışmaları
bugünden itibaren planlamayı kendi-
mize bir hedef olarak belirledik. 

Roketsan, Avrupa Birliği araştırma geliş-
tirme alanlarındaki ilk projesini aldı. Ufuk
2020 Programı kapsamında desteklenen
EIROS projesinde en yüksek 4’üncü büt-
çeye sahip ortak olarak görev aldık. Bu
bütçe, Ufuk 2020 Nano-teknolojiler, İleri
Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalatlar
ve Yöntemler (NMBP) alanında Türki-
ye’den tek bir proje bünyesinde alınan
en yüksek bütçedir.

Yaklaşık 20 yıldır yurt içi ve yurt dışı pazar
için üretimi devam eden 122 mm.lik
topçu roketlerimizin güdümlü versiyonu
olan TRG-122 roketimizin prototip testle-
rini büyük başarı ile gerçekleştirdik. 

Günümüz muharebelerinin ayrılmaz par-
çası haline gelen insansız hava araçları-
nın (İHA) keşif/gözetleme fonksiyonlarına
ilave olarak silahlı hale getirilmesi de
talep edilmektedir. Bu doğrultuda, İHA
taşıma kapasitelerine uygun olacak şe-
kilde tasarlanan, zırhlı hedeflere karşı kul-
lanılacak Lazer Güdümlü Mini Akıllı
Mühimmat (MAM-L) atışlı testlerini başa-
rıyla tamamladık.

Son yıllarda ihracatta yakaladığımız üstün
başarıyı artırarak sürdürmeye odaklana-
rak ihracat hedeflerimizi güncelliyor, tüm
dünyada, ürünlerimize yönelik etkin pa-
zarlama faaliyetleri yürüterek savunma
pazarındaki payımızı artırıyoruz. Körfez ve
Orta Doğu bölgesinde ürün, tasarım ve
hizmet kalitesini ispatlamış olan firmamız,
Amerika kıtasından Uzak Doğu’ya,
Güney Afrika’dan Kuzey Avrupa’ya kadar
birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.
Çeşitli ülkelerde katıldığımız fuarlarda bir-
çok iş birliği görüşmeleri yapıyor, anlaş-
malar gerçekleştiriyoruz. 

ILA Berlin Havacılık Fuarı’nda MBDA De-
utschland firmasıyla CİRİT füzesinin ortak
üretimi ve Tiger helikopterlerine enteg-
rasyonu konusunda iş birliği anlaşması
gerçekleştirdik. Fransa’da düzenlenen
EUROSATORY Fuarı’nda, Airbus Helicop-

ters firmasının taarruz helikopterlerine
CİRİT füzesinin entegrasyonu konusunda
yapılan anlaşmanın yanı sıra tapa sistem-
lerimizin geliştirilmesi ve dünya pazarına
ortak olarak sunulması konusunda Jung-
hans firmasıyla gerçekleştirdiğimiz an-
laşma da her geçen gün daha ileriye yol
aldığımızın göstergesidir.

Diğer taraftan, uluslararası alanda 17 yıl-
dır devam eden “Loreal’in Bilim Kadınları
İçin” Projesi kapsamında bu yıl, Yaşam Bi-
limleri ve Malzeme Bilimleri alanında altı
genç bilim kadınının ödüllendirildiği tö-
rende, Roketsan Sektör Çalışma Grubu
Üyesi Doç. Dr. Bilge DEMİRKÖZ’ün ödül
alması bizleri çok gururlandırdı. Bilge DE-
MİRKÖZ hocamıza başarılarının devamını
diliyoruz.

Üstün teknoloji ve deneyimi ile sürdür-
düğü çalışmaları her gün daha ileri plat-
formlara taşımayı hedefleyen tüm
Roketsan çalışanları adına sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.

Selçuk Yaşar
Genel Müdür

Sayın Okurlarımız  ,

sayı 9 temmuz 2016
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Dergimizin 9’uncu sayısı ile birlikte hem
yaza hem sizlere merhaba diyoruz. Bu
sayıda sizlere, Roketsan öz kaynakları ile
geliştirilen Lazer Hassas Güdüm Kiti TE-
BER’i tanıtacağız. Sürekli artan iş hacmi-
miz Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizi de
çoğaltıyor. Şubat ayında Singapur’da dü-
zenlenen “Singapur Airshow”da tek katı-
lımcı firma olarak Türkiye’yi temsil ettik.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenle-
nen DSA - Malezya, SOFEX - Ürdün, ILA -
Almanya, KADEX - Kazakistan, FIDAE - Şili,
DIMDEX - Katar, EUROSATORY - Fransa
fuarlarına katılarak yeni sistem ve ürünle-
rimizi dış pazarlarda aktif olarak tanıt-

maya devam ediyoruz. Ülkemizin savun-
masına ve teknolojik gelişimine katkıda
bulunan yurt içi etkinliklere katılarak daha
geniş kitlelere ulaşıyoruz. Mayıs ayında
düzenlenen “Bursa Bilim Şenliği”nde
çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyi
yakından tanımalarını sağlayacak bir
uzay atölyesi düzenledik. “Bilim Kadınları
İçin” projesi kapsamında Roketsan Sektör
Çalışma Grubu üyemizin aldığı ödül ile
gurur duyduk.

Sürekli daha iyiyi gerçekleştirme hedefiyle
yeni sayımızda, 20 yıl sonra Roketsan’dan
ne bekliyoruz sorusuna cevap aradık. Ça-

Değerli Okurlarımız  ,

lışanlarımızla birlikte yeni fidanlar dikerek
doğaya ufak ta olsa katkı sağlamaktan
mutluluk duyduk.

“Roketsan ve Hobi” bölümümüzde sizleri
hayallerin içinden bir yelkenli tekne ile
yolculuğa davet ederek keyifli okumalar
diliyoruz.

Saygılarımızla,

Yayın Kurulu

“Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir.” Mustafa Kemal ATATÜRK
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Roketsan, öz kaynakları ile
2014 yılı başında, mevcut
kabiliyetlerini
değerlendirerek ve güdüm
kitlerinin milli olarak
geliştirilebileceğini
öngörerek başlattığı tasarım
çalışmaları kapsamında,
gerek yurt içi gerekse yurt
dışında birçok ülke silahlı
kuvvetlerinin envanterinde
bulunan ve sıklıkla
kullanılan MK serisi (MK-82,
MK-81) genel maksat

bombalarının akıllı
mühimmatlara
dönüştürülmesini
sağlayacak güdüm kiti
TEBER’i geliştirdi.

TEBER projesi kapsamında MK-81 ve
MK-82 bombaları esas alınarak iki
bomba tipine de uyumlu olarak tasarla-
nan güdüm kitleri, üzerinde taşıdığı ata-
letsel ölçüm birimi, küresel konumlama
sistemi ve lazer arayıcı başlığı ile sabit he-
deflerin yanı sıra yüksek hızda hareket
edebilen hareketli hedeflere karşı da
etkin olabilecektir. Modüler tasarımı sa-
yesinde bomba tipini belirleyebilecek

olan TEBER, lojistik açıdan da kullanıcıya
kolaylık sağlayacak bir Lazer Güdüm Ki-
tidir. Ayrıca proje kapsamında, arayıcı
başlık gövdesi içerisine yerleştirilebilen
yaklaşma sensörü de geliştirilecek olup,
hedef tiplerine ve kullanıcı isteğine göre
bombanın infilak edeceği yükseklik ayar-
lanarak, harp başlığının etkin olarak kul-
lanılabilmesine olanak sağlanacaktır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Roket-
san arasında imzalanan protokol ile, 1.
Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı
koordinesinde yer testleri tamamlanmış-
tır. Haziran 2016 ilk yarısında F-16 kalib-
rasyon sortisi başarıyla gerçekleştirilmiş
olup, bağlı uçuş ve atışlı test faaliyetleri
ile çalışmalar devam edecektir.

roketsan,
öz kaynakları ile
lazer hassas güdüm kiti teber’i geliştirdi!
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tasarım ve mühendislik gücümüz

TEBER, MK-81 ve MK-82
genel maksat bombalarının
vuruş kabiliyetinin artırılması
amacıyla tasarlanmış;
havadan karaya ataletsel
güdümlü, küresel
konumlama sistemi ve/veya
lazer arayıcı başlık ile
desteklenmiş hassas güdüm
kitidir.

TEBER;
• Ataletsel Ölçüm Birimi, 
• Ataletsel Ölçüm Birimi + Küresel Ko-

numlama Sistemi
• Ataletsel Ölçüm Birimi + Lazer Arayıcı

Başlık
• Ataletsel Ölçüm Birimi + Küresel Ko-

numlama Sistemi + Lazer Arayıcı Baş-
lık

güdüm modlarına sahiptir. Lazer arayıcı
başlık, operasyonel koşullara göre mo-
dülerdir. Kullanıcı isteğine göre operas-
yon sırasında silah sistemine
takılmayabilir.

F-16 savaş uçağının test uçağı olarak
kullanılacağı TEBER tasarım doğrulama
ve kalifikasyon süreci oldukça zorlu ana-
liz ve test adımlarını kapsamaktadır.

Bağlı uçuş ve atışlı testlere yönelik uçuş
müsaadesinin Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığından alınması için tasarım doğru-
lamanın en kritik adımlarının geçilmesi
gerekmektedir.

TEBER’in tasarımı 2015 yılı sonuna
doğru dondurulmuş olup ilk işlevsel
prototip 2016 yılı başında üretilmiştir.
Üretilen prototipler ile tasarım doğru-
lama süreci başlatılarak uçuş izninin
alınması için testler gerçekleştirilmiştir.

TEBER Tasarım Doğrulama
Çalışmaları

TEBER’in EMI/EMC Testleri (MIL-STD-
461F), TÜBİTAK UME’de başarılı bir şe-
kilde tamamlanmıştır.

TEBER’in entegre edileceği F-16 uçağı
ile haberleşmesi MIL-STD-1760 arayüzü
ile yapılmaktadır. F-16 entegrasyonu-
nun en kritik adımlarından olan bu ça-
lışma Roketsan bünyesinde ilk defa
yapılarak başarıyla tamamlanmıştır. Bu
çalışma kapsamında öncelikli olarak
TEBER Simülatörü tasarlanarak, ilk test-
ler 1.HİBM K.lığı’nda bulunan F-16 Sis-
tem Entegrasyon Laboratuvarında icra
edilmiştir. Sonraki aşamada TEBER pro-
totipi ile bu testler başarılı bir şekilde ta-
mamlanmıştır.

Platform elektriksel uyumluluk kapsa-

mında MIL-STD-704 elektriksel uyumlu-
luk testleri tamamlanarak bu aşama da
başarıyla geçilmiştir. TEBER kullanım
konseptinde havadan işaretleme de ya-
pılabilir. TEBER lazer arayıcı başlık ve he-
defleme podu ile uyumluluk testleri 1.
Ana Jet Üssü’nde icra edilmiştir. Ayrıca
Roketsan bünyesinde MIL-STD-810 kap-
samında çevresel testler gerçekleştiril-
miştir.

teber - lazer hassas güdüm ki̇ti̇

Şekil 2: MIL-STD-810 Çevresel Test Çalışmaları

Şekil 1: EMI / EMC Test Çalışmaları Şekil 3: HYS110 Test Çalışmaları
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tasarım ve mühendislik gücümüz

Gökhan TÜŞÜN
Taktik Füze Sistemleri
Mühendislik Direktörlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis

A. Furkan KANBUROĞLU
Taktik Füze Sistemleri
Mühendislik Direktörlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis

TEBER Harici Yük Sertifikasyonu
Çalışmaları

F-16 harici yük sertifikasyonu testleri
kapsamında mekanik uyum testi, işlev-
sellik testi ve statik bırakma testleri icra
edilmiştir. Mekanik uyum testi kapsa-
mında TEBER, F-16 pilonuna entegre
edilerek standart boşluklar, göbek bağı
yerleşimi test edilmiştir. İşlevsellik testi
kapsamında TEBER, F-16 pilonuna takı-
larak haberleşme testleri icra edilmiştir.

Statik bırakma testinde mühimmatın
uçaktan uygun bir şekilde ayrıldığı test
edilmiştir.

Analiz Çalışmaları

TEBER çalışmalarında sonlu elemanlar
yöntemi kullanılarak yapısal analiz çalış-
maları yapılmıştır. Yapısal incelemele-
rinde MIL-STD-8591 dokümanında
belirtilen, uçuş koşullarında oluşabilecek
aerodinamik/ ataletsel yükler hesapla-
narak ayrıca TEBER esnek halatlar asıla-
rak sınır şartları sağlanıp, yapının
modları, atalet bilgileri ve ağırlık merkezi
ölçül-müştür.

TEBER uçuşa uygunluk sürecinde ay-
rılma analizi çalışmaları hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği yöntemiyle yapılmıştır.
Taşıma zarfı içerisindeki en zorlayıcı
uçuş koşulları için bu analizler yapılmış-
tır.

Uçuş müsaadesinin alınması için çalış-
malar tamamlanmıştır. TEBER için uçuş
müsaadesi 2016’nın Mayıs ayı içerisinde
alınmıştır. Bu aşamadan sonra bağlı
uçuş ve atışlı testleri gerçekleştirilecektir.

Şekil 6: Fiziksel Özelliklerinin Ölçümlenmesi

Şekil 4: HYS110 Testi

Şekil 7: TEBER82 - F16 Ayrılma Analizi
Çalışmaları

Şekil 5: Yapısal Analiz Çalışmaları

sayı 9 temmuz 2016
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tasarım ve mühendislik gücümüz

Katı yakıtlı roket
motorlarında yakıtın
yanması sırasında motorun
yapısal bütünlüğü açısından
son derece riskli ve zorlayıcı
koşullar oluşmaktadır.

Bu koşullar yüksek basınç ve yüksek sı-
caklıkta oluşan aşındırıcı türbülanslar ola-
rak tanımlanabilir. Tipik bir katı yakıtlı
roket motorunda yanma sıcaklığı
2700°C (5.000°F)’yi, yanma basıncı 10
MPa (1.500 psi)’ı ve yanma esnasında
oluşan gazların hızı motor boğaz bölgesi
yakınında 0.30 Mach (90 m/s) hızı sıklıkla
aşmaktadır. Yakıtın söz konusu koşul-
larda yanması esnasında roket motoru-
nun mekanik bütünlüğünün korunması
için gövde ve yüksek sıcaklığa duyarlı
tüm bileşenlerin korunması/yalıtılması
gerekir. Aksi durumda yüksek hızda katı
ve eriyik halde metal oksit içeren yanma
gazları temas ettikleri motor bileşenleri-
nin yüzeylerini kısa sürede aşındırıp eri-
terek roket motorunu, dolayısıyla tüm
sistemi yıkımsal bir şekilde başarısızlığa
uğratırlar.

Roket motorlarının, yüksek sıcaklık, yük-
sek basınç ve aşındırıcı akışa dayanıklı ol-
masının yanı sıra motor gövdesine
uygulanacak yalıtım malzemesinin

düşük maliyetli ve üretimi kolay bir mal-
zeme olması gerekir. Bu niteliklere sahip
tek malzeme ailesi takviyeli polimerik
elastomer (kauçuk) malzemelerdir. “Ab-
latif malzeme” olarak tanımlanan bu
malzemeler yakıtın yanması esnasında
kısmen tükenirler. Burada akışa maruz
kalan yalıtım malzemeleri zamanla aşınsa
da yakıt tamamen yanıp tükenene kadar
yeterli süre ile roket motorunu koru-
maya yetecek kadarı geriye kalacak şe-
kilde kalınlıkları tasarlanır ve üretim
esnasında motor gövdesine uygulanır-
lar. Bir başka deyişle yalıtım malzemesi
roket motorunun operasyonu süresince
yeterli korumayı sağlayacak düzeyde
düşük hızlarda ablasyona uğrayarak aşı-
nır. 

Ablasyon fenomeni, yalıtım malzemesi-
nin kendi yüzeyinden buharlaşarak (gaz
çıkararak), küçük parçacıklar halinde ta-
laşlanarak ve diğer aşındırıcı etkilerle
düşük hızlarda uzaklaşması olarak tanım-
lanır. Bu süreçte yalıtım malzemesi
termo-kimyasal ve mekanik yüklerin
kombine etkileri altında bozunarak kül-
leşir, oluşan bu kül tabakası kendi yüze-
yinden yanma gazında bulunan katı
parçacıklar (metal oksitler) tarafından
mekanik erozyona uğrar. Ortaya çıkan
endotermik kimyasal reaksiyonlar esna-
sında yalıtım malzemesi yüzeyinde çeşitli
ısı ve kütle transfer mekanizmaları eş za-

manlı olarak gerçekleşir (Şekil1). Bu kar-
maşık mekanizmalar motorun çalışma
süresi boyunca yalıtım alt katmanların ve
uygulandığı bölgede motor gövdesinin
korunmasını sağlar.

Roket motorlarında yalıtım amaçlı kulla-
nılan takviyeli polimerik elastomer mal-
zemeler genellikle uygulanacakları
gövdeye önceden kalıplanarak veya kul-
lanılacağı bölgeye elle yerleştirilerek 150-
175°C arasındaki sıcaklıklarda, 7-15 bar
basınç altında uygun sürelerde vulka-
nize olarak son şeklini almaktadır.

Bir katı yakıtlı roket motoru için gövde
yalıtım sisteminin seçiminde motor yalı-
tımının; kullanılacağı motor tasarımın-
daki fonksiyonu, kullanılacağı yerde ara
yüzlerle etkileşimi (ara yüz yapışma per-
formansı), üretim ve uygulama maliyeti,
uygulama tekniği, depolama, elleçleme,
çevresel etkenler gibi parametreler göz
önünde bulundurulur.

Üstün termo-mekanik dayanımının yanı
sıra bir yalıtım malzemesi, düşük termal
iletkenlikte ve hafif olmalıdır. Yine yalıtım,
motor operasyonu boyunca sağlam ka-
larak fonksiyonelliğini hiçbir seviyede yi-
tirmemeli ve bitişiğindeki ara yüzlerden
her iki yönde de malzeme göçüne
sebep olmamalıdır. Ayrıca yalıtım malze-
mesi elastomerik özelliklerini sistem ope-
rasyonel sıcaklık aralığında ve motorun
tüm görev süresi boyunca koruyabilme-
lidir.

Elastomerik yalıtımlarda aranan bazı tek-
nik gereksinimler genel olarak aşağıda
sıralanmıştır:
• Sistem çalışma sıcaklık aralığında yalı-

tım ile yakıt ve motor gövdesi ara-
sında kusursuz yapışma

• Düşük ablasyon oranı (0.09 mm/s ile
0.2 mm/s) ve düşük yoğunluk (1.05
g/cm3 ile 1.25 g/cm3)

• Düşük termal iletkenlik (4×10-4
Cal/cm °C ile 5×10-4 Cal/cm °C) ve
düşük özgül ısı (0.4×10-4 Cal/g °C ile
5×10-4 Cal/g °C)

katı yakıtlı roket motorları gövde yalıtım teknoloji̇si̇

Şekil 1: Şematik Külleşme ve Ablasyon Proses Morfolojisi
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• Dayanıklı ve gözenekli kül oluştura-
bilme özelliği

• Depolama, uygulama ve vulkanizas-
yon esnasında oluşan mekanik ve ter-
mal streslere dayanıklılık

• Düşük nem çekme özelliği
• Yeterli yaşlanma karakteri (en az 10 yıl

faydalı/raf ömrü) [2]

Bugüne kadar özellikle uzun süreli
yanan roket motorlarında yalıtım malze-
mesi olarak en yaygın kullanılanlardan
biri asbest içeren nitril bütadien (ASNBR)
kauçuk malzemesidir. Bu malzeme bu
güne kadar üretilen en büyük katı yakıtlı
roket motoru olan yeniden kullanılabilir
katı roket motorunda (RSRM) ATK (Thio-
kol Chemical Corporation, Wasatch Di-
vision) tarafından gövde yalıtım
malzemesi olarak Uzay Taşıma Sistemi
(Space Transportation System - STS)
Programında (1981-2011 yılları ara-
sında) kullanılmıştır (Şekil 2) [2]. 

Yalıtım malzemesi olarak ASNBR, yüksek
ablatif özelliğinin yanı sıra çok iyi reolojik
ve mekanik özelliklere sahiptir. Ne var ki
kullanımının çevresel ve insan sağlığı açı-
sından sakıncaları nedeniyle asbestin
üretimi dünya çapında sınırlandırılmış ve
yeni nesil motor tasarımlarında asbest
içermeyen bir yalıtım malzemesi ile
ASNBR’nin yerinin doldurulması için çok
sayıda formülasyon geliştirme çalışmaları
projelendirilmiştir. Günümüzde gelinen
noktada üretilebilen en uygun yalıtım
sistemi aramit pulp ve/veya karbon fiber
takviyeli etilen propilen dien monomer
(EPDM) kauçuk malzemesi olmuştur
[4,5].

Roketsan, motor gövde yalıtım teknoloji
altyapısı açısından değerlendirildiğinde
günümüzde ve gelecekte tasarımı yapı-
lan/yapılacak olan; kısa, orta ve uzun
yanma süreli roket/füze sistemlerinde fır-
latma/uçuş motoru gövde ve kubbe ya-
lıtımları gibi potansiyel uygulama
alanlarına yönelik yukarıda belirtilen yük-
sek teknolojik özelliklere sahip olarak Ro-
ketsan öz kaynakları ile geliştirilmiş RSYM
200 ve geliştirilmekte olan RSYM 200M
ile RSYM 250 takviyeli kauçuk yalıtım
malzemeleri ön plana çıkmaktadır.

RSYM 200 yalıtım malzemesi 2006’dan
günümüze sürekli olarak Roketsan’da
çeşitli sistemlerin özellikle motor (fır-
latma/uçuş) gövde, emniyet kurma göv-
desi, harp başlığının yanı sıra daha pek
çok alt sistem parçalarında yalıtım ve du-
yarsızlık amaçlı olarak başarılı bir biçimde
kullanılmaktadır. Bu malzemenin üreti-
minin kolaylaştırılması ve çeşitli teknik
özelliklerinin eniyilemesi amacıyla RSYM
200M geliştirme çalışmalarına öz kaynak
projeleri kapsamında devam edilmekte-
dir.

Son yıllarda geliştirilen ve ticari olarak pi-
yasaya sunulan yeni nesil takviye ve alev
geciktirici bileşenlerin kullanılmasıyla for-
müle edilen asbest içermeyen NBR yalı-
tım teknolojisinin RSYM 250 adıyla
geliştirilerek Roketsan yalıtım teknolojik
altyapısına kazandırılması yürütülen bir
diğer önemli projedir.
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Giriş

Dünyada Üniversite-Sanayi İş Birliğinin
miladı olarak ilki 1853’te ikincisi de
1857’de ABD Kongresi’ne sunulan yasa
taslakları kabul edilmektedir. İlgili yasa-
lardan önce üniversitelerde sadece teo-
rik eğitim uygulanmıştır. Kabul edilen
yasa taslakları ile teorik eğitimlerin yanı
sıra, sanayi alanında uygulanabilir bir
eğitim programı oluşturulması amaçlan-
mıştır. Bu amaç kapsamında endüstri ve
tarım çalışanlarına, üretim süreçlerinde
uygulama eğitimlerinin de verilmesi
sağlanmış ve kurumların eğitim hizmeti

verdiği bölgelerde faaliyetlerini sürdüre-
bilmeleri için kamu arazilerinin bağışlan-
ması ve tahsis edilmesi de
öngörülmüştür. Bu yasa 1862’de “Mo-
rill Yasası” olarak uygulanmaya alınmış-
tır. İlerleyen yıllarda yeni yasalar ve
düzenlemeler ile programa dâhil edilen
meslek gruplarının sayısı artırılmıştır.

Üniversite-Sanayi İş Birliği, II. Dünya Sa-
vaşı ve sonraki 30 yıllık dönemde, “üni-
versite kökenli araştırma” yaklaşımına
doğru evrilmiştir. İlgili dönemde temel
araştırmaların toplum yaşamının kalite-
sini artıracağı görüşü hakim olduğu
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üniversite-sanayi i̇ş birliği
ve akademik ağ yönetimi

için, oluşan acil ihtiyaçlar ve rekabet üs-
tünlüğü sağlama motivasyonu ile sa-
vaşta olan ülkelerin üniversite
laboratuvarlarında savaş stratejilerini et-
kileyen Ar-Ge çalışmaları ve buluşlar
gerçekleştirilmiş ve sonrasında da ürün-
leştirilip seri üretime aktarılmıştır. 

1945’te ABD Bilimsel Araştırma ve Ge-
liştirme Kurumu Başkanı ve ABD Başkan
Danışmanı Vannevar BUSH’un yazdığı
“Science-The Endless Frontier” dokü-
manı, Üniversite-Sanayi İş Birliğinde yeni
bir fikir ve modelin gelişimi açısından
öncü olmuştur. İlgili dokümanda temel
araştırma aşamasında bilim ve bilim in-
sanlarının kendi kurallarını koyması ve
bilimsel çalışmaların dış dünyadan ba-
ğımsız olarak sürdürülmesi gerekliliği sa-
vunulmuştur. Bu fikir, “inovasyonda
doğrusal model” olarak tanımlanan kav-
ramı da desteklemektedir.

Gözlemlenen başarı hikâyeleri, toplum
genelinde araştırma projelerine olan
güveni artırmıştır. Ortaya çıkan başarı
hikâyeleri neticesinde sanayinin hem
kendi hem de üniversite araştırma altya-
pısına ayırdığı kaynak artmıştır.
1970’lerde başlayan uluslararası rekabe-
tin artışıyla, üretim hacmi ana rekabet-
çilik unsuru olmaktan çıkmış ve maliyet
üstünlüğü aranmaya başlamıştır. Bu
aşamada sunulan doğrusal model ile
çalışma sonuçları çoğunlukla askeri uy-
gulamalarla sınırlı kaldığı için başarılı so-
nuçların sivil alanlara yansıtılmasında
süreç eksikliği yaşandığı ortaya çıkmıştır. 

Yapılan araştırmaların olumlu etkisinin
üretime ve toplum refahına yansıması-
nın vurgulanması amacı ile 1975’ten iti-
baren doğrusal modelin yerini
“inovasyonda doğrusal olmayan” yakla-
şım almıştır. Bu yaklaşım ile üniversite-
lere biçilen klasik rollere ek olarak hem
üniversite hem de sanayiye, sosyo-eko-
nomik gelişmelere etki etme rolü biçil-
miştir. Diğer yandan 1980’lerin
başından itibaren dünyada giderek

Şekil 1: Doğrusal İnovasyon Modeli



artan bir trend haline gelen tüketici hak-
ları, regulasyonları ve artan tüketici bek-
lentileri ile sanayi de zorluklar ile
karşılaşmaya başlamıştır. Hem küresel
rekabet koşulları hem de inovasyonda
uygulanmaya başlanan evrimsel yakla-
şım ile taraflara yeni roller yüklenmiş,
problemleri öngörme ve disiplinler arası
iş birliği modelleri ile sürdürülebilirliği
gözeten çözümler üretme yetisi gelişti-
rilmeye başlanmıştır. 

Kapsamı giderek geliştirilen Üniversite-
Sanayi İş Birliği kavramı, son dönem-
lerde üçlü sarmal model olarak
tanımlanmaktadır. Bu model; aktörler,
kurumsal yapılar, kanun ve yönergeler
olmak üzere üç ana unsurdan oluşmak-
tadır. Aktörler arasında üniversite, sa-
nayi ve kamu kurumları yer alırken
kurumsal yapılar için spin-off şirketler,
teknokentler, inovasyon merkezleri,
teknoloji transfer ofisleri, melek yatı-
rımcı ve risk sermayesi yapıları örnek
gösterilebilir.

Hem üniversite hem de sanayide kulla-
nılmaya başlanan “doğrusal olmayan
inovasyon” modeli ile yalın üretim, çevik
üretim, toplam kalite yönetimi, 6 sigma
metodolojisi gibi yöntemler geliştirilmiş-
tir. Yaratılan katma değerde çarpan et-
kisi yaratan bu model ile hız ve pazar

hâkimiyeti, rekabeti öne çıkaran unsur-
lar olmuşlardır. 

2000’lerden itibaren ise “bilgi” ve “yeni-
likçilik” temelli çalışmalar rekabet üstün-
lüğü için en temel unsur olmuştur. Artık
gerek mikro gerekse makro ekonomi
düzeyinde hem ulusal hem de global
rekabetçiliğin kârlılığında ve inovas-
yonda, bilgiye hızlı ulaşma ve stratejik iş
birlikler temel girdi olarak kabul edil-
mektedir. Bu temel girdinin paralelinde
onu üreten veya sahip olan entelektüel
varlığın ve sermayenin önemi de gide-
rek artış göstermektedir. 1975’lerde ilk
500 firmanın değerleri içinde yaklaşık
%80 maddi varlıklar, %20 maddi olma-
yan varlıklar oranının bugün tam ter-
sine yani %80 maddi olmayan varlıklar
lehine değişmiş olması, değişikliğin en
temel göstergelerinden biridir. 

Bu kapsamda bilgiyi üretebilmek ve ge-
rekli bilgiye ve bilgi ağına en verimli şe-
kilde ulaşılması için değişik yapılara
sahip, farklı kültürleri, motivasyonları ve
hedefleri olan aktörlerin birbirleri ile et-
kileşim halinde olacak ağların geliştiril-
mesi ve bu ağ ile ortaya çıkan bilginin
yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi yöne-
timi şirket kültürü ile entegre olması du-
rumunda, şirketin maddi olmayan
varlıklarına ve strateji planına girdi ola-

rak kullanılmaktadır. Hem ulusal hem
de uluslararası paydaşlar ile bilgi payla-
şımını kültür olarak benimseyen organi-
zasyonlar bilgiyi ve stratejik ortaklıkları
daha etkin yönetip şekillendirmektedir-
ler. Dinamik ve gerçek zamanlı bir bilgi
yönetimi sistemi, doğrusal olmayan ino-
vasyon modelinde çarpan etkisi yarat-
maktadır.

Günümüzde hem yurt içinde yüksek
teknolojilere yönelik ihtiyacın artması
hem de yurt dışı dinamiklerin daha sık
değişmeye başlamasıyla rekabet ortamı-
nın daha zorlu bir hale geldiği bu ne-
denle de şirketlerin karar süreçlerinin
zorlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda
hem idari hem de teknolojik açıdan
doğru kararların verilebilmesi için doğru
ve hızlı bilgiye ihtiyaç artmıştır. Küresel
çapta değişen iş ve iş birliği modellerine
daha etkin bir şekilde uyum sağlamayı
ve bilgiye erişim yollarını daha verimli bir
hale getirmeyi hedefleyen Roketsan, ih-
tiyaçları doğrultusunda gerekli teknolojik
derinliğin kazanılması ve bunu sağlaya-
cak uzmanların yetiştirilmesine yönelik iş
birliği yapılabilecek uygun paydaşlara
ulaşmak amacıyla bir sistem tasarlamak-
tadır. Burada öncelikle akademisyenlerin
daha sonra genişletilerek enstitü, özel
sektör kuruluşları ve kamu kurumlarının
kapsanması hedeflenmektedir.
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Roketsan Ağ Yönetim Platformu

Roketsan’da yürütülen ağ geliştirme ça-
lışmalarının sistematikleştirilmesine veri-
len önem Teknoloji ve Akademik Ağ
Yönetimi Müdürlüğünün kurulması ile
kendini göstermiştir.

Roketsan, geçmiş birikim ve deneyim-
lerinden yola çıkarak Üniversite-Sanayi
İş Birliği ve bilgi yönetimini kurum
içinde daha stratejik ve sistematik ola-
rak yürütmek üzere genel koordinasyo-
nun sağlanacağı bir sistem kurmayı
hedeflemektedir. 

Akademik Ağ Yönetim Platformu’nun
oluşturulması ile başlayacak olan Ağ Yö-
netim Platformu çalışmasının ilk safha-
sında, Roketsan’ın gelecek 20 yıl için
tanımladığı misyon, vizyon ve stratejik
plan ışığında mevcut yetkinlik ve ihtiyaç-
larının analizi gerçekleştirilmiştir. Roket-

san’ın mevcut teknolojileri, yetkinlikleri
ve ihtiyaçları doğrultusunda önceliklen-
dirilen teknolojilerin şirket içinde kaza-
nılması veya stratejik iş birlikleri ile
sağlanması için ulusal ve uluslararası
potansiyel iş birliği kurulabilecek kişi,
kurum ve kuruluşları içeren bir veri ha-
vuzu oluşturulacaktır. Bu veri havuzu,
ihtiyaçların gruplandırması, önceliklen-
dirilmesi esnasında karar alma süreçle-
rinde kolaylık sağlayacaktır. 

Ağ Yönetim Platformu’na bilgi girişi sağ-
lanması ve var olan bilgilerin kullanılması
ile gruplandırılan ve önceliklendirilen ih-
tiyaçlar kapsamında aranan potansiyel
kişi ve/veya kurumların tespiti ve onlara
ulaşım kolaylaşacaktır. Akademik Ağ Yö-
netim Platformu’nun sürdürülebilirliği
“gönüllülük” esasına göre tasarlanmakta
olup, ağın Roketsan dışındaki temaslar-
dan edinilen bilgilerin ağa girilmesi ile
geliştirilmesi planlanmaktadır. Veri girişi-

nin mümkün olduğunca verimli olması
için girilen veriler belirli standartlara
oturtulacaktır. Bunun için Ekonomik İş
Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tara-
fından hazırlanan “Frascati Kılavuzu”
benzeri taksonomilerin kullanılması he-
deflenmektedir. Ağ Yönetim Platfor-
mu’nun sürdürülebilirliği, tüm şirketin
desteği ile hem yeni hem de güncelle-
nen verilerin platforma girilmesi ve giri-
len verilerin etkin kullanımı ile
sağlanacaktır.

Eş zamanlı olarak Akademik Ağ Plat-
formu verilerinin çoğalması için Roket-
san’ın iş birliği yapma potansiyeli yüksek
olan üniversitelerin Dekanlık ve Bölüm
Başkanlıkları ile görüşmelere devam edi-
lecektir. Bilgi toplanmasını ve sisteme
aktarılmasını hızlandırmak üzere ulusal
veri tabanı çalışmaları için TÜBİTAK, Üni-
versite-Sanayi İş Birliği Merkezleri Plat-
formu (ÜSİMP), Teknoloji Transfer
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Ofisleri (TTO); uluslararası veri tabanı ça-
lışmaları için ise University Industry In-
novation Network (UIIN), Association of
University Technology Managers
(AUTM) gibi platformlar ile iş birliği sağ-
lanacaktır. 

Veri tabanında yer alacak akademik ilgi
alanlarının yanı sıra, akademisyenlerin
Roketsan ile geçmiş iş birlikleri, varsa
geçmiş yurt dışı deneyimleri ve bilgi bi-
rikimlerinin teknoloji hazırlık seviyesi,
inovasyon potansiyeli gibi kurum içi
görüş verilen konular da sistemde yer
alacaktır. Girişi sağlanan üniversite, aka-
demisyen, laboratuvar, Ar-Ge merkezi
ve firma bilgilerinin ilgili olanlarının bir-
birlerine bağlantısının yapılması ile Ağ
Yönetimi Platformu’nun sanal bir ağ
oluşturması hedeflenmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Üniversite-Sanayi, Sanayi-Sanayi, Kamu-
Sanayi vb. iş birliği modellerinde bilgi
aktarımı ve bilginin kullanımı ile ilgili ta-
rafların farklı motivasyon kaynakları ve
odakları olmasına rağmen sürecin kar-
şılıklı güven üzerine kurulması, tarafların
sorumluluk ve haklarının baştan net bir
şekilde belirlenip dokümante edilmesi
ve sonrasında sistematik bir şekilde yö-
netilmesiyle iki taraf için de yüksek fayda
sağlanabilecek iş birliği modellerinin
oluşturulması mümkündür. Çalışmaların
gizliliği ve proje çıktılarının getireceği
mali ve fikri haklar üzerinde önceden
anlaşma sağlanması, beklentilerin taraf-
larca açık bir şekilde dile getirilmesi,
görev dağılımlarının tanımlanması ile
potansiyel iş birlikleri faal iş birliklerine
ve başarı hikâyelerine kapı açacaktır.

Burada Roketsan ile paydaşlar arasında
iki yönlü fayda sağlamak esastır. Oluş-
turulması plananan Ağ Yönetim Platfor-
mu’nun uzun vadede üniversiteler ve
akademik yetkinlikler ile sınırlı kalmayıp,
inovasyon ve iş birliği kapasitesinin artı-
rılmasına yönelik Mükemmelliyet Mer-

kezleri, Ar-Ge merkezleri, girişimciler, sa-
nayi, teknoloji transfer ofisleri, kümelen-
meler vb. farklı paydaş bilgileri ile veri
çeşitliliğinin sağlanması ve hem tekno-
loji yol haritası çalışmalarında hem de
Roketsan’ın diğer proje ihtiyaçlarında
etkin kullanılması hedeflenmektedir.
Oluşturulan ağ ile teknoloji hazırlık sevi-
yesini, riskleri dağıtarak yükseltmek, stra-
tejik iş birlikleri ve ortaklıklar ile bilgi
akışını ve yönetimini etkin ve hızlı bir şe-
kilde sağlamak, şirket görünürlüğünü
ve bilinirliğini artırmak kolaylaşacaktır.

Öte yandan ağ içinde olan paydaşların
vizyonlarını ve kısa, orta ve uzun vade
yol haritalarını besleyecek ve şekillendi-
recek bilgilerin de Roketsan tarafından
paylaşılması, paydaşların daha verimli
gelişmesine ve bu gelişimin sürekliliği-
nin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca paydaşların, ilgi alanlarında faa-
liyet gösteren diğer sektör kurum ve ku-
ruluşları hakkında bilgi sahibi olması
sağlanabilecek ve birlikte hareket etme
potansiyeli artırılacaktır. Sonuçta pay-

daşların kabiliyetlerinin ve vizyonlarının
genişlemesi Roketsan’ın güçlenmesi an-
lamına gelmektedir.

Uzun vadede Roketsan’ın teknolojik ve
stratejik yol haritasına girdi ve karar me-
kanizmasına destek sağlaması öngörü-
len Ağ Yönetim Platformu’nun şirket
içine aktarılması ile şirket içi entelektüel
varlığın ve bilginin etkin yönetilebilme-
sine ve doğrusal olmayan inovasyon
modelinin oluşturulmasına önemli katkı
sağlanacaktır.

Referanslar
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(ÜSAMP), 2010
2. Prof. Dr. E. Erdil, Doç. Dr. M. T. Pa-
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Ar. Gör. Yelda Erden, Değişen Üniver-
site-Sanayi İş Birliğinde Üniversite Ör-
gütlenmesi, 2013
3. E. Haykı Hobikoğlu, Entelektüel Ser-
mayenin Önemi, Sınıflandırılması ve
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çeve, 2011
4. A. Yüksel, G. Uçkun, G. Dinçel, B.
Demir, İnovasyon Yeteneğinin Artırıl-
masında Üniversite-Sanayi İş Birliği ve
Meslek Yüksekokullarının Rolü
5. K. Woods, R. Curran, Barriers to the
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kapalı balistik test laboratuvarımız
askeri standartlarda akredite oldu

Akreditasyon süreci, ISO
17025 “Deney ve
Kalibrasyon
Laboratuvarlarının
Yeterliliği için Genel
Şartlar” standardına göre
akreditasyon kapsamının
belirlenmesi ve konuyla
alakalı olarak Türkiye’de
Test/Deney/Kalibrasyon
laboratuvarlarını akredite
etmekle görevli kuruluş
olan Türk Akreditasyon
Kurumu’na başvurulması ile
başlar.

Türk Akreditasyon Kurumu, akreditas-
yon için başvuran kuruluşu uzman kad-
rosuyla denetleyerek sistem ve teknik
yeterliliğini değerlendirir. Bu denetleme
sonrasında akredite olan kuruluş, peri-
yodik olarak takip denetimlerine tabi tu-
tulur ve ilgili kuruluşun yeterliliği ve
güvenilirliği güvence altına alınır.

Bu kapsamda, Roketsan Balistik Koruma
Merkezi Kapalı Balistik Test Laboratuvarı
tüm süreçleri başarı ile tamamlamış ve
akredite olmuştur.

Kazanımlar

• Yapılan uygunluk değerlendirmesi
çalışmaları sonucunda hazırlanan
rapor ve sertifikaların uluslararası ta-
nınırlık kazanması

• Kuruluşun güvenilirliğinin artması
• Kuruluşun faaliyetlerini disiplinli ve

sistematik bir şekilde yürütmesini sağ-
laması

• Kuruluşun yapılan çalışmaların çıktıla-
rını etkileyecek faktörleri kontrol al-
tına almasını sağlaması

• Kuruluş kaynaklarının idamesinin ve
takibinin etkin biçimde yürütülmesi

• Personel yeterliliğinin ve yetenekleri-
nin artırılması

• Müşterinin yapılan faaliyetlere dair is-
teklerinin karşılanmasının güvence al-
tına alınması

• Saygınlık ve ticari üstünlük sağlaması

Balistik Koruma Alanında
Akreditasyon

Roketsan Balistik Koruma Merkezi Kapalı
Balistik Test Laboratuvarı, 26-27 Kasım

2015 tarihlerinde Türk Akreditasyon Ku-
rumunun uzman kadrosu tarafından
denetlenmiş ve aşağıda belirtilen kap-
samlarda akredite edilmiştir.

• MIL-STD-662 Zırhlarda V50 Balistik
Testleri

• MIL-DTL-12560 EK-A Haddelenmiş
Homojen Zırh Çeliği Plakaları V50
Balistik Testleri 

• MIL-DTL-46100 EK-A Yüksek Sertlikte
Zırh Çeliği Plakaları V50 Balistik Test-
leri

• MIL-DTL-46027 EK-A 5083, 5456 ve
5059 Sınıfı Alüminyum Zırh Plakası
V50 Balistik Testleri

Roketsan, akreditasyon sürecinin ta-
mamlanması sonucunda Türkiye’de
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kapsamı dâhilinde balistik koruma ala-
nındaki askeri standartlarda akredite
olan ilk kuruluş olmuştur.

Yurt içinde balistik koruma ürünleri üre-
ten ve/veya tedarik eden firmaların,
müşterileriyle imzaladıkları sözleşme
şartlarından dolayı, bu ürünlerin balistik
testlerini akredite laboratuvarlarda yap-
maları istenmektedir. Söz konusu söz-
leşme isteğini yerine getirebilmek için
bu firmaların yurt dışı akredite kuruluş-
lardan (TNO/Hollanda, Beschussamt
Ulm/Almanya vb.) hizmet alması gere-
kirken, Roketsan Balistik Koruma Mer-

kezi Kapalı Balistik Test Laboratuvarı’nın
akredite olmasıyla bu gereksinim yurt
içinde karşılanabilir hale gelmiştir.

Roketsan Balistik Koruma Merkezi Kapalı
Balistik Test Laboratuvarı, sahip olduğu
personel ve ekipman altyapısı ile akredi-
tasyon kapsamında yer almayan farklı
standartlara da (ITOP, STANAG, DIN
EN, NIJ, vb.) uygun olarak test yapma
ve raporlama yeteneğine sahiptir. Balis-
tik Koruma Merkezi Kapalı Balistik Test
Laboratuvarı’nın “atış tüneli”nin görün-
tüsü Şekil 1’de yer almaktadır.

Eyyüp Sabri KÜRÜM
Ürün ve Süreç Kalitesi
Direktörlüğü
Uzman Mühendis

Ege Arkın DİLEKLİOĞLU
Ürün ve Süreç Kalitesi
Direktörlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis

Şekil 1: Atış Tüneli Görüntüsü
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Roketsan Test Sistemleri ve
Kurulum Tarihçesi

Ürün ve üretim hattı kalifikasyon testlerini
gerçekleştirmek için 1990 yılında kurulan
ilk altyapı, iklimlendirme, titreşim ve me-
kanik şok test sistemlerinden oluşmak-
taydı. Daha sonra bu altyapı, yıllar içinde
günün isteklerine göre teknik ve kapasite
olarak geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. 

Şirketimiz ürün yelpazesinin artmasıyla
2006 ve 2013 yılları arasında altyapıya
düşük basınç, buzlama, karlama, tuz sisi
ve yağmurlama testleri yapabilen yeni ik-
limlendirme test ekipmanları kazandırıl-
mıştır. 

2013 yılında, mekanik etki testlerinin
tümleştirilmiş büyük ölçekli ürünlere uy-
gulanabilmesi için “çift sarsıcılı-çift kayar
tablalı” ve senkron çalışma kabiliyetine
sahip yeni titreşim test sistemleri tedarik
edilmiştir. 

Kurulan tüm test sistemlerinin teknik is-
tekler dokümanları, geleceğin ihtiyaçları
da göz önünde bulundurularak hazırlan-
maktadır. Test sistemlerinin tasarım ve
üretim safhalarında üretici firmalar ile
gözden geçirme toplantıları yapılarak sis-
temlerin isteklere uygun, hatasız üretil-
mesi sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, daha
sonraki bakım-onarım faaliyetlerinde ve
sistemlerin idame ettirilmesinde de fayda
sağlamaktadır.

Test sistemlerinin tedarikinde öncelikli
olarak yurt içi firmalarla çalışılmaya özen

gösterilmektedir. Yurt içinden tedarik edi-
lemeyen test ekipmanları için detaylı
ürün araştırmaları, kullanıcılarla görüş-
meler ve teknik incelemeler yapılarak, ka-
lite açısından yeterliliklerinin araştırılması
sonrasında ekipmanlar tedarik edilmek-
tedir.

Çevre koşulları test altyapısına yeni ka-
zandırılan titreşim test sistemi, yüksek
kuvvet (her biri 160 KN) ve yer değiş-
tirme (2.5”) gerektiren test seviyelerinde
test yapabilme kabiliyetindedir. Bu istek-
leri yerine getirebilmesi için sistem, 450
ton taşıma kapasiteli özel bir sismik zemin

üzerine monte edilmiştir. Bu çalışmanın
sistem tasarımları, analizleri ve montaj iş-
lemleri kapsamlı mühendislik çalışmaları-
nın sonucunda tamamlanmıştır.

Başka bir önemli nokta da test edilecek
ürünlerin enerjik malzeme içermesinden
dolayı sistemlerin konuşlandığı tesisler
DoD (Department of Defence) standart-
larına göre tasarlanmıştır. Test sistemleri-
nin kontrolü yaklaşık 200 m uzaklıkta
bulunan test kontrol binasından yapıl-
maktadır. Tesis, herhangi bir kaza olması
durumunda içeride basınç oluşturmaya-
cak ve çabuk deforme olacak şekilde ta-

çevre koşulları test kabi̇li̇yetleri̇mi̇z

Titreşim Test Sistemi

Şartlandırma Kabinleri Mekanik Şok Sistemi

Düşük Basınç Test Kabini Buzlama ve Karlama Test Kabini Tuz Sisi Test Kabini



sarlanmış ve buna uygun malzemeler-
den imal edilmiştir. Ayrıca test binaları
arasına, ilave önlem olması açısından,
toprak sütreler inşa edilmiştir.

Çevre Koşulları Testleri

Çevre koşulu testleri; bir ürünün servis
süresi boyunca karşılaşacağı dış etkenle-
rin, ürün üzerinde yapacağı etkileri daha
önceden görmek ve olumsuzluklara
karşı gerekli önlemleri almak için yapılan
yoğunlaştırılmış fiziksel etki testlerdir.
Temel olarak çevre koşulları testleri, kli-
matik etki testleri ve mekanik etki testleri
olarak iki ana başlık altında toplanabilir.
Bu iki grubun alt testleri olarak başlıca
aşağıdaki testler sayılabilir.

Klimatik Testler
• Düşük-Yüksek Sıcaklık Depolama Testi
• Düşük-Yüksek Sıcaklık Çalışma Testi
• Nem Testi
• Sıcaklık Şok Testi
• Düşük Basınç Testi
• Yağmurlama Testi
• Güneş Işıması Testi
• Tuz Sisi Testi
• Buzlandırma Testi

Mekanik Testler
• Titreşim Testi
• Mekanik Şok Testi
• İvmelendirme Testi
• Toz-Kum Testi

Yukarıda listelenen testlerden güneş ışı-
ması ve toz-kum test düzenekleri ve alt-
yapıları hali hazırda Roketsan
bünyesinde bulunmamakla birlikte şirke-
timizin yakın dönem çalışmaları çerçeve-
sinde enerjik sistem testlerini
gerçekleştirmek üzere hedeflerimiz ara-
sına alınmıştır.

Ürünlere uygulanacak testler, ürünlerin
yaşam çevrimi ve maruz kalacağı ortam
göz önüne alınarak bir matris çerçeve-
sinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Roketsan çevre koşulları test altyapısı ile
MIL-STD-810F/G, MIL-STD-331C ve
MILSTD-167 standartlarında tanımlanan
tüm testler icra edilmektedir.

Çevre Koşulları Eleme Testleri

Bu testler, genellikle seri üretim aşama-
sında imalattan kaynaklanabilecek hata-
ların görülmesi amacıyla yapılan
testlerdir. Bu hataların arasında; kablo ve
konnektör bağlantıları, soğuk lehimler,
uygun monte edilmeyen malzemeler ve
sıkılmayan vidalar gibi birkaç örnek sayı-
labilir. Bu tür hataların belirlenmesinde
başlıca ve en yaygın olarak kullanılan iki
test tipi, düşük seviyeli titreşim testi ve sı-
caklık çevrim testi sayılabilir. Bu testler seri
üretimden çıkan ürünlere uygulanır.

Akreditasyon ve Test Hizmetleri

Roketsan Çevre Koşulları Test Merkezi, ilk
olarak 2012 yılında MIL-STD-810F/G
standardının titreşim testlerinde akredite
olmuştur. Bu kabiliyetin kazanılmasıyla
yapılan testler, uluslararası platformda
kabul gören geçerlilik kazanmıştır. 2015
yılında, MIL-STD-810F/G, MIL-STD-331C
ve MIL-STD-167 standartlarında cihaz ka-
biliyetlerinde akreditasyon kapsamı ge-
nişletilmiş ve test merkezi titreşim,
mekanik şok, sıcak-soğuk iklimlendirme,
nem, düşük basınç, yağmur, kar-buz ve
tuz sisi testlerinde akredite kuruluş olarak
test hizmeti vermeye başlamıştır.

Akreditasyon denetlemeleri düzenli ola-
rak dört yılda bir ana denetleme ve her
yıl gözetim denetlemesi olacak şekilde

TÜRKAK uzman denetçileri tarafından
yapılmaktadır. Test merkezi, Roketsan
içi testlere hizmet vermesi yanında yurt
içi ve yurt dışı firma ve kurumlara da
test hizmeti vermektedir. Bu hizmet,
standartların ve akreditasyon istekleri-
nin gereği en iyi kalite düzeyinde sağ-
lanmaktadır. Hizmet verilen bazı
kuruluşlar arasında, Aselsan, Tübitak
SAGE, Havelsan, TAI, Meteksan, FNSS,
GATE, Vestel, Raytheon sayılabilir.

Sonuç ve Hedefimiz

Kabiliyetlerimizi artırma ve ilk seferde
doğru üretim yapma hedefimizi göz
önünde bulundurarak üç yıllık faaliyet
planlarımız arasında, enerjik sistemleri
test edebilen büyük ölçekli güneş ışınımı,
toz-kum testi ve ivmelendirme test sis-
temlerinin kazandırılması planlanmakta-
dır.

Ülkemizin ve şirketimizin bize kazandır-
mış olduğu bu önemli altyapıyı en etkili
şekilde kullanmak adına, sivil ve sa-
vunma sanayii şirketlerimize en iyi şekilde
hizmet vermek, kaliteyi daha da ön
plana çıkaracak şekilde artırmak sürekli
hedefimizdir.

Fatih ÖZCAN
Ürün ve Süreç Kalitesi
Direktörlüğü
Yönetici Mühendis

Buzlanma TestiYağmurlama Test KabiniÇiftli Titreşim Test Sistemi
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Roketsan, ISO 9001:2015 ve ISO
14001:2015 risk tabanlı yönetim sistemi
standartlarında Türkiye'de ilk tetkik edi-
len ve bunu başarıyla tamamlayan ilk
savunma sanayii kuruluşudur.

Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

Kuruluşların temel amacı; iş sürekliliğini
koruyabilmek için, ilgili tüm tarafların
istek ve beklentilerini yerine getirecek
şekilde mevcut altyapısına uygun ürün
ve hizmetleri, yürürlükte olan mevzuat
şartlarına, ulusal, uluslararası standart-
lara ve spesifikasyonlara göre tanımlan-
mış esasları dikkate alarak tasarlamak,
üretmek ve zamanında teslimat yap-
maktır.

Kuruluşlar, stratejik hedeflerine ulaşabil-
mek için yürürlükte bulunan, kalite,

çevre, iş güvenliği, bilgi güvenliği, ve-
rimlilik ve kurumsal risk yönetimi gibi
adında “Yönetim Sistemi Standardı” ifa-
desi geçen birçok standardı kendilerine
rehber olarak kullanmaktadır. Ayrıca
uluslararası yönetim esaslarını sistematik
bir yaklaşım ile ele alan bu standartları
ayrı ayrı kullanılabilecekleri gibi, esasları
itibarıyla ortak başlıklar altında toplan-
mış tek bir yapıda da ele alabilirler.

Bu kapsamda, kolay yönetilebilir, etkin
ve verimliliği yüksek bir yapıyı oluştura-
bilmek için, yönetim ve organizasyon,
planlama ve risk, destek, operasyon,
performans ve iyileştirme ortak başlıkları
altında oluşturulan birden fazla yönetim
sistemi standardından oluşan sistemler
bütününe “Entegre Yönetim Sistemi”
adı verilir.

roketsan ve entegre yönetim sistemi

ISO 9001:2015 “Kalite
Yönetim Sistemi Standardı”,
ISO 14001:2015 “Çevre
Yönetim Sistemi Standardı”
ve OHSAS 18001:2007
“İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi” standardı
dâhilinde tüm yerleşkelerini
kapsayacak şekilde Burea
Veritas belgelendirme
firması tarafından
gerçekleştirilen
Belgelendirme Tetkik süreci
tamamlanmış ve Roketsan,
“Belge Almaya” hak
kazanmıştır.



Yönetim Sistemleri ve Roketsan

Roketsan, kurulduğu günden bugüne
uyguladığı ve zaman içinde devreye al-
dığı yönetim sistemi standartları ile ulu-
sal ve uluslararası platformlarda gücüne
güç katmaya ve stratejik hedeflerine
ulaşmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Roketsan’ın sahip olduğu uluslararası
düzeyde tescillenmiş yönetim sistemi
standartları aşağıda sıralanmıştır;
• AQAP 2110 “Tasarım, Geliştirme ve

Üretim İçin Nato Kalite Güvence Ge-
reklilikleri”,

• ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sis-
temi”,

• ISO 14001:2015 “Çevre Yönetim Sis-
temi”,

• OHSAS 18001:2007 “İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi”,

• ISO 27001:2013 “Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi”,

• ISO 17025:2010 “Deney ve Kalibras-
yon Laboratuvarlarının Yeterliliği” 

• CMMI Dev/3 “Capability Maturity
Model Integration”.

Neden Entegre Yönetim Sistemi?

• Yönetim sistemi standartlarının süreç,
risk ve sürekli iyileştirme, yaklaşımla-
rında ortak mantık yapısına göre kur-
gulanabilmesi,

• Yönetim stratejilerine hizmet verecek
dengelenmiş hedef sistemine uygun-
luğu,

• Tüm standartların isterlerini sağlayacak
tek bir dokümante yapının oluşturula-
bilmesi,

• İş sürekliliğinin sağlanabilmesine yöne-
lik risklerin, tehditlerin ve fırsatların be-
lirlenebilmesi ve etkin uygulamalara
imkân vermesi,

• Kuruluşların uymakla zorunlu oldukları
mevzuatların etkin takip mekanizmala-
rının oluşturulmasına imkân sağla-
ması, 

• Gereksiz kaynak kullanımını engelle-
mesi ve veriye dayalı tekrarların önüne
geçmesi,

• Kurumsal sinerjinin artırılmasına yöne-
lik imkânlar sağlamasıdır.
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Buse Hilal AKCAN
Ürün ve Süreç Kalitesi
Direktörlüğü
Uzman Mühendis

Derya ÇALIŞKAN
Kurumsal Hizmetler
Direktörlüğü ve Genel
Sekreterlik
Yönetici Mühendis

Yavuz AKKURT
Ürün ve Süreç Kalitesi
Direktörlüğü
Müdür
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Güç aktarma ve hareket
sistemleri bir mekanizmayı
veya sistemi belirli bir amaç
doğrultusunda hareket
ettiren ve bu hareketi
sağlamak için, elektrik,
hidrolik, pnömatik, mekanik
ve diğer enerjiler arasında
dönüşümü sağlayan
sistemlerdir.

Tarihçe

Roketsan’da 20 yılı aşkın süredir güç ak-
tarma ve hareket sistemleri üzerine ça-
lışmalar yürütülmektedir. Güç aktarma
ve hareket sistemlerinin kullanıldığı
alanlar şu ana başlıklar altında toplana-
bilir:

• Mühimmat kontrol yüzeylerinin ve
itki vektör kontrol mekanizmalarının
tahrik sistemleri, 

• Lançerlerin yönelimlerini sağlayan
yükseliş ve dönüş eyleyicileri,

• Fırlatma araçlarının otomatik seviye-
leme ve stabilizasyon sistemleri, 

• Farklı uygulamalar için konum, hız,
kuvvet, tork kontrol tahrik sistemleri.

Hidrolik konusundaki ilk çalışmalara, bir
füze sistemi için hidrolik kontrol tahrik
birimi, bir fırlatma aracı için ise hidrolik
seviyeleme ve yönlendirme sistemi ge-
liştirmek suretiyle başlanmıştır. Daha
sonra füze hidrolik tahrik sistemi için seri
üretim ve test altyapısı kurulmuştur. Ar-
dından yeni bir füze projesiyle elektro-
mekanik kontrol tahrik sistemi
geliştirilmeye başlanmış, bu teknoloji
kullanılarak yıllar içinde birçok füze tasa-
rım projesinde özgün kontrol tahrik sis-

temleri ortaya çıkarılmıştır. Mühimmat-
lardaki elektromekanik kontrol tahrik sis-
temlerine paralel olarak lançerlerde de
elektromekanik eyleyiciler kullanılmaya
başlanmış ve bu ürünler ilk olarak bir
yurt dışı projenin silah sisteminde yer al-
mıştır. Hidrolik tahrik sisteminin ana bi-
leşenlerinden olan özel hidrolik pompa
teknolojisi geliştirilmiş ve yerli olarak üre-
tilmiştir. Hidrolik kontrol tahrik sistemle-
rinin performansını artırmak ve daha
uzun süre çalışmasına imkân vermek
için, konvansiyonel hidrolik kontrol tah-
rik sistemlerine pnömatik destek eklene-
rek hibrid akışkan güçlü kontrol tahrik
sistemi geliştirilmiştir. Konvansiyonel
hidrolik tahrik sistemine alternatif olarak
elektrohidrostatik kontrol tahrik sistemi
de geliştirilmiştir. Bu sistem enerji tasar-
rufu sağlamakla birlikte, servovalf ve de-
ğişken deplasmanlı pompa gibi pahalı
ve üretimi zor parçaların kullanımını

devre dışı bırakarak, tasarımı, üretimi ve
bakımı kolay bir alternatif sunmaktadır.
Ayrıca hidrolik kontrol tahrik sistemle-
rine alternatif olarak yüksek güçlü elek-
tromekanik kontrol tahrik sistemi
tasarlanıp üretilmiştir. Bu alternatif ile
kullanılan alt parça sayısı ve kompleksite
azaldığından hem maliyet hem de gü-
venilirlik açısında avantaj sağlanmakta-
dır. Hidrolik kontrol tahrik sistemlerinin
kritik devre elemanları olan, servovalf ve
emniyet valfi gibi parçaların geliştirilmesi
amacıyla “Milli Servovalf Geliştirilmesi”
için de bir teknoloji projesi başlatılmıştır.
Bu kapsamda yapılan tasarım çalışma-
ları tamamlanmış olup, prototip üretim
ve doğrulama faaliyetlerine başlanmış-
tır. Servovalf geliştirme projesine paralel
olarak valf, filtre, sızdırmazlık malzeme-
leri, kaplama ve hidrolik yağ geliştirme
çalışmaları da devam etmektedir. 122
mm’lik roketin güdümlü hale getirilmesi

güç aktarma ve hareket sistemi teknolojilerimiz

Şekil 1: Modelleme, Simülasyon ve Analiz Yeteneklerimiz
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çalışmaları kapsamında elektromekanik
kontrol tahrik sistemine alternatif olarak
pnömatik yan itici çalışmaları da sürdü-
rülmektedir.

Yeteneklerimiz

Modelleme ve Simülasyon: Elektro-
mekanik, hidrolik, pnömatik, manyetik
sistemlerin ve piezo eyleyici kullanılan
sistemlerin geliştirilmesi öncesinde sis-
temlerin matematiksel modeli oluşturu-
larak sistemi etkileyen ana parametreler
ve değişkenler bu aşamada tespit edil-
mektedir. Bu modelleme için çeşitli
paket programlar kullanılmakta olup
modellemelerde %90~95 oranında
doğruluk sağlanabilmektedir. Model
üzerinde sistemi etkileyen parametreler
ve değişkenler belirlendikten sonra
kontrolcü tasarımı yapılmaktadır.

Analiz: Güç aktarım ve hareket sistem-
leri için akışkan, termal, transient,
modal, elastik ve plastik analizler ger-
çekleştirilerek sistemin performansı ve
mukavemeti belirlenmektedir. Model-

leme, simülasyon ve analiz yetenekleri-
miz Şekil 1’de özetlenmiştir.

Donanım Tasarımı: Güç aktarım ve
hareket sistemlerinde kullanılan motor
sürücüsü ve çeşitli aviyonik elemanların
tasarımları yapılarak hazır ürünlere alter-
natifler yaratılmaktadır.

Kontrolcü Tasarımı: Güç aktarım ve
hareket sistemlerinin tasarımında uygu-
lama alanına göre kontrolcü tipi belir-
lenmektedir. Sistemdeki belirleyici
parametrelerin ve değişkenlerin veri
analizi ile gerektiği durumlarda sistem
tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

Test: Güç aktarım ve hareket sistemle-
rinin prototipleri üretildikten sonra
görev koşullarındaki dinamik özellikleri
belirlemeye yönelik yer testleri ile çevre-
sel testler gerçekleştirilmektedir. Prototip
içerisinde test edilmesi gereken alt kom-
ponentler var ise onların da doğrulan-
masına yönelik test altyapısı
oluşturulmaktadır. Roketsan içindeki ge-
liştirme faaliyetleri kapsamındaki doğru-

lama faaliyetlerinde kullanmak üzere
servovalf test düzeneği, hidrolik pompa
test düzeneği, kontrol tahrik sistemi yük-
leme düzeneği, pnömatik dolum ekip-
manı, elektrik motoru test ekipmanı,
yağ dolum ekipmanı, hidrolik tasarım ve
test ekipmanı bulunmaktadır. Ayrıca,
MIL-STD-810G’ye göre düşük basınç,
ivme, şok, sıcak, soğuk, nem ve titreşim
testleri gerçekleştirilmektedir.

Üretim: Roketsan içerisinde güç akta-
rım ve hareket sistemleri tasarım süreci
MIL-STD-499B, IEEE 1220, MIL-STD-
1521B, MIL-STD-1388 1A ve MIL-STD-
785B standartlarına uygun olarak
yürütülmekte ve bu standartlara uygun
olarak doğrulanmaktadır. Tasarım doğ-
rulandıktan sonra teknik veri paketi oluş-
turularak seri üretime geçilmektedir.
Roketsan bünyesindeki yüksek kapasiteli
seri üretim altyapısı kullanılarak sistemle-
rin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerimiz

Güç Aktarma ve Hareket Sistemleri ala-
nında farklı disiplinlerde yürütülen çalış-
malar Şekil 2’de özetlenmiştir.

Balistik Sistemler Grup Başkanlığı bün-
yesinde son beş yıl içerisinde geliştirilmiş
ve geliştirilmeye devam eden ürünleri-
miz aşağıda verilmiştir.

Sistem Seviyesi Ürünler

• Bir treyler üzerinde dört adet kundak
bulunan ve üzerinden 240 adet 122
mm roket/füze veya 16 adet 300
mm roket/füze atabilen elektromeka-
nik tahrikli silah sistemi (Şekil 3).

• 6x6 taktik tekerlikli araç üzerinde bir
adet kundak bulunan ve üzerinden
40 adet 122 mm roket/füze veya
dört adet 302 mm roket/füze atabi-
len elektromekanik tahrikli silah sis-
temi.

• 302 mm çapındaki füze sisteminin
elektromekanik tahrikli sistemi.

sayı 9 temmuz 2016

Şekil 2: Farklı Disiplinlerde Yürütülen Çalışmalar
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• 122 mm’lik füzenin elektromekanik
tahrik sistemi.

Alt Sistemler

• Yüksek irtifa hava savunma füze sis-
temlerinde, uzun uçuş süreli füze-
lerde, uydu fırlatma sistemlerinde
kullanılma potansiyeli olan akışkan
güçlü kontrol tahrik sistemi teknolojisi
geliştirilmiştir.

• Konvansiyonel hidrolik kontrol tahrik
sistemine alternatif olarak elektrohid-
rostatik eyleyici geliştirilmiştir.

• Hidrolik kontrol tahrik sistemine alter-
natif olarak elektromekanik eyleyici
geliştirilmiştir.

• İsterlere uygun olarak yurt içi sana-
yide hidrolik pompa geliştirilmiştir.

• DC motor, isterlere uygun olarak
üretilmiş ve yurt içi sanayide geliştiril-
miştir.

• Valflerin yerli üretimi için çalışmalar
devam etmektedir. 

• İtki vektör kontrolü kullanan bir sis-
tem için İVK hidrolik eyleyici prototipi
üretilmiştir.

Yerlilik Durumu

Tedarikinde güçlük çekilen alt sistemler
yerli olarak üretilmektedir. Üretiminde
veya tedarikinde güçlük çekilen alt sis-
temler için alternatif sistem çözümleri

yaratılmıştır. Örneğin servovalf için farklı
iki alternatif çözüm (elektrohidrostatik
eyleyici ve elektromekanik eyleyici) hazır
hale getirilmiştir. Bu çözümler ile yurt dı-
şına bağımlılık en aza indirilmiştir.

Devam Eden Çalışmalar

Servovalf: Roketsan bünyesinde üreti-
len füzelerin kontrol tahrik sistemlerinde
kullanılmaktadır. Servovalfler kritik alt
parçalar olduğu için yurt dışından teda-
rik edilmesinde güçlük yaşanmaktadır.
Bu güçlüğü aşabilmek için TEYDEB des-
teği alınarak Roketsan içerisinde servo-
valf geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Selonoid Valf: Roketsan’ın birçok pro-
jesinde yüksek performansa sahip ve
zorlu şartlarda çalışabilen selonoid valf
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu valflerin te-
darikinde de güçlük yaşanabileceği ön-
görülerek tasarım ve üretim için gerekli
altyapı çalışmaları başlatılmıştır.

Pnömatik Yan İtici: 122 mm’lik gü-
dümlü füze projesinin kontrol tahrik sis-
temine alternatif olacak soğuk gazlı yan
itici sistemidir. İlk prototip çalışmaları ta-
mamlanmıştır.

Hidrolik ÇNRA Kundağı: Sakarya
silah sisteminin modernize edilerek son
teknolojilere sahip hidrolik tahrikli mo-
dern bir silah sistemine dönüştürülmesi
üzerinde çalışılmaktadır.

Sonuç

Uzun yıllar sonucunda elde edilmiş yet-
kinliklerimizle Türk savunma sanayiinin
çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulabilecek
her türlü güç aktarma ve hareket sis-
temlerini tasarlayan, geliştiren, kalifiye
eden ve üreten bir seviyeye gelinmiştir.

Kemal Okan
EYYÜPOĞLU
Balistik Sistemler Mühendislik
Direktörlüğü
Uzman Mühendis

Berkan BİLİR
Balistik Sistemler Mühendislik
Direktörlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis

Serdar SERT
Balistik Sistemler Mühendislik
Direktörlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis

Şekil 3: Özel Silah Sistemi



25

sayı 9 temmuz 2016

fuar ve organizasyonlar

bahrain airshow 2016
Savunma sektörünü biraraya getiren fu-
arda; Roketsan’ı ziyaret edenler arasında
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahir
Rafique BUTT ve Azerbaycan Hava Kuv-
vetleri Komutanı Ramiz TAHİROV da bu-
lunuyor. 

Roketsan, 21-23 Ocak 2016
tarihleri arasında, Manama
Bahreyn’de düzenlenen,
Orta Doğu’nun önemli
savunma ve havacılık
fuarlarından olan Bahrain

Airshow’da savunma
sektörü ile buluştu.

Fuara çok sayıda ülkeden askeri ve sivil
yetkili katılırken füze sistemlerini sergile-
yen Roketsan’a ilgi büyük oldu. 

BAE Hava Kuvvetleri Komutanlığı Heyetinin Standımızı Ziyareti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz TAHIROV'un
Standımızı Ziyareti

Bahreyn Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Heyetinin Standımızı Ziyareti

T.C. Manama Büyükelçisi Hatun DEMİRER'in Standımızı Ziyareti

Bahrain
Airshow Showdaily
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singapore airshow 2016

Ulaştırma Bakanı Khaw Boon WAN stan-
dımızı ziyaret ederek Roketsan ürünleri
hakkında detaylı bilgi aldılar. Ayrıca Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE), Singapur,
Umman, Katar, Japonya, Filipinler, Ma-
lezya, Tunus, Brezilya gibi çeşitli ülkeler-
den üst düzey delegasyonlara ürün ve
sistemler hakkında sunumlar yapıldı.

Roketsan, 16-21 Şubat 2016
tarihlerinde düzenlenen,
Asya’nın en büyük havacılık
fuarı Singapore Airshow'a
katıldı.

Sivil ve askeri alanda faaliyet gösteren fir-
maların bulunduğu fuarda, Roketsan,
Türkiye’den tek katılımcı firma olarak yer
aldı.

T.C. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı
Şuay ALPAY, T.C. Singapur Büyükelçisi
Hakkı Taner SEBEN beraberinde Singa-
pur Savunma Bakanı Ng Eng HEN ile

BAE Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yetkilisinin Standımızı Ziyareti

T.C. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay ALPAY ve
Singapur Ulaştırma Bakanı Khaw Boon WAN’ın Standımızı Ziyareti

T.C. Singapur Büyükelçisi Hakkı Taner SEBEN'in Standımızı Ziyareti

T.C. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay ALPAY ve
Singapur Savunma Bakanı Ng Eng HEN’in Standımızı Ziyareti

Singapore
Airshow Showdaily

MilitaryTech

Daily
News

Hürriyet
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fuar ve organizasyonlar

dimdex 2016

Malezya, Katar, Tayland, Nijerya gibi çe-
şitli ülkelerin üst düzey delegasyonları
da bulunuyor.

Roketsan, 29-31 Mart 2016
tarihleri arasında Doha-
Katar’da düzenlenen
DIMDEX 2016’da ürün ve
sistemlerini tanıttı.

Roketsan standını ziyaret edenler ara-
sında T.C. Eski Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet YILMAZ ve beraberindeki heyet
başta olmak üzere BAE, Suudi Arabistan,

Tayland Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tarnchaiyan SRISUWAN’ın
Standımızı Ziyareti

BAE Genelkurmay Başkanı Hamad Mohammed Thani AL-RUMAITHI’nin
Standımızı Ziyareti

Defence
21

Dimdex
Show Daily

Savunma
ve Havacılık

Katar Genelkurmay Başkanı Ghanem bin Shaheen AL-GHANEM’in
Standımızı Ziyareti

Malezya Genelkurmay Başkanı Tan Sri Dato’ Sri Zulkifeli bin Mohd
ZIN’in Standımızı Ziyareti
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fidae 2016

kelerin üst düzey delegasyonları ziyaret
ederek ürün ve sistemler hakkında bilgi
aldılar.

Roketsan, 29 Mart - 3 Nisan
tarihleri arasında Santiago,
Şili’de düzenlenen FIDAE
2016 Havacılık Fuarı’nda
göz doldurdu.

Roketsan standını T.C. Santiago Büyük-
elçisi Naciye Gökçen KAYA başta olmak
üzere Şili, Brezilya, BAE, ABD, Çin, Ar-
jantin, Romanya ve Peru gibi çeşitli ül-

Şili Savunma Bakanı José Antonio Gómez URRUTIA’nın
Standımızı Ziyareti

Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yetkilisinin Standımızı Ziyareti

Fidae
Show Preview

Daily
News

Şi̇li̇ Hava Kuvvetleri̇ Komutanlığı Mühendi̇sli̇k ve Si̇lah Si̇stemleri̇
Komutanı Leopoldo Porras SILVA’nın Standımızı Ziyareti

FAMAE Firması Yetkilisinin Standımızı Ziyareti
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dsa 2016

başta olmak üzere Malezya, Tayland, Vi-
etnam, Sri Lanka, Filipinler, Brunei, Zim-
babve ve Çin gibi çeşitli ülkelerin üst
düzey delegasyonları da bulunuyor.

Roketsan, 18-21 Nisan
2016 tarihleri arasında
Kuala Lumpur, Malezya’da
düzenlenen, Asya’nın önde
gelen fuarlarından DSA

2016’ya katılım sağladı.

Roketsan standını ziyaret edenler ara-
sında T.C. Milli Savunma Bakanı Yardım-
cısı Şuay ALPAY ve beraberindeki heyet

Malezya Başbakanı Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abdul RAZAK’ın
Standımızı Ziyareti

DSA
2016

Vietnam Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Heyetinin Standımızı Ziyareti

DSA
Daily News

Tayland Savunma Bakanı Yardımcısı Udomej SITABUTR’ın
Standımızı Ziyareti

Brunei Genelkurmay Başkanı Yang Dimuliakan Pehin DATU’nun
Standımızı Ziyareti
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sofex 2016
Roketsan, 9-12 Mayıs 2016
tarihleri arasında Amman,
Ürdün’de düzenlenen, Orta
Doğu’nun önemli savunma
sanayii fuarlarından SOFEX
2016’da son teknoloji ürün

ve sistemleri ile yer aldı.

Çok sayıda ülkeden askeri ve sivil yetkili-
nin katıldığı fuarda füze ve roket sistem-
lerini sergileyen Roketsan, büyük ilgi
gördü. T.C. Milli Savunma Bakanı Yar-
dımcısı Şuay ALPAY ve beraberindeki

Kazakistan Genelkurmay Başkanı Zhasuzakov Saken ADILKHANOVIC’in
Standımızı Ziyareti

Ürdün Prensi Faisal Bin Al HUSSEIN’in Standımızı Ziyareti

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Anwar Ahmed AMEN’in
Standımızı Ziyareti

T.C. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay ALPAY’ın Standımızı Ziyareti 

Sofex
Janes

Sofex
Show Daily

heyet başta olmak üzere Ürdün Prensi
Faisal Bin Al HUSSEIN, BAE Kara Kuvvet-
leri Komutanlığından Tuğg. Saeed Al ALİ,
Kazakistan Genelkurmay Başkanı Gen.
Zhasuzakov Saken ADILKHANOVICH,
Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Gen.
Anwar Ahmed AMEN gibi çok sayıda de-
legasyon Roketsan standını ziyaret etti. 
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fuar ve organizasyonlar

ila 2016

birliklerini genişletmek üzere bir İş Birliği
Anlaşması imzaladı.

Fuar süresince Roketsan standını çeşitli
üst düzey delegasyonlar ziyaret etti.

Savunma ve Havacılık
sektörünün önemli
fuarlarından olan ILA 2016,
1-4 Haziran tarihlerinde
Almanya’nın başkenti

Berlin’de düzenlendi.

İlginin yoğun olduğu fuarda Roketsan
ve MBDA Almanya, 70mm Lazer Gü-
dümlü Füze CİRİT’in TIGER UHT helikop-
terlerine entegrasyonuna yönelik iş

Roketsan ve MBDA Almanya İş Birliği Anlaşması Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Heyetinin Standımızı Ziyareti

Al Defaiya

Suudi Arabistan Heyetinin Standımızı Ziyareti Roketsan Standının Genel Görünümü

Military
Technology - ILA

Show Daily
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kadex 2016

ZHANDARBEK, Azerbaycan Savunma
Sanayii Bakan Yardımcısı Tofik REFİYEV
ile BAE, Kore gibi çeşitli ülkelerin dele-
gasyonları Roketsan standını ziyaret ede-
rek ürünler ve sistemler ile ilgili bilgi aldı.

Fuar süresince, T.C. Astana Büyükelçisi
Nevzat UYANIK, Kazakistan Savunma
Bakanı Imangali TASMAGAMBETOV, Ka-
zakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Murat
MAIKEYEV ZHALELOVICH, Kazakistan
Deniz Kuvvetleri Komutanı Zhanzakov

Roketsan, 2-5 Haziran 2016
tarihleri arasında Astana,
Kazakistan’da düzenlenen
KADEX 2016 Fuarı’na
katılım sağladı.

Kazakistan Devlet Başkanı Savunma Danışmanı Nurlan
YERMEKBAYEV’in Standımızı Ziyareti

Kore Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Heyetinin Standımızı Ziyareti

T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat UYANIK’ın Standımızı Ziyareti

BAE Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Heyetinin Standımızı Ziyareti
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eurosatory 2016

Bakanı Jean-Yves Le DRIAN ve Arjantin
Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı
Bari del valle SOSA ile çok sayıda üst
düzey delegasyonu ağırladı.

Roketsan, 13-17 Haziran
tarihleri arasında Paris,
Fransa’da düzenlenen
EUROSATORY Savunma
Fuarı’na katılım sağladı.

Fuarda, Airbus firması ve Junghang De-
fence firması ile iki önemli iş birliği an-
laşmasına imza atan Roketsan,
standında T.C. Milli Savunma Bakanı
Yardımcısı Şuay ALPAY, Fransa Savunma

Pakistan Silahlı Kuvvetler Heyetinin Standımızı Ziyareti

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le DRIAN’ın Standımızı Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay ALPAY ve
Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İhsan ŞENER’in Standımızı Ziyareti

Arjantin Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Bari del valle SOSA’nın
Standımızı Ziyareti

Hürriyet Military
Technology

Eurosatory
Show Daily



Roketsan ve Junghans Defence firmaları
Eurosatory Uluslararası Savunma Sanayii

Fuarı’nda tapa sistemlerinin birlikte ge-
liştirilmesi ve dünya pazarına sunulması

konusunda iş birliğine yönelik bir muta-
bakat anlaşması imzaladı.

Roketsan ve Junghans Defence firmaları
anlaşma kapsamında; uzun vadeli sür-
dürülebilir ortaklığı hedefleyerek, en iyi
kalitede güvenilir tapa sistemlerini sa-
vunma sektöründeki mühimmat üretici-
lerine sunmayı öngörüyor.

Roketsan’ın bilgi, deneyim ve altyapısı-
nın Junghans’ın tecrübesiyle birleşerek
modern teknoloji ve yenilikçi yaklaşım ile
geliştirilecek olan tapa sistemleri; Fransa,
Almanya ve uluslararası pazarda üretici-
lere sunulacak.

roketsan ve junghans defence, tapa sistemlerini
birlikte geliştirerek dünya pazarına sunuyor

Roketsan ve Airbus Helicopters, Fran-
sa’da gerçekleşen Eurosatory Uluslar-
arası Savunma Sanayii Fuarı’nda
Roketsan’ın ürettiği 2.75” Lazer Gü-
dümlü Füze CİRİT’in Airbus firmasının
H135M ve H145M hafif silahlı taarruz
helikopterlerine entegrasyonu konu-

sunda bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

H135M ve H145M hafif silahlı taarruz
helikopterlerinin platform üreticisi olan
Airbus Helicopters ile Roketsan tarafın-
dan üretilen 70mm Lazer Güdümlü
Füze CİRİT’in ürünlerinin gelişmiş özellik-

lerini birleştirmek sureti ile global pazar-
daki müşterilere sunulması hedefleniyor.

Törende söz alan Roketsan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin ALPMAN; “İnanıyoruz
ki; çok yönlü kullanıma sahip platfor-
mun yüksek teknoloji silah sistemleri ile
donatılması sayesinde müşterilerimize
farklı operasyonları icra etmesini sağla-
yacak bir çözüm sunmuş olacağız. Bu
program hali hazırda devam eden iş bir-
liğimizi daha ileri seviyelere taşıyarak
dost ve müttefik ülkelere yeni imkânlar
sunacaktır.” dedi.

Törende konuşan Airbus Helicopters
Genel Müdür Yardımcısı Olivier MICHA-
LON, Roketsan ile yapmış oldukları iş bir-
liğinden gurur duyduklarını belirterek
H135M ve H145M helikopterlerinin
hem Türkiye’de hem de dünya paza-
rında iyi bir çözüm olacağına inandıkla-
rını belirtti.

roketsan ve airbus helicopters
i̇ş birliği anlaşması i̇mzaladı

34

roketsan dergisi

fuar ve organizasyonlar



35

sayı 9 temmuz 2016

fuar ve organizasyonlar

Roketsan kurumsal sosyal
sorumluluk bilinciyle ve
geleceği şekillendirecek
yeni nesillere anlamlı bir
katkı sağlamak amacıyla
Sinop Sarı Saltuk Anadolu
Lisesi’ne destekte bulundu.

Roketsan tarafından sağlanan destek
kapsamında, Sinop Sarı Saltuk Anadolu
Lisesi kütüphanesi ve çok amaçlı salonu-
nun dekorasyonu, tadilatı ve mobilya te-
dariki gerçekleştirildi.

roketsan’dan eğitime önemli destek

roketsan, uzay atölyesi̇ i̇le bursa bi̇li̇m şenli̇ği̇’nde

Düzenlenen workshop’ta çocuklar
ve gençler, Kerbal Space Programı
ile çok kademeli uydu fırlatma aracı ta-
sarlayarak uydunun yörüngeye yerleşti-
rilmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Bursa Bilim ve
Teknoloji
Merkezi’nin ev
sahipliğini yaptığı

Bursa Bilim Şenliği, 6-8
Mayıs 2016 tarihleri
arasında Bursa Merinos
Park’ta bilim severlerle
buluştu.

Proje sergileri, atölye stantları, bilim gös-
terileri ve bilimsel birçok aktiviteyi bir
arada sunan etkinlik kapsamında Roket-
san, uzay ve havacılık atölyesi ile çocuk
ve gençlerle bir araya geldi.
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mında bulunmak, Harp Akademileri Ko-
mutanlığının akademik birikimine katkı
sağlamak ve yeni bilgiler üretmek maksa-
dıyla düzenlenen konferansta “Hibrit
Savaş” ana teması işlendi.

Yedi farklı ülkeden 27 konuşmacının
sunum yaptığı, üç gün süren konferansta
Roketsan, ürün ve sistemlerini tanıttı.

Uluslararası Askeri ve
Güvenlik Çalışmaları
Konferansı, Harp
Akademileri Komutanlığı
koordinasyonunda, 14-16
Mart 2016 tarihleri arasında

Atatürk Harp Oyunu ve
Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası alanda askeri ve gü-
venlik çalışmaları konusunda araştırmalar
yapan akademisyen ve uzmanları bir
araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşı-

roketsan uluslararası askeri ve güvenlik çalışmaları
konferansı’nda yer aldı

Roketsan, 14 Ocak 2016
tarihinde ODTÜ Kültür
Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Teknokent
Savunma Sanayii
Kümelenmesi (TSSK)
3. Proje Pazarı etkinliğine
katılım sağladı.

ODTÜ Teknokent savunma sanayii firma-
ları ile ana yüklenici firmaların birbirlerini
daha yakından tanımalarını sağlayarak
firmaların iş geliştirme potansiyellerini ar-
tırmak, daha hızlı ve aktif bir iletişim ger-
çekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin
yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik
kapsamında ana yüklenici firmalar, iş po-
tansiyelleri ve dışarıdan alım yaptıkları ya
da yapmayı planladıkları teknoloji alan-
larını, mevcut kısa, orta ve uzun vadeli
projelerini alt yüklenici firmalara ve aka-
demisyenlere aktardılar.

teknokent savunma sanayii kümelenmesi (tssk)
3. proje pazarı

Savunma Teknolojileri
Günleri (SAVTEK), İstanbul
Teknik Üniversitesi
tarafından 31 Mart-1 Nisan
tarihlerinde İstanbul’da
düzenlendi.

Üniversite - sanayi iş birliğinin ülkemiz-
deki gelişimine katkı sağlanması amacıyla
düzenlenen etkinlikte Roketsan, stan-
dında birçok katılımcıyı ağırladı.

roketsan i̇tü
savtek’te

fuar ve organizasyonlar
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Roketsan, Harp Akademileri
Komutanlığı tarafından 13-
14 Nisan 2016 tarihlerinde
Harp Akademileri Atatürk
Harp Oyunu ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
Uluslararası Deniz Gücü ve
Güvenliği Sempozyumu’na
katılım sağladı.

Ulusal ve uluslararası alanda deniz
gücü ve güvenliği konularında araştır-
malar yapan akademisyen ve uzmanları
bir araya getirerek bilgi ve tecrübe pay-
laşımında bulunmak, Harp Akademileri
Komutanlığının akademik birikimine
katkı sağlamak ve yeni bilgiler üretmek
maksadıyla gerçekleştirilen sempoz-
yumda “Deniz Güvenliği için İş Birliği”
ana teması işlendi.

roketsan, uluslararası deniz gücü ve güvenliği
sempozyumu’nda sektörle buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi
tarafından düzenlenen

Türkiye İnovasyon Haftası,
4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde

roketsan, türkiye i̇novasyon haftası’nda

roketsan bahriyeliler haftası’nda
Roketsan,
9-13 Mayıs 2016 tarihleri
arasında, bu yıl ilk defa
Deniz Harp Okulunda
gerçekleştirilen Bahriye
Haftası Denizcilik

Festivali’ne katıldı.

“Bahriyeliler Buluşuyor” sloganıyla ulus-
lararası boyutta icra edilen ve denizcilik
sektörünün tüm paydaşlarını bir araya
getiren Bahriye Haftası’nda Roketsan
standı, üst düzey yetkilileri ağırladı.
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Ankara’da gerçekleşti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri, iş adamları ve üniversiteler ile ino-
vasyon alanında uzman konukların yer
aldığı etkinlikte Roketsan, ürün ve yete-
nekleriyle katılımcıların beğenisini top-
ladı.

İki gün süren etkinlikte, T.C. Eski Eko-
nomi Bakanı Mustafa ELİTAŞ, Roketsan
standını ziyaret ederek ürün ve yetenek-
ler hakkında bilgi aldı.
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İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) her yıl gerçekleştirdiği
"Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu (İSO 500)"
araştırmasının 2015 yılı
sonuçlarına göre Roketsan,
127'nci sıraya yükseldi.

Firmaların satış hasılatı, brüt
katma değer, öz kaynak, aktif
toplamı, vergi öncesi dönem
kârı, ihracat ve ortalama çalışan
sayısı büyüklüklerine göre yapı-
lan sıralamada Roketsan, ilk
100 içerisine girme hedefine
daha çok yaklaşmış olup bu
hedefe 2016 yılında ulaşması
öngörülmektedir.

roketsan, iso 500’de
127’nci sıraya yükseldi

Dünya

roketsan dergisi

roketsan’dan haberler

Taktik Füze Sistemleri
(TFS) Grup Başkanlığı,
Güdüm Sistemleri Tasa-
rım Müdürlüğü, Güdüm
ve Otopilot Tasarım Bi-
rimi Takım Lideri, Lider

Mühendis Koray Savaş ERER’in de yazar-

larından biri olduğu “Switched Gain
Guidance for Impact Angle Control
Under Physical Constraints” isimli ma-
kale, güdüm konusundaki en prestijli ça-
lışmaların yayımlandığı iki dergiden biri
olan Journal of Guidance, Control, and
Dynamics dergisinde en çok okunan

makaleler arasında 10’uncu sırada yer
aldı. 

Şirketimizin ve ülkemizin isminin duyul-
masına sağladığı değerli katkılardan
ötürü Koray Savaş ERER’i tebrik ediyor ve
bu gururu sizlerle paylaşıyoruz.

bilimsel başarımız

Taktik Füze Sistemleri (TFS) Grup Başkan-
lığı Güdüm Sistemleri Tasarım Müdür-

lüğü, Terminal Güdüm Sistemleri ve Ta-
sarım Birimi Tasarım Lideri, Kıdemli

Uzman Mühendis Kemal Arda ÖZER-
TEM tarafından yazılan “A Fast Automa-
tic Target Detection Method for
Detecting Ships in Infrared Scenes” isimli
makale, Nisan ayında ABD - Baltimo-
re’da gerçekleşen SPIE Defence & Secu-
rity 2016 konferansında Lockheed
Martin firması tarafından Otomatik
Hedef Teşhisi (Automatic Target Recog-
nition - ATR) dalında “En İyi Makale” ödü-
lüne layık görüldü.

Şirketimizin ve ülkemizin isminin duyul-
masına sağladığı değerli katkılardan
ötürü Kemal Arda ÖZERTEM’i tebrik edi-
yor ve bu gururu sizlerle paylaşıyoruz.

bilimsel başarımız



4 Mayıs - 4 Haziran 2016 tarihleri ara-
sında, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Kör-
fezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat
Bölgesinde düzenlenen tatbikata, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra bu yıl ilk
defa dost ve müttefik ülkelerden de ka-
tılım sağlandı. 

Katılımcı birlik ve karargâhların, birleşik
ve müşterek harekâtın komuta kontrol
ve lojistik konularını da içerecek şekilde
planlama ve karşılıklı çalışabilirlik yete-
neklerini geliştirmeyi hedefleyen tatbika-
tın Seçkin Gözlemci Günü’nde Roketsan
standı, başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep
Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Sn. Binali
YILDIRIM, Genelkurmay Başkanı Org.
Sn. Hulusi AKAR, Milli Savunma Bakanı
Sn. Fikri IŞIK, Hava Kuvvetleri Komutanı
Org. Sn. Abidin ÜNAL, SSM Müsteşarı
Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR ve çeşitli ülke-
lerin üst düzey delegasyonlarını ağırladı.
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efes tatbikatı’nda
roketsan rüzgarı 

Star

Roketsan, Seferihisar
İzmir’de gerçekleştirilen Efes
2016 Birleşik Müşterek Fiili
Atışlı Tatbikatı'nda ürün ve
sistemleriyle boy gösterdi.

Hürriyet

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Sn. Binali YILDIRIM ve
Genelkurmay Başkanı Org. Sn. Hulusi AKAR’ın Ziyareti

sayı 9 temmuz 2016
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Çeşitli Ülkelerin Üst Düzey Delegasyonlarının Ziyareti



42

roketsan dergisi

roketsan’dan haberler

Uluslararası
alanda 17 yıldır
sürdürülen
L’Oreal’in “Bilim
Kadınları İçin”
Projesi ile
dünyanın her

yerinden araştırmacı bilim
kadınları teşvik edilmekte
olup bugüne kadar 110
ülkeden 2.250’den fazla
kadına ulaşılmıştır.

Türkiye’de ise 2003 yılında başlatılan
“UNESCO - L’Oréal Ulusal Genç Bilim Ka-
dınlarına Destek Bursları” ile başarılı
kadın araştırmacıların tespit edilerek
genç nesiller için rol model olmaları
amaçlanmaktadır. Başvurularda, araş-
tırma konularının bilimsel yeniliğinin
yanı sıra bu araştırmaların bilime sağla-
yacağı katkı da ölçüt alınmakta olup
2016 yılında “Yaşam Bilimleri ve Mal-
zeme Bilimleri” alanlarında altı genç
bilim kadını ödüllendirilmiştir. 13 yılda
76 bilim kadınını ödüllendiren Türkiye,
tüm dünyada en fazla bursiyere sahip
5’inci ülke konumundadır.

Bilim kadınlarını destekle-
meye bu kadar önem ve-
rilmesinin nedeni dünyanın
bilime, bilimin de kadınlara
büyük ihtiyaç duymasıdır. Yapılan araş-
tırmalarda dünya genelinde üç araştır-
macıdan birinin kadın olduğu, bilimsel
yüksek akademik pozisyonların sadece
%11’inde kadınların bulunduğu tespit
edilmiştir. L’Oréal’in bu yıl Boston Da-
nışma Grubu ile birlikte bilim sektörün-
deki kadınların pozisyonu üzerine
gerçekleştirdiği uluslararası bir araştırma-
nın raporuna göre son 10 yılda kadınla-
rın bilimsel araştırmalardaki oranının
%12 arttığı görülmektedir. Lisede bilim
konusunda uzmanlaşmak isteyen kadın
oranı %50 iken üniversitede %32’ye,
master aşamasında %30’a ve doktorada
%25’lere düşmektedir. Bilim alanındaki
araştırmacıları sadece %29’u ve Nobel
ödülü kazananların sadece %3’ü kadın-
dır. Proje kapsamında kadınlara, bilim
alanında önlerindeki engelleri aşmaları
ve farkındalığı artırmak için uluslararası
ve yerel bazda destek verilmesi hedef-
lenmektedir.

Bu yıl, “Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bi-
limleri” alanında altı genç bilim kadınının
ödüllendirildiği törende, ODTÜ Fizik Bö-
lümü Öğretim Üyesi ve Roketsan Sektör
Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Bilge DE-

MİRKÖZ, ödül almaya layık görülmüştür.
Başarılı bilim kadınımızın ödül törenine
Yönetim Kurulu Başkanımız Emin ALP-
MAN ve Teknoloji ve Akademik Ağ Yö-
netim Müdürü Oğuz MENEKŞE katılım
sağlamıştır.

2016 yılı başında kurulan Roketsan Sek-
tör Çalışma Grubu (SÇG) savunma sana-
yii alanında dünyadaki ve Türkiye’deki
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakın-
dan takip ederek Roketsan’ın faaliyetle-
rine katkı verecek önerilerin geliştirilmesi,
stratejik istikameti belirlemeye yönelik ça-
lışmalar yürütülmesi ve Ar-Ge projelerine
yön verilmesi kapsamında çalışmalar yü-
rütmektedir. Başkanlığını Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Emin ALPMAN’ın
yürüttüğü SÇG’nin üyelerini TSKGV tem-
silcisi Bülent AKER, Genel Müdürümüz
Selçuk YAŞAR, Genel Müdür Yardımcı-
mız ve İleri Teknolojiler ve Sistemler
Grup Başkanı Dr. Sartuk KARASOY,
önemli akademisyenlerimizden Prof. Dr.
Banu ONARAL, Doç. Dr. Bilge DEMİKÖZ
ve Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU oluş-
turmaktadır.

“bi̇li̇m kadınları i̇çi̇n” projesi̇’nden
sektör çalışma grubu üyemi̇ze
anlamlı ödül



onaylı tek kaynak olan Roketsan, ayrıca
“Raytheon Öncelikli Patriot Tedarikçisi”
durumundadır.

Roketsan ve Raytheon,
Patriot Programı
kapsamında başarı ile
tamamlanan üç farklı
projenin ardından, 2014 yılı
son çeyreğinde imzalanan
yeni sözleşme ile 2009
yılından beri sürdürdüğü
stratejik ortaklığını devam
ettiriyor.

2010 yılından beri beş yıl üst üste “Te-
darikçi Mükemmeliyet Ödülü” ile ödül-
lendirilen Roketsan, 2015 yılı içerisinde
gösterdiği performans nedeniyle Rayt-
heon tarafından bir kez daha aynı ödüle
layık görüldü.

Raytheon firmasının tedarikçilerini; za-
manında teslimat, performans ve
süreç/kalitede sürekli iyileştirme faktörle-
rine göre değerlendirdiği “Tedarikçi Mü-
kemmeliyet Ödülü”, her yıl yüksek başarı
gösteren tedarikçilere veriliyor. Roket-
san, ödülü üst üste alan ender firmalar-
dan birisi olmanın gururunu yaşıyor.

Raytheon firması tarafından verilen bu
prestijli ödüle 6’ncı kez lâyık görülmek,
Roketsan’ın müşterisine istenilen kalitede
ve zamanında ürün teslim etme yüküm-
lülüklerini yerine getirmesinin ve uluslar-
arası projelerde gerçekleştirdiği
başarının önemli bir göstergesidir.

“Patriot GEM-T Hava Savunma Füzesi
Kontrol Bölümü Üretimi” için dünyada

Kurtuluş Savaşında,
ordunun lojistik ihtiyacını
karşılayan, İnebolu’dan
başlayıp Ankara’ya devam
eden 340 kilometrelik yol,
İstiklâl Yolu olarak
adlandırılmıştır.

şehi̇t şeri̇fe bacı ve şehi̇tler anıtı’nın açılışı gerçekleşti̇
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roketsan bir defa daha mükemmeliyet
ödülüne layık görüldü
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TSK Güçlendirme Vakfı himayesinde, Ro-
ketsan gönüllülerinin de aralarında bu-
lunduğu Atatürk ve İstiklâl Yolu Yürüyüşü
ile Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı’nın
açılışı, 4 Haziran 2016 tarihinde Kasta-
monu Seydiler ilçesinde gerçekleştirildi.

Roketsan olarak bu anlamlı organizas-
yonu desteklemekten mutluluk duyar;
23.3 km'lik yürüyüşe katılım sağlayan Yö-
netim Kurulu Başkanımız Emin ALPMAN
ve çalışanlarımıza desteklerinden dolayı
teşekkür ederiz.

Gemilerden indirilen cephaneler, İstiklâl
Yolu’ndaki ilk durak olan Kastamonu Kış-
lasına gönderilirken İnebolu halkı büyük
rol üstlenmiştir. 1921 yılında yapılan bir
cephane sevkinde Şerife Bacı’nın kafilesi
yoğun tipiye maruz kalır ve görevliler Şe-
rife Bacı’nın donmuş bedenini bulur. Bu
olayda şehitlik mertebesine ulaşan Şerife
Bacı, milli mücadelenin en güzel tarihsel
örneklerinden birisi olmuştur.



Roketsan, Avrupa Birliği
araştırma geliştirme
alanlarındaki ilk projesini
aldı. Ufuk 2020 Programı
kapsamında desteklenen
“EIROS” Projesi, 8 Mart
2016 tarihinde imzalandı.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Nedir?

71 milyar Avroluk bütçesi ile Avrupa Bir-
liği 7. Çerçeve Programının devamı ni-
teliğinde olan Ufuk 2020, Ar-Ge ve
İnovasyon projelerini desteklemeyi he-
defleyen bir topluluk programıdır. Ulus-
lararası çoklu ortaklıklar yoluyla
geleceğin teknolojilerine yön vermeyi
amaçlayan Ufuk 2020, Avrupa Birliği’nin
yeni dönem çerçeve programı olarak

2014-2020 yılları arasında Avrupa Ko-
misyonu tarafından yürütülecektir.

EIROS Projesi

EIROS (Buzlanmaya ve Aşınmaya Daya-
nıklı Kompozit Malzemeler) Projesi, Av-
rupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020
Çerçeve Programı kapsamında Ar-Ge ve
İnovasyon fonundan, NMBP (Nanotek-
nolojiler, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji,
ve İleri İmalatlar ve Yöntemler) çağrısı
kapsamında %100 desteklenen bir pro-
jedir.

Günümüzde kendi kendini iyileştirme ile
birlikte buzlanma ve aşınma direncini
bünyesinde bulunduran yapısal tek bir
malzeme bulunmamaktadır. Mevcut
boya ve kaplama teknolojileriyle buz-
lanma ve aşınma direnci parçalara katı-
labilmekte, ancak bu metotla istenen
yapısal dayanıklılık performansına ulaşı-

lamamaktadır. Bu sebeple EIROS projesi
havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve oto-
motiv sektörlerinin ilgisini çekmiş, tüm
bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaları
bünyesinde bir araya getirmiştir.

Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Grup
Başkanlığı, Malzeme ve Balistik Koruma
Teknolojileri Müdürlüğünün 2014 yı-
lında Brüksel’de katılmış olduğu BEST
Brokerage Event isimli proje pazarında
ortaklığının temelleri atılan EIROS Pro-
jesi, İngiliz TWI Ltd. firması koordinatör-
lüğünde, Avrupa Birliği desteğiyle 8
Mart 2016 tarihinde resmi olarak başla-
tılmıştır. 8 milyon Avroluk bütçesiyle
dokuz farklı ülkeden 18 ortağı bir arada
buluşturan EIROS Projesinde Roketsan,
en yüksek 4. bütçeye sahip ortak olarak
görev almaktadır. Bu bütçe Ufuk 2020
NMP alanında Türkiye’den tek bir proje
bünyesinde alınan en yüksek bütçe ol-
muştur.

roketsan’dan haberler

44

roketsan dergisi

roketsan avrupa bi̇rli̇ği̇ ufuk 2020
(horizon 2020) programında



EIROS Projesinde buzlanmaya ve aşın-
maya karşı dayanıklılık getirecek özel
nano katkılar kullanılarak elyaf katkılı
polimer matrisli nanokompozit malze-
meler geliştirilecektir. Geliştirilen malze-
meler aynı zamanda da yüksek
mekanik performans ve kendi kendini
iyileştirebilme özelliği gösterecektir.
Proje bünyesinde nano katkıların sen-
tezi, fonksiyonelleştirilmesi, polimer
matris içinde dağıtılması ve kendi ken-
dini iyileştirebilme mekanizmaları çalışı-
lacaktır. Geliştirilen bu yenilikçi
malzemelerin filaman sargı, vakum in-
füzyon, ön emdirilmiş kumaş (prepreg)
üretimi ve otomatik elyaf serme (auto-
matic fiber placement) gibi imalat yön-
temlerine entegrasyonu konusunda
çalışmalar da yürütülecektir. Bu yön-
temlerle üretilen nanokompozitlerin ka-
rakterizasyon testleri ve analizleri
gerçekleştirilecektir. Son olarak, Endüs-
triyel Ölçek Büyütme ve Doğrulama İş
Paketi kapsamında Roketsan’ın da ara-
larında yer aldığı son kullanıcı firmalar
tarafından geliştirilen malzemeler ve
prosesler kullanılarak prototip seviye-
sinde parça imalatları ve çeşitli testler
gerçekleştirilecektir.

Roketsan’ın Projedeki Yeri

Türkiye’den katılan tek ortak olan Roket-

san, projede kompozit parça son kulla-
nıcısı ve prototip parça üreticisi olarak
proses geliştirilmesi ve karakterizas-
yon/test alanlarında yoğunlaşacak şe-
kilde tüm proje süresince aktif rol
alacaktır. Roketsan, nano parçacıkların
filaman sargı prosesine adapte edilmesi
alanında çalışmaları yürütecektir. Fila-
man sargıyla üretilen nano kompozit
test plakalarını mekanik, termal ve fizik-
sel olarak karakterize edecek ve gerek-
sinimlerine uygun prototip kriyojenik
tankları üretip buzlanma testine ve me-
kanik testlere tabi tutacaktır. Ayrıca,
Kompozit Proses Geliştirme Faaliyetleri
İş Paketi kapsamında proje çapında

takım/aparat/mastar tasarımı, test pla-
kası üretimleri ve öncü prototip parça
denemeleri gibi görevlerde de lider ola-
rak yer alacaktır. Bunlara ek olarak, ge-
liştirilen nano parçacıklarla ön
emdirilmiş kumaş üretme ve bu malze-
meyle otomatik elyaf serme yöntemiyle
kriyojenik tank üretimi konusunda da
çalışmalar gerçekleştirecektir. Projede
Roketsan’a son kullanıcı olarak, Sonaca
(Belçika), Gamesa (İspanya), Maier (İs-
panya) ve CRF (İtalya) firmaları eşlik et-
mektedir. Roketsan, tüm son
kullanıcıların proje dahilinde geliştirilen
ürünü kullanarak Endüstriyel Ölçek Bü-
yütme ve Doğrulama İş Paketi kapsa-
mında gerçekleştireceği çalışmalarda, İş
Paketi Lideri olarak görev alacaktır.

16-17 Mart 2016 tarihlerinde koordina-
tör firma TWI Ltd. (İngiltere) tesislerinde
düzenlenmiş olan Proje Başlangıç Top-
lantısına OES Malzeme ve Balistik Ko-
ruma Teknolojileri Müdürü Dr. Gökçe
DARA, EIROS Proje Teknik Sorumlusu
Dr. Sıla GÜNGÖR ve EIROS Proje Yöne-
tim Sorumlusu Başak Elif AKGÜN katılım
sağlamıştır.

Söz konusu proje Avrupa Birliği Ufuk
2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı
mali yardımları kapsamında hibe sözleş-
mesi ile desteklenmektedir.

sayı 9 temmuz 2016
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EIROS Genel Proje Başlangıç Toplantısı Ekip Fotoğrafı

Kompozit Parçalarda Buzlanma
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kaynağı olan ve bunu muhafaza
eden, herkesin çalışmak istediği,
örnek çalışma ortamı olan bir şirket
olmak,

• Bilgi ve teknolojiyi dışarıdan almak ye-
rine bunları ihraç eden, taklit edilen,
peşinden gidilen bir şirket olmak,

• Yurt dışına bağımlı olmaktan kurtul-
mak için kullanılan tüm ham madde-
leri kendi üretebilen ve tamamen milli
imkânlarla füze üretebilen bir şirket
olmak,

• Dost ülkelerin de uydularını taşıyacak
roketleri üretip fırlatan bir şirket
olmak,

• Uzaya insan gönderebilen firmalar-
dan biri olmak,

• Uzaydaki uydularda ve kendi ürettiği
ürünlerde logosu bulunan bir marka
olmak,

• Bilinen yöntemlerin dışına çıkıp farklı
yöntem ve enerji kaynaklarını (man-
yetik alan, frekansa dayalı teknolojiler,
ışınlar, doğal olaylardan ortaya çıkan
enerjiler, vs.) kullanan sistemler geliş-
tiren bir firma olmak,

• Yeni bir buluş olarak kendi ürettiği
enerjiyle daha uzun mesafelere atış
yapabilen sistemler geliştirebilen bir
firma olmak,

Günümüzde daha etkin
roket/füze sistemleri ve
diğer savunma sanayi
ürünlerine ihtiyaç
duyulması, bunun için
yüksek teknoloji
kullanılmasının gerekmesi
ve yurt dışı rekabet
ortamının daha zorlu hale
gelmesiyle şirketlerin
hedeflerini ve çalışma
yaklaşımlarını tekrar
değerlendirmesi gereği
ortaya çıkıyor.

Özellikle son yıllarda yurt içi ve yurt dışı
dinamiklerin çok hızlı değişmesi ve
problemlerin daha kompleks hale gel-
mesi ile 20 yıl sonrası için Roketsan he-
deflerinin ne olacağı, bu hedeflere
ulaşmak için nasıl bir yaklaşım benimse-
neceği, 2035’li yıllarda nasıl bir Roket-
san olması gerektiği gibi kritik sorular
gündeme geliyor. Türkiye’nin savunma
stratejisi kapsamında büyük sorumluluk-
lar verilerek 1988 yılında kurulan Roket-
san bugüne kadar geçen 28 yılda
önemli atılımlar gerçekleştirerek kendi-
sine verilen görevleri başarıyla yerine
getirdi. Dünya’da son dönemde gittikçe
hızlanan ve karmaşıklaşan değişim rüz-
gârına etkin şekilde uyum sağlamak ve
hatta değişimin önüne geçip onu şekil-
lendirenlerden birisi olmak için Roket-
san’ın yeni stratejiler ve yaklaşımlar
benimsemesi gerekiyor. 

20 yıl sonra Roketsan’ın ulaşmayı hedef-
lediği yeri ve buraya nasıl ulaşacağını ta-
nımlayan ve “Roketsan-2035” olarak
adlandırdığımız strateji çalışmamızın
merkezinde insan yer almaktadır. Stra-
teji yönetimi, teknoloji yönetimi, inovas-

yon entelektüel sermaye, fikri-sınai hak-
lar, Roketsan Akademi gibi birçok farklı
boyutu kapsayan Roketsan-2035 çalış-
ması kapsamında Üretim Direktörlüğü
teknisyenlerimiz ile bir çalıştay yapılmış;
2035 yılında nasıl bir Roketsan’da çalış-
mak istedikleri, Roketsan’ı nerede gör-
dükleri, Roketsan’ın neler yapması
gerektiği gibi sorulara cevaplar aranmış-
tır. Çalıştay sonunda ortaya konan fikir-
ler aşağıda özetlenmiştir:

• Kendi alanında dünyada ilk 10 firma
arasında yer almak,

• Bugüne göre en az 20 kat iş hacmi
olan, ihtiyaçlara anında cevap veren
ve pazarlama yapmadan bile yeni iş-
lerin geldiği bir şirket olmak,

• Birçok ülkede irtibat ofisleri/çalışma
alanları ve yabancı firmalarla ortaklık-
ları olan bir şirket olmak,

• Bütün çalışanların aile fertleri gibi ol-
duğu ve şirket tarafından maddi ve
manevi olarak desteklendiği bir şirket
olmak,

• Kamuoyunca bilinen sosyal sorumlu-
luk projeleri yapan (okul açmak, burs
vermek, sponsorluk yapmak gibi) bir
kurum olmak,

• Bilim çağına uygun yetişmiş insan

roketsan 2035’den ne bekliyoruz?
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• Dünyanın en güçlü hava savunma
sistemini tasarlayan ve üreten bir şir-
ket olmak,

• Askeri gemilerin savunma sistemle-
rinde kullanılabilecek, tamamen Ro-
ketsan’a özgü yeni ve etkin bir sistem
geliştiren firma olmak.

Şirketimizin en önemli insan kaynakla-
rından birisini oluşturan teknisyen aile-
sine “Roketsan 2035” strateji
çalışmasına verdikleri katkılardan dolayı
teşekkür ediyoruz.

Roketsan olarak, sahip
olduğumuz hassasiyet
çerçevesinde, “Mesleki
Yeterlilik” konusunda eğitim
sürecimizi başarıyla
tamamlamanın gururunu
yaşıyoruz.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Ça-
lıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği, ça-
lıştıkları iş alanı ile sahip oldukları meslek
lisesi/ön lisans diploması uyuşmayan ça-
lışanlar için Roketsan iş alanına özel ola-
rak hazırlanan “Enerjik Malzemeler ve
Riskli Operasyonlar Eğitim Modülü”,
2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yü-
rütülen ortak çalışmalar sonucu akredite
edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yaygın
Öğretim Programları Listesi”nde yer aldı.

2016 yılı itibarıyla, Elmadağ Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzala-
narak kapsam dahilindeki 362 Roketsan
çalışanı için 29 Şubat - 31 Mart 2016 ta-
rihleri arasında 40 saatlik eğitim prog-
ramı tamamlandı.

Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyon-
lar Eğitim Modülü, İş Güvenliği ve Çevre
Uzmanlığı ile enerjik malzemeler ve riskli
operasyonlar süreçleri kapsamındaki bö-
lümlerde görev alan Roketsan mühen-
dislerinin yer aldığı İç Eğitmen grubu
tarafından veriliyor. Eğitimler genel ola-
rak, işçi sağlığı mevzuatı, iş güvenliği ön-

roketsan mesleki yeterlilik eğitim süreci
lemleri, enerjik malzemeler ve riskli ope-
rasyonlar kapsamındaki üretim ve mon-
taj faaliyetleri konularını içeriyor. Hedef,
mesleki yeterlilik eğitim süreci kapsamın-
daki tüm Roketsan çalışanlarının sertifika-
landırılmasını sağlayarak yasal şartlara
uygun şekilde güvenle çalışmalarına yar-
dımcı olmaktır. Eğitim kapsamında, 27
Mayıs 2016 tarihinde Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Operasyonlar ve Enerjik Sis-
temler (OES) Grup Başkanı Hayri
TORUN’un ve direktörlerin de katılım
sağladığı bir törenle katılımcılara sertifika-
ları takdim edildi.

Süreç boyunca desteklerini esirgemeyen
Elmadağ Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü yönetimine ve çalışanlarına, Roket-
san yöneticilerine, iç eğitmenlerimize ve
eğitimlere katılım gösteren tüm çalışan-
lara teşekkür ederiz.
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Genç yetenekleri bir araya
getiren Kariyer Fuarları,
birçok farklı üniversitenin
bünyesinde düzenlenmeye
devam ediyor. 

kariyer fuarları

İTÜ Kariyer ZirvesiBilkent Kariyer Fuarı

ODTÜ Kariyer FuarıODTÜ Kariyer Fuarı

roketsan’dan haberler

Değişen ve gelişen dünyanın
ihtiyaçlarını önceden
görebilmek ve çalışanlara
farklı fırsatlar sunabilmek için
yürütülen çalışmalarda
eğitim ve gelişim faaliyetleri
Roketsan öncelikleri arasında
yer alıyor. 

Bu kapsamda; yenilikçi ve değişime açık,
hızla gelişen global iş modelleri ile baş
edebilecek ve yönetimsel karar alma ile
problem çözme becerileri gelişmiş yöne-
ticiler yetiştirmeyi hedefleyen Bilkent
MBA ve Executive MBA (EMBA) Prog-
ramları için Roketsan ve Bilkent Üniver-
sitesi arasında protokol imzalandı.

roketsan ve bilkent üniversitesi
mba ve executive mba protokolü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordine-
sinde Roketsan personelinin de desteği
ile katılım sağlanan fuarlarda Roketsan
işe alım, staj, aday mühendislik olanak-
ları öğrencilere aktarılıyor.

Katılım gösterdiğimiz Kariyer Fuarı et-
kinlikleri:

• ODTÜ Kariyer Fuarı
• İTÜ Kariyer Zirvesi 
• Bilkent Kariyer Fuarı 
• Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Günleri 
• Makinistanbul 
• Abdullah Gül Üniversitesi Kariyer

Günleri



i̇nsan kaynakları zi̇rvesi̇’ndeydi̇k

31 Mart 2016 tarihinde İstanbul Teknik
Üniversitesi Endüstriyel Proje Geliştirme
ve İş Birliği Kulübü tarafından 11’incisi
düzenlenen “Makinistanbul” Mesleki
Gelişim Organizasyonu’nda Üretim Mü-
hendisliği Müdürü Salih GÜLLEROĞLU,
Roketsan tanıtımı ve iş hayatı hakkında
bir sunum gerçekleştirdi.

makinistanbul
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17-18 Şubat 2016
tarihlerinde Management
Centre Türkiye (MCT)
tarafından düzenlenen
İnsan Kaynakları Zirvesi,
Smart Simplicity (Akılcı
Sadelik) temasıyla İstanbul
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önde gelen firmalarının
insan kaynakları profesyonelleri ile yurt
dışından pek çok önemli konuşmacı ve

yazarı buluşturan etkinliğe Genel Mü-
dürümüz Selçuk YAŞAR, İnsan Kaynak-
ları Müdürü Vekili Burak SARAL ile İnsan
Kaynakları Müdürlüğünden İklim KES-
KİNTAŞ, Tuğçe ŞENOL, Selin USLU ve
Gökçe GÜVEN katılım gösterdi.

Yönetimden insan kaynakları süreçle-
rine, tasarımdan giyime hayatın her ala-
nında karmaşadan uzaklaşarak
sadeleşme ve yenilikçiliğe daha fazla
alan yaratma konularını kapsayan zir-
vede, günümüz dünyasında değişime
ayak uydurabilecek çevik organizasyon
yapılarının önemi, bölümler arası iş bir-
liği ve etkin iletişim, dijital dönüşüm sü-
reçleri, kurum kültürü ve şirketlerin

gelecek hedeflerinin çalışanlar tarafın-
dan anlaşılması, gücün takımlara doğru
delege edilmesi ve takımların fonksiyo-
nel işlevi gibi konu başlıkları yer aldı.
Pek çok üst düzey yönetici ve konuşma-
cının sunum yaptığı oturumların yanı
sıra, teorik bakış açısı ile birlikte uygula-
maya yönelik perspektif sağlayan eş za-
manlı çok sayıda sunum ve oturum
gerçekleştirildi.

Sektördeki insan kaynakları profesyonel-
lerine farklı şirketlerde gerçekleştirilen
uygulamaları dinleme ve fikir paylaşı-
mında bulunma olanağının sağlanması,
katılımcılar için önemli bir deneyim
oldu.

sayı 9 temmuz 2016
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5s liderleri çalıştayda buluştu
5S Liderleri Etkinlik ve
Süreklilik Artırma Çalıştayı
3 Haziran 2016 tarihinde
gerçekleştirildi.

Roketsan 5S Uygulamaları

• İş yerlerinde düzenin sağlanması,
• Gereksiz malzeme stoklanmasının

önüne geçilmesi,
• Çalışan verimliliğinin artırılması,
• Düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme ya-

pılması, 
• Malzeme ve iş gücü israfının azaltıl-

ması,
• Atölye ve çalışma ortamlarında verim-

liliğin azami seviyeye çıkarılması
amacıyla yürütülen “5S Uygulama Çalış-
maları” Roketsan’da 5’inci yılını tamam-
ladı. 

Çalıştayın İçinden

Etkinliği, sürekliliği ve sahiplenmeyi
daha da artırmak amacıyla 5S ekip lider-
leri bir araya geldi. 

5S Liderleri Etkinlik ve Süreklilik Artırma
Çalıştayı, Ürün ve Süreç Kalitesi Direktör-
lüğü tarafından gerçekleştirilen “Roket-

san’da 5S Uygulamalarında Gelinen
Durum” konulu sunum ve 2015 yılında
kendi kategorilerinde “En İyi 5S Alanı”
olarak seçilen atölyelerin 5S sorumlula-
rının yaptıkları sunuşlarla başladı.

Atölye 5S temsilcilerinin katılım sağladığı
çalıştay, iki oturumda, dört farklı çalışma
grubu ve “Beyin Fırtınası” yöntemiyle
gerçekleştirildi.

Birinci oturumda, “Sorunlar ve İyileştir-
meye Açık Noktalar” üzerine yoğunlaşı-
lırken, bu konuda 161 fikir ortaya
konuldu. 

İkinci oturumda ise, 5S atölye sorumlu-
larınca, iyileştirme konularının yaygınlaş-
tırılmasının nasıl ele alınması gerektiği

üzerine yoğunlaşıldı ve 182 yenilikçi fikir
üretildi.

Sonuç Bildirisi

Çalıştay sonucunda;
• Benimsenmiş iyileştirme önerilerinin

uygulamaya geçirilmesinin,
• 5S uygulamalarının Roketsan’ın teda-

rik zincirinin tüm halkalarında benim-
senmesi için çalışmaların yapılmasının,

• 5S uygulayan sanayi kuruluşları ile
Benchmarking yapılmasının,

• Gerçekleştirilen çalışmaların kültürel
sahiplenilebilirlik seviyesini artırmak
için kongre ve sempozyumlarda su-
nulmasının

faydalı olacağı değerlendirildi.
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Ülkemizde kişisel imaj ve iş etiketi de-
nince akla gelen ilk isimlerden biri olan
Özlem ÇAKIR tarafından verilen seminer
yoğun ilgi görerek Roketsan Ailesi tara-
fından beğeniyle karşılandı.

İyi bir kariyere sahip olmak için gereken
şartlar her geçen gün artıyor. Günü-
müzde rekabet yalnızca teknik bilgi ile
olmuyor. İş dünyasında var olabilmek
için doğru ve tutarlı bir imaja sahip
olmak da gerekiyor.

Bu noktadan hareketle, 4 Haziran 2016
tarihinde çalışanlarımızın ve ailelerinin
katılımıyla Holiday Inn Otel’de “Kişisel
İmaj Yönetimi Semineri” düzenlendi.

kişisel i̇maj yönetimi semineri
yoğun katılım i̇le gerçekleşti

Günümüz çalışma
ortamlarında rastlanabilen
“mobbing”i tüm yönleriyle
anlamak ve karşı önlemler
geliştirmek için 19-20 Nisan
2016 tarihlerinde Ankara
Limak Otel’de 170 Roketsan
yöneticisinin katılımıyla “İş
Yerinde Psikolojik Taciz
(Mobbing)” semineri
düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Eğitim Uz-
manı ve Mobbing Eğitim Yardım ve
Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı İs-
mail AKGÜN ile Gazi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Nermin GÜRHAN
tarafından verilen seminerde “mob-
bing”in tanımı, nasıl başladığı, bireysel
ve kurumsal etkileri ile engellenmesi için
kurumsal düzeyde neler yapılabilece-
ğine dair bilgiler ve örnekler paylaşıldı.

“mobbing” bilgilendirme semineri düzenlendi

Konfüçyüs der ki; “Kimde içerik şekilden daha ağır basıyorsa o yontulmamış bir insandır.
Kimde şekil içerikten daha ağır basıyorsa o yüzeysel bir insandır. Kimde içerik ile şekil eşit
ağırlıkta ise o seçkin bir insandır.”
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Ülkemizdeki ticaret ve
sanayi odaları (TSO)
tarafından önerilen ve
çeşitli illerimizdeki SAHA
(Savunma, Havacılık ve
Uzay Kümelenmesi
Derneği) organizasyonları
aracılığı ile 2016 yılında
Roketsan tarafından
belirlenen 155 firmanın,
Roketsan Üst Yönetimi
tarafından ziyaret edilmesi
planlandı.

Haziran 2016 ayı itibarıyla, 51 firma ye-
rinde (İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya,
Denizli, Bursa, vb.) ziyaret edildi ve 20
firmanın, yüksek teknolojiye dayalı üre-
timi uygun görülerek, Roketsan tedarik
sistemine potansiyel tedarikçi olarak ta-

nımlanması hedeflendi. Ziyareti planla-
nan diğer firmaların veya illerin TSO ta-
leplerine göre, ilave firma ziyaretlerine
de aynı kapsamda devam ediliyor.

Roketsan’ın bu faaliyetleri yürütmesin-
deki temel amacı, ülkemiz sanayii kuru-
luşlarının yeteneklerini savunma
sanayiine kazandırmak, mükerrer yatı-
rımı önlemek ve sanayinin teknoloji alt-

yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak-
tır. Bu maksatla; yeni tespit edilen veya
mevcut Roketsan alt yüklenicilerini; tek-
nolojik altyapıları, mühendislik yetenek-
leri, kalite sistemleri, vb. özelliklerine
göre değerlendirerek, yetkinliklerine
göre çözüm ortağı, ana yüklenici, alt
yüklenici ve tedarikçi olarak belirleyip,
ülkemizin savunma sanayiine birlikte
hizmet etmek temel hedefimizdir.

roketsan dergisi

roketsan’dan haberler

roketsan, ülkemizde yeni çözüm ortakları,
alt yükleniciler, tedarikçiler arıyor
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roketsan’dan haberler

olan yeni füze sistemi, özgün olarak ge-
liştirilmiş olup, KASIRGA ve T-122/300
silah sistemlerinden fırlatılabilmektedir.

Karadan karaya 300 mm
topçu füze sisteminin

kalifikasyonu tamamlandı.

Derinlikteki kritik hedefler üzerinde etkili

roketsan’dan kara kuvvetleri̇ i̇çi̇n yeni̇ füze si̇stemi̇
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roketsan’lı olmak

Cenk ÖNEN, “Strategy – Building and
Sustaining Competititve Advantage”
programına, Operasyonlar ve Enerjik
Sistemler Programlar Direktörü Utku
TÜZÜNER ve “Strategic Marketing Ma-
nagement” programına Pazar Geliş-
tirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai
ÖZDAMAR katılım sağladı.

roketsan yöneticileri harvard bussiness school’da!
Birçok farklı ülkenin büyük
ölçekli firmalarından
katılımın olduğu Harvard
Business School Yönetici
Eğitim Programlarının
amacı yoğun bir öğrenme
deneyimi ile üst düzey
yöneticilerin vizyon sahibi
liderlere dönüşmeleri için
katkıda bulunmaktır.

Programların sonunda katılımcılar lider-
lik becerilerini bir üst seviyeye taşımakta

ve profesyonel / kişisel güçleri konu-
sunda yeni anlayışlar edinmektedirler.

Harvard Business School yönetici eğitim
programlarından “Leading Product In-
novation” programına Balistik Sistemler
Mühendislik Direktörü Anıl ÜNAL ile Tak-
tik Füze Sistemleri Mühendislik Direktörü

• Kişisel sayfalar ve blog alanları saye-
sinde kişisel bilgi birikimlerini diğer ça-
lışma arkadaşları ile paylaşabiliyor,

• Diğer kullanıcıları takip edebiliyor,
• Beğendikleri içerikler ve eğitimleri tav-

siye edebiliyor,
• Gelişmiş arama fonksiyonu sayesinde

platform üzerinde istedikleri bilgiye hız-
lıca erişebiliyorlar.

Daha etkili ve interaktif bir
öğrenme deneyimi için
“Roketsan Eğitim Kampüsü”
yepyeni araç ve
fonksiyonlarla geliştirildi.

Yeni özellikler sayesinde çalışanlar;
• Tüm eğitim duyurularına tek bir plat-

form üzerinden ulaşabiliyor,
• Her ay farklı e-eğitimlerden yararlana-

biliyor,
• Platform üzerinden sosyal gruplara

(Roketsan Film Kulübü, ROSET, mtRS,
Meslek Lisesi Koçları, vb.) üye olabiliyor,

• Farklı sosyal gruplar kurarak belli bir
gruba özel paylaşım ortamı yaratabiliyor,

yenilenen eğitim kampüsü tüm roketsanlıları
e-öğrenme ve sosyal öğrenme dünyasında
bir araya getiriyor

Çalışanlarımızla iş birliği ve ekip ruhunu
bir kez daha paylaştığımız iftar yemeği,
14 Haziran tarihinde Genel Müdürü-
müz Selçuk YAŞAR’ın katılımıyla Elma-
dağ yerleşkemizde gerçekleşti.

roketsan’da
iftar yemeği
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Girişimcilik Destek Grup Sekreteri
Mehpare ALP, FNSS,
İnsan Kaynakları Direktörü /
Professional Coach
Yeşim ÖZSINMAZ, İskenderun Enerji,
İK ve Sürdürülebilirlik Direktörü /
Professional Coach
Tuğçe KAYA BALAMAN, Roketsan,
Yönetici Uzman / Executive Coach 

EMCC
(European
Mentoring
& Coaching

Council)’nin Ankara’daki ilk
etkinliği olan "Koçluk ve
Mentorluk İş Dünyasına
Neler Sundu, Ne Vaad
Ediyor?" konulu panel,
EMCC Ankara Grup Lideri
Tuğçe KAYA BALAMAN’ın
koordinasyonunda 5 Nisan
2016 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi.

Çeşitli kurum yöneticilerinin de panelist
olarak katıldığı etkinlikte Panelist olarak
bulunan Tuğçe KAYA BALAMAN, koçluk
ve mentorluk uygulamasını ileriki dö-
nemlerde hayata geçirmek üzere Roket-
san’da yapılan planlamaları aktardı.
Özellikle yeni yönetici olarak yetiştirilen
adayların yeni dönem eğitimlerinde ve

mevcut çalışanların gelişimlerinde koçluk
ve mentorluk sisteminin kurularak şirket
kültürünün bu yönde destekleneceğinin
üzerinde duruldu.

Panelistler:
Dr. Rıza KADILAR,
EMCC Türkiye YK Başkanı (Moderator) 
Dr. Sinan TANDOĞAN, Tübitak,

emcc toplantıları ilk kez ankara'da

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yük-
sek Okulu’nda gerçekleştirilen seminer
ile Roketsan Genel Müdür Yardımcısı ve
Balistik Sistemler Grup Başkanı Dr. Yavuz
AKA ve Eğitim Yöneticisi Tuğçe KAYA BA-
LAMAN, öğrencilerle buluşarak, Roket-
san çalışanlarının sahip olduğu eğitim ve
gelişim fırsatlarına dair bilgiler paylaştı.

roketsan, ankara üniversitesi elmadağ meslek
yüksek okulu öğrencileri ile buluşuyor

Kurumsal
sosyal
sorumluluk
çalışmaları

doğrultusunda,
Roketsan olarak

gençler ile bir arada olmaya

önem gösteriyor ve onlar
adına katma değer
yaratabilecek çalışmalara
devam ediyoruz.

Bu kapsamda, 1 Nisan 2016 tarihinde
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Büyüyen şirketimizin
teknoloji üstünlüğüne
yakışan Lalahan tesisimizin
modern binalarını, çevreyle
dost, doğayla iç içe bir
kimliğe büründürmek için
16 Mayıs 2016 tarihinde
Lalahan’da ağaç dikme
etkinliği düzenlendi.

Bu çalışma kapsamında yaklaşık 10
dönüm arazinin düzleme, ıslah ve re-
vize çalışmaları tamamlandı. Mavi ve

yeşil ladin, akasya, kestane, ıhlamur,
kiraz, ayva, elma, erik, armut, leylak,
japon gülü ve iğde fidanları dikilerek
218 ağaçla doğaya Roketsan imzası
atıldı.

İlkbaharda ıhlamur ve akasya çiçeklerini
koklayabileceğimiz, topladığımız birkaç
çiçek ve yaprağın çayını yudumlayabi-
leceğimiz, eriği, kirazı, elmayı, armudu
dalından koparabileceğimiz, kestane
toplayabileceğimiz, mavi ve yeşil ladin-
lerin fotoğrafını çekebileceğimiz arazi-
mizi doğaya kazandırdığımız için
mutluyuz.

doğaya roketsan i̇mzası
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İş dünyasında yer alan,
spora gönül vermiş, yıllarca
lisanslı veya amatör olarak
basketbol oynamış şirket
çalışanlarını sosyalleştirmek,
yoğun iş stresinden
uzaklaştırmak gibi
sebeplerle kurumları
biraraya getiren Corporate
Basketball League (CBL)
final maçı, Roketsan ve T.C.
Merkez Bankası arasında
oynandı.

cbl ankara kurumlar arası basketbol li̇gi̇nde
i̇ki̇nci̇li̇k roketsan’ın

sayı 9 temmuz 2016

Roketsan basketbol takımı final maçı
sonrasında ikincilik kupasını kaldırırken,
Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şam-
piyonası’na katılmaya hak kazandı.

Güçlü rakiplerini geride bırakarak ikinci-
liği elde eden basketbol takımımıza ikin-
cilik kupasını Genel Müdür Yardımcısı ve
Operasyonlar ve Enerjik Sistemler (OES)
Grup Başkanı Hayri TORUN takdim etti.

Turnuva süresince desteklerini sürdüren
coşkulu taraftarımıza teşekkür ediyor,
başarılı bir sonuç elde eden takımımızı
kutluyoruz.

yen seyircilerimiz ve ailelerine teşekkür
ediyoruz.

Roketsan voleybol takımı,
Elmadağ Kaymakamlığı
tarafından 5 Mayıs - 3
Haziran 2016 tarihlerinde
düzenlenen Kurumlararası
Voleybol Turnuvası’nda
rakiplerini geride bırakarak
birinci oldu.

Jandarma, Hasanoğlan, Votorantim, ve
Gelecekler Spor takımlarının da yer al-
dığı grup maçlarından başarıyla sıyrılan
takımımız, final maçında şampiyonluk
kupasını alarak bizleri gururlandırdı.

Voleybol takımındaki tüm oyuncuları-
mızı tebrik ediyor, desteklerini esirgeme-

kurumlararası voleybol turnuvası’nda
şampiyonluk roketsan’ın
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tebrik mesajlarımız
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Hayaller;

Hepimizin hayalleri vardır. Gündelik ha-
yatımız içerisinde zaman zaman aklımıza
gelir, bizi gülümsetir ve bunları günün
birinde gerçekleştireceğimizi düşünerek
hayatımıza devam ederiz. Ancak za-
manla hayallerimiz günlük hayat içeri-
sinde hapsolur ve üzerimizdeki
yükümlülükler ile birlikte hayatın akışı
içinde yitip giderler. Hayallere doğru ilk
adımı atmak genelde en çok cesaret is-
teyen kısımdır. Eğer bunu gerçekleştir-
mek için imkânlara da sahipseniz takip
eden adımlar kendiliğinden gelir.
Hemen hemen benzer hayatlar yaşadı-
ğımıza inandığım bu yazının okurları için
de söz konusu imkânlardan en önemli-
leri zaman ve aile desteğidir. Tabii bir de
hayalinizi gerçekten istiyor olmalısınız. Bu
denkleme sizinle ortak zevkleri olan arka-

daşlar da dâhil olduğunda her şey çok
daha hızlı gelişir.

Hayallerin İçinden -
Bir Yelkenli Tekne;

Barındırdığı kurumlar ve coğrafi ko-
numu nedeniyle düzen ve çalışma ile
özdeşleşmiş bir şehirdir Ankara. Bu
düzen şehrinde yelkenli tekne kullana-
bilmek ve denize yakın olmak birçok ki-
şinin hayalidir. Üç tarafı denizler ile
çevrili güzel ülkemizin denize uzak bir
bölgesinde olmasına rağmen Ankara’da
binlerce amatör kaptan bulunmaktadır.
Yelkenli tekne kullanabilmek için Amatör
Denizci Belgesi’ne (ADB) sahip olmak
gerekmektedir. Bu amaçla Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tara-
fından sağlanan ücretsiz ve zorunlu on-

line eğitime katılmak ve sonrasında da
sınava girerek başarılı olmak gerekmek-
tedir. Amatör Denizci Eğitim Sistemi kap-
samındaki dersler; videolar, 2 ve 3
boyutlu animasyonlar, konu testleri ve
ders notları ile desteklenmektedir.

Söz konusu zorunlu online eğitim dı-
şında özel kurs alternatifleri de bulun-
maktadır. Bu kurslarda sınıf içi eğitimler
ile yelken seyri, navigasyon, denizde ça-
tışmayı önleme kuralları, haberleşme
gibi konular işlenir. Teorik eğitimler ta-
mamlandıktan sonra Göcek ya da Mar-
maris’e hafta sonları yapılan 2-3 günlük
kaçamaklar ile pratik yelken eğitimi
almak da mümkündür. Bu arada gerekli
prosedürleri tamamlayıp Amatör Kaptan
sertifikasını da aldığınız zaman artık de-
nizlere açılmak için gerekli olan tüm tek-

roketsan ve hobi
roketsan dergisi

hayalleri̇n i̇çi̇nden - bi̇r yelkenli̇ tekne

Bir Hayal

“Aradan yirmi yıl geçtikten sonra geriye dönüp baktığınızda, yaptıklarınız değil,
yapmadıklarınız sizi daha fazla hayal kırıklığına uğratacaktır. Onun için halatları atın.
Güvenli limanlardan açılın. Yelkenlerinizle rüzgarı yakalayın. Yeni yerler keşfedin. Hayal
edin. Kaşif olun.” Mark TWAIN

Bir Hayali Takip Etmek;
Doğru Arkadaşlar ile Başlangıç Yapmak
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nik gereksinimler tamamlanmış olur. 
Pratik eğitimler ne kadar kapsamlı, eğit-
men ne kadar usta da olsa denizin, rüz-
gârın ve dalgaların arasında olmanın
şaşkınlığı ile yeni öğrenilen bilgi çok da
kalıcı olmaz. Bu sebeple kaptan olarak
yolcularınızın sorumluluğunu almadan
önce bu tip eğitimleri olabildiğince sık
tekrarlamak gerekir. Kaptan olarak tek-
neyi kullanacağınız ilk sefer ise hem yol-
cular için hem de sizin için unutulmaz
bir tecrübedir. 

Deniz

Yelken açmak, rüzgârı takip etmek, tra-
mola atmak, zaman zaman bir başka yel-
kenli ile yarışmak, bazen yunuslar ile
birlikte seyretmek. Güneşin doğuşu da
batışı da bir şölendir teknedeyken. Yeni
gün sakin ve rüzgârsız ise sabah tüm gü-
zelliğini sessizce sunar. Bu engin sessizlik
içinde sadece martılar duyulur. Bulutla-
rın ve suyun grisi birbirine karışır. Gece-
leri ise güvertede uyumak ve yıldızları
seyretmek bir ayrıcalıktır. Gündelik haya-
tımızda çoğu geceyi yıldızların varlığını
bile fark etmeden geçiririz. Denizde ve
kıyıdan uzakta geçen bir gecede ise yıl-
dızlar alabildiğine uzanır gökyüzünde.

Yola çıkmaktan çok duraklamak daha
çok tecrübe ve beceri ister. Şahsen tek-
neyle seyir halinde olmaktansa durmaya
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Güneş Doğarken

Hayallerin İçinden Bir Yelkenli Tekne Güzel Bir Göcek Koyu



çalışmayı her zaman daha zorlayıcı bul-
dum. Özellikle acemi kaptanlar için ge-
celenecek koyu bulduktan sonra çıpanın
ne kadar sağlam tuttuğunu anlamak ve
rahat bir gece geçirmek gerçekten zor.
Her zaman yola devam edecek gücü-
müzün olması, demir attığımızda ise ger-
çekten sağlam durabilmek denizde
olduğu kadar hayatta da önemli değil
mi?

Bu satırları denizciliğin önemli merkezle-
rinden Portekiz’de yazıyorum. Bugün
uzay alanındaki keşifler ve yıldızların ötesi
bizim için ne kadar bilinmezse 15. yüzyıl
denizcileri için de ufkun ötesi bir o kadar
gizemliydi. Portekizli kâşiflerin en bilinen-
leri; Hint rotasının kâşifi Vasco da GAMA,
ilk dünya turuna çıkan MAGELLAN ve
Ümit Burnu’nu ilk defa geçen Bartolo-
meu DIAS’dır. Ancak o dönemde de
bugün olduğu gibi vizyon sahibi liderler
sayesinde tarihi adımların atılması müm-
kün olmuştur. Bu liderlerin başında da
kendisi bir denizci olmayan Portekiz’li
Prens Henrique (1394-1460) geliyor.
Prens Henrique denizcilik teknolojilerinin
gelişmesini ve keşiflerin gerçekleştirilme-
sini desteklemiş ve birçok coğrafi keşfin
mümkün olmasını sağlamıştır. Uzun so-
luklu teknolojik gelişmeler yıllar içinde
meyvesini vermiş, Ümit Burnu’nun
(1488) ve Hint rotasının (1498) keşfi
Prens Henrique’in ölümünden seneler
sonra gerçekleşmiştir.

Hayaller kimimiz için yelkenli bir tekne,
kimimiz için gökyüzü ve uzay, kimimiz
içinse bambaşka bir şey olabilir. Önemli
olan bunları gerçekleştirmek için henüz
isteğimiz varken başlayabilmek. Hayalle-
riniz ve hedeflerinizin hiçbir zaman tü-
kenmemesi dileğiyle.

“Rüzgarı kontrol edemem
ama yelkene trim
yapabilirim.”
Ricky SKAGGSGüneş Batarken

roketsan ve hobi
roketsan dergisi
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Dr. Başar SEÇKİN
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Kızım Doğa’nın Gözünden Yelkenli Tekne

roketsan ve hobi

Lizbon’daki Kâşifler Anıtı - Padrão dos Descobrimentos - Prens Henrique En önde Yer Alıyor

1997 yılında stajyer olarak tanıştığı Roket-
san’da tasarım mühendisliğinden proje
müdürlüğüne çeşitli pozisyonlarda görev
almıştır. Son olarak Uzay Sistemleri Mü-
dürü olarak görev yapmış, 2016 yılı Ocak
ayında eşinin resmi görevi nedeniyle Ro-
ketsan’daki görevine ara vermiştir. Halen
Lizbon Üniversitesi’nde doktora sonrası
araştırmalarını sürdürmektedir.
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Kurulu Başkanımız Emin ALPMAN ve
Genel Müdürümüz Selçuk YAŞAR tara-
fından karşılandı. Şirketin genel tanıtımı,
ürün ve yeteneklerini kapsayan bir bri-
fing verilerek gerçekleştirilen tesis tu-
runda kendilerine çeşitli üretim hatları
gezdirildi.

Milli Savunma Bakanı
Yardımcısı Şuay ALPAY ve
ve TSKGV Genel Müdürü
Orhan AKBAŞ, 24 Şubat
2016 tarihinde Roketsan

tesislerine resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay
ALPAY ve beraberindeki heyet, Yönetim

milli savunma bakan yardımcısı şuay alpay ve tskgv
genel müdürü orhan akbaş’ın roketsan ziyareti

Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail DEMİR,
21 Nisan 2016 tarihinde
Roketsan tesislerine resmi
bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Vekilimiz Ergü-
der TOPTAŞ ve Genel Müdürümüz Sel-
çuk YAŞAR’ın karşıladığı Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
DEMİR’e, Roketsan ürün ve sistemleri ile
ilgili sunum yapıldı.

savunma sanayii müsteşarı prof. dr. i̇smail demi̇r
roketsan’ı ziyaret etti
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15 Aralık 2015
Roketsan 3’üncü Ynt. Krl. Bşk. Fuat AKÇAYÖZ
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

15 Aralık 2015
Türksat Gn. Md. Ensar GÜL Roketsan tesislerini
ziyaret etmiştir.

23 Aralık 2015
Tunus Hava Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

13 Ocak 2016
Havelsan Ynt. Krl. Bşk. V. Taner DÜVENCİ
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

19 Ocak 2016
Aselsan Ynt. Krl. Üyesi Nazım ALTINTAŞ Roketsan tesislerini
ziyaret etmiştir.

22 Ocak 2016
Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri 
Oleksandr TURCHINOV Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

misafirlerimiz
sayı 9 temmuz 2016
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9 Mart 2016
Pakistan Heyeti Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

14 Mart 2016
Endonezya Savunma Bakanı Danışmanı
Taufik DWICAHYONO ve beraberindeki heyet
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

23 Mart 2016
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Bilim ve Tekn. D. Bşk. 
Tümg. Adel Abdullah ALRUMAIH ve beraberindeki heyet
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

misafirlerimiz
roketsan dergisi

21 Mart 2016
Pakistan Heavy Texila (HIT) heyeti Roketsan tesislerini
ziyaret etmiştir.

8 Şubat 2016
Pakistan Ordnance Factories (POF) Ynt. Krl. Bşk. Korg.
Omar Mahmood HAYAT Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

10 Şubat 2016
MSB, TÜBİTAK Ar-Ge D. Başkanları, SAVTAG Sekreteri ve
Üniversite Öğretim Görevlilerinden oluşan heyet
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.
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8 Nisan 2016
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Ar-Ge heyeti
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

18 Nisan 2016
Roketsan Eski Ynt. Krl. Bşk. V. Zafer ÇAMLICA Roketsan
tesislerini ziyaret etmiştir.

27 Nisan 2016
NSPA Heyeti Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

3 Mayıs 2016
Suudi Arabistan MOD/General Directorate for Industrializa-
tion Support Direktörü Tuğg. Atyah Al-MALIKIYYEH ve
beraberindeki heyet Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

5 Mayıs 2016
Elmadağ Gençlik ve İhtisas Kulübü Sporcuları
Roketsan tesislerini ziyaret etmiştir.

misafirlerimiz
sayı 9 temmuz 2016
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Savunma
ve Havacılık

C4
Defence



basın’da roketsan

69

sayı 9 temmuz 2016
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Defence
Turkey

Türkiye
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