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Saygıdeğer okurlarımız,

Dergimizin yeni ismi, içeriği ve 
tasarımı ile karşınızda olmanın 
heyecanı içerisindeyiz.

Beğeneceğinizi umduğumuz 
yeni sayımızda, şirketimizin 
Türk Havacılık Tarihi adına 
önemli adımlar olarak 
nitelendirebileceğimiz başarılarına 
yer verdik.

Yılın ilk yarısını yeni ürünlerimizi 
ilk kez sergilemenin coşkusu ve 
kıvancıyla tamamladık. IDEF 2017 
ve Paris Havacılık Fuarı olmak 
üzere iki önemli organizasyonda, 
HÜRKUŞ ve ANKA’mızın silahlı 
konfigürasyonlarını ilk kez 
sergiledik. Ülkemizin en önemli 
projelerinden olan Milli Muharip 
Uçak Projesi’ne ilişkin detayları 
ilk kez paylaştık ve Özgün 
Helikopterimiz T625 ile ilk kez 
kamuoyunun karşısında yer aldık. 
Göktürk-1 Uydusu’ndan gelen 
canlı görüntülerle, heyecanımıza 
ziyaretçileri ortak ettik.

HÜRKUŞ’umuzun Paris 
semalarında gerçekleştirdiği 
gösteri uçuşu ile şirketimizin, 

dolayısıyla Türk Havacılığının 
kabiliyetlerini uluslararası arenada 
sergilemesine tanıklık ettik, 
gururlandık. 

Varolan iş birliklerimize yenilerini 
ekledik, süregelen işlerdeki 
payımızı artırdık. Savunma ve 
Havacılık alanında dünya devi 
firmalardan şirketimize büyük 
ödüller getirdik.

Tüm bu çalışmaların güzel 
sonuçları olarak dünya savunma 
sanayii firmaları sıralamasında  
üst basamaklara tırmandık.

Bizi heyecanlandıran 
haberlerimizin detaylarını  
ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Yazın, güzel yüzü ile günümüzü 
aydınlattığı güneşli günlerde, biz 
de yeni yüzümüz ile karşınızdayız.

Keyifli okumalar dileriz.
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“Varolan iş 
birliklerimize 
yenilerini ekledik, 
süregelen 
işlerdeki payımızı 
artırdık. Savunma 
ve Havacılık 
alanında dünya 
devi firmalardan 
şirketimize 
büyük ödüller 
getirdik.”

Sayı
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YENİ NESİL TEMEL
EĞİTİM UÇAĞI

HÜRKUŞ

TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ
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Değerli çalışma arkadaşlarım,  
kıymetli okurlar,

Türkiye’nin göz bebeği TAI’de göreve geldiğim 
günden bu yana, sekiz ayı aşkın süredir, 
birlikte ve coşkuyla çalışıyoruz.  
Türk mühendislerin ortaya koyduğu 
ürünleriyle Dünyada yer edinmiş bir marka 
olmasını dilediğimiz, Türkiye’nin gurur 
kaynağı markamız TAI için çalışmalarımızı 
büyük umut ve kararlılıkla yürütmeye devam 
ediyoruz.

Zoru başarmaya alışmış TAI iş görenleriyle 
hedeflerimizi büyütüyoruz. Sektörün lideri 
olarak, ihracat şampiyonluğu kupamızı 
elden bırakmıyoruz. Ürettiklerimizin ülke 
savunmasında yer almasının coşkusuyla, 
gecemizi gündüze katıyoruz. Devletimizin 
desteği ve yönlendirmesiyle havacılık ve 
savunma alanında Dünyada çok farklı 
bir konuma gelmemizi sağlayacak Milli 
Muharip Uçak ve T625 Özgün Helikopter 
projelerimizde yol alarak, kamuoyu ile 

gelişmeleri paylaşıyor olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirilen IDEF 
2017 Fuarı’nda, takiben Haziran ayında Paris 
Havacılık Fuarı’nda, ilk kez sergilediğimiz 
ürünlerimizin gurur ve heyecanını hep birlikte 
yaşadık.

Hafif taarruz ve silahlı keşif görevleri için 
geliştirilen HÜRKUŞ-C, Taarruz ve Taktik Keşif 
Helikopteri T129 ATAK, Silahlı İnsansız Hava 
Aracı Sistemi ANKA, Türk Özgün Helikopteri 
T625 ve Milli Muharip Uçak Projesi’ne ilişkin 
detayları paylaştığımız fuarlarda, devlet 
büyüklerimizin heyecanımızı paylaşmasının 
ve baş tacımız, milletimizin yoğun ilgisinin 
gururunu yaşadık.

Milli Muharip Uçak Projesi’ne ilişkin iki 
önemli imza törenine ev sahipliği yaptığımız 
IDEF 2017’de uydu ve insansız sistemler 
alanlarında önemli işbirliklerine imza 
attık. Kardeş ülke Pakistan ve Bahreyn ile 
iş birliklerimizi genişleten sözleşmeler 
imzaladık.

Paris Havacılık Fuarı’nda, 
yolculuğunu an be an paylaştığımız 
HÜRKUŞ’umuz nefesleri kesen uçuş 
gösterisiyle ziyaretçilerin dikkatini  
üzerine topladı. Helikopter dünyası  
gözlerini T625’ten ayıramadı.

Ulusal ve uluslararası alanda, azimle 
çalışan personelimizden aldığımız 
ilham ve milli kaynaklarla hayat bulmuş 
ürünlerimiz ile çalışma aşkımızı yansıtmaya 
devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük, 
sorumluluklarımız ve vazifemiz her geçen 
gün artıyor. Daha çok çalışacağız, daha çok 
başaracağız, yüce milletimize daha büyük 
gururlar yaşatacağız. Kıymetli çalışanlarımıza 
çok güveniyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Temel KOTİL  
TAI Genel Müdürü

“Zoru başarmaya alışmış 
TAI iş görenleriyle 
hedeflerimizi 
büyütüyoruz. Sektörün 
lideri olarak, ihracat 
şampiyonluğu kupamızı 
elden bırakmıyoruz”
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“TAI, son on yıldır geliştirdiği  
ürünler ile göğsümüzü kabartmış,  
Türk Milleti’nin gururu olmuş  
bir kurumdur.”

Prof. Dr. Oğuz Borat 
TAI Yönetim Kurulu Başkanı
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Mart 2017 tarihinden bu yana TAI 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektesiniz. Göreviniz ve TAI ile ilgili 
fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?

Türk Savunma Sanayiinin kalbi 
diyebileceğimiz, özgün hava platformlarının 
genç mühendis ve teknisyenler tarafından, 
tamamen milli kaynaklar ile üretildiği, 
dünyanın büyük OEM’lerine satışlarıyla 
ihracatta gösterdiği başarılar ile ülke 
ekonomisine katkı sağlayan TAI’de, bu 
görevde bulunmaktan memnuniyet 
duyuyorum.

TAI, son on yıldır geliştirdiği ürünler ile 
göğsümüzü kabartmış, Türk Milletinin gururu 
olmuş bir kurumdur.

İleriki döneme ilişkin TAI’nin geleceği ve 
vizyonu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

TAI, Türk Savunma Sanayii’nde özgün ürünler 
geliştirmeyi ve millileştirmeyi hedef alan 
bir misyon şirketi olma sorumluluğunu 
sürdürecektir. Bununla birlikte, Dünya’nın 
önde gelen savunma ve havacılık firmalarıyla 
yaptığı iş birlikleri ve yürütülen ortak 
projeler ile ülke ekonomisine sağladığı 
büyük katkılara devam ederek, ihracat 
şampiyonluğunu elden bırakmayacaktır. 

T129 ATAK Helikopterleri Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterinde ülke savunmasına 
hizmet etmektedir. Bununla birlikte, 
teslimatlarının takvimine uygun olarak 
ilerletilmesi ve dünyanın en iyileri arasında 

bulunma sıfatıyla, yurt dışı pazarında yer 
alması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Yine aynı şekilde ANKA İnsansız Hava 
Aracı, Milli Savunma Bakanlığı talimatı ile 
görev bölgesine gönderilmiş ve hizmet 
etmeye başlamıştır. İhtiyaçlar kapsamında 
tanımlanan, istekler çerçevesinde farklı 
versiyonları ile seri üretim çalışmaları hızla 
devam ettirilecek ve planlanan takvime 
uygun olarak, devletin ilgili kurumlarının 
envanterindeki yerini alacaktır.

Uluslararası organizasyonlarda bizi gururla 
temsil eden, IDEF 2017’de silahlı versiyonu 
ilk kez sergilediğimiz, Paris Uluslararası 
Havacılık Fuarı’nda gösteri uçuşu yaparak 
bizi gururlandıran HÜRKUŞ’un test ve seri 
üretim faaliyetlerine devam ederek, Silahlı 
Kuvvetlerimizde hem eğitim hem de muharip 
rolde göreve başlamaları için çalışacağız.

GÖKTÜRK-1 Uydusu, Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test (USET) Merkezimizdeki 
test işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 
gerçekleşen fırlatma töreniyle yörüngesine, 
göreve gönderilmişti. GÖKTÜRK-3, TÜRKSAT 
6A, MAHU ve yenileme uydularının 
çalışmaları hızla devam ediyor. Öte yandan 
uluslararası şirketlerle yürütülen tasarım 
ve üretim faaliyetleri yeni iş birlikleri ile 
artırılarak sürdürülecek, Türk Havacılık 
sektörüne ve ülkemizin ekonomik hedeflerine 
daha fazla değer sağlanacaktır.

İleriye yönelik olarak, T625 Türk Özgün 
Helikopter Programı ve Milli Muharip Uçak 
(MMU) gibi Türkiye’nin vizyon projelerinde 
çalışmaya devam edeceğiz. Uydu projeleri 
kapsamında Türksat 6A gibi haberleşme 
uydularına yönelik çalışmalarımıza da 
başlamış durumdayız. Gelecekte de ülkemizin 
havacılık alanında göğsünü kabartacak 
ürünleri geliştirmek hedefi ile ilerliyoruz.

TAI’nin uluslararası alandaki konumu 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Göreve geldiğim tarihten itibaren, TAI’nin 
sadece Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve 
Türkiye Sanayii Odaları ve medyasından 
değil, aynı zamanda sektörün uluslararası 
önemli firmalarından, tedarikçi ve ana 
yüklenici olduğu projeler dâhilinde çok 
önemli ödüllere layık görüldüğüne şahit 
oldum. Bu, TAI’nin havacılık alanındaki 
kabiliyetlerinin bir göstergesidir. Yeni 
anlaşmalar ve iş birliklerinin bu güvenle 
sağlanacağına inancım tam. Bunun yanı sıra 
TAI, milli kaynaklar ile geliştirdiği ve ürettiği 
ürünler ile de uluslararası arenada adından 
söz ettirecek ve devletimizin desteği ile 
ihracat faaliyetlerine tüm hızı ile devam 
ederek dünya pazarında hak ettiği değere 
ulaşacaktır.

Savunma sanayii ihracat şampiyonluğunu 
elinde bulunduran TAI, nitelikli personeli 
ile başarılarına yenilerini eklemeye devam 
edecektir.

TAI Yönetim  
Kurulu Başkanı  

Prof. Dr. Oğuz Borat  
gelecek döneme  

ilişkin projeleri  
anlattı
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44 yıl önce Türkiye’nin savunma sanayiinde 
dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TAI 
Türkiye’nin en prestijli projelerini yürütmenin 
gururunu yaşıyor.

2005 yılında tamamen milli sermayeli bir şirket 
haline gelen TAI, yeni ürünleri ve artan teknolojik 
yetkinlikleri ile güçlenerek büyümeye ve 
milletimizin göğsünü kabartmaya devam ediyor. 

TAI, TSK envanterinde bugün itibariyle 23’e ulaşan 
sayısıyla ülke savunmasına hizmet eden, üstün 
yetenekleriyle harekât sahasında kendini ispat 
etmiş olan “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif 
Helikopteri”, 2018 yılında TSK envanterinde yer 
alması planlanan ve ilk atış gösterimini Nisan 
2017’de gerçekleştiren “HÜRKUŞ-C” Hafif Taarruz 
Uçağı, “ANKA” İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah 
Entegrasyonu’nun yanı sıra teknolojik yönden 
bağımsız bir hava gücü olma yolunda çok önemli 
bir adım olarak değerlendirilen ve tasarım 
çalışmaları hızla ilerletilen Milli Muharip Uçak ve 
T625 Genel Maksat Helikopteri projeleriyle küresel 
bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.



11MAGYönetim’den

Şirketimizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, 
TAI ailesini temsilen TAI Genel Müdürü  
Doç. Dr. Temel Kotil ve yöneticilerimiz  
03 Temmuz 2017 tarihinde Anıtkabir’de 
Atamızın huzurundaydı. 

Anıtkabir ziyaretimizde Büyük Önder 
Atatürk’e, bize armağan ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti için şükran ve minnetlerimizi 
sunarken, gelecek nesillere daha iyi ve 
güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve 
kararlılığımızı yineledik.

Aslanlı yoldan yürüyüş, mozoleye çelenk 
konulması ve saygı duruşunun ardından, TAI 
ailesi adına Genel Müdürümüz Doç. Dr. Temel 
Kotil, Anıtkabir Şeref Defterini imzaladı.

Kuruluş yıldönümü 
vesilesi ile TAI ailesi 
Atamızın huzurundaydı
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Uluslararası ticaretin öncülerinin bir araya 
geldiği Platin Global 100 Ödülleri Töreni’nde  
TAI, Savunma Sanayii kategorisinde birincilik 
ödülü aldı.

Aylık ekonomi ve iş dergisi Platin’in bağımsız 
pazar araştırma şirketi Ipsos ile birlikte 
yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre 

belirlenen Türkiye’nin Global 100 işletmesi,  
24 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen törenle açıklandı.

Türkiye’nin ihracat ve yurt dışı tanıtım 
şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek 
ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına 
rol model olmasını sağlamak amacıyla 

yapılan araştırmada TAI, Savunma Sanayii 
kategorisinde birinci olarak, sektörün lideri 
olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. 

Törende ödülü TAI adına Genel Müdür  
Doç. Dr. Temel Kotil aldı.

TAI yükselişini sürdürüyor

Sektörün lideri TAI
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Savunma ve Havacılık Sanayii Türkiye 
İhracat Şampiyonu üst üste 6. kez TAI
TAI üst üste 6. kez Savunma ve Havacılık 
Sanayii İhracat Şampiyonu oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin 2016 yılı 
değerlendirmelerine göre Savunma Sanayii 
alanında Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan 
TAI, TİM İlk 1000 ihracatçı listesinde ise ilk 
20’de yer aldı. 

26 Nisan 2017 tarihinde Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık tarafından, TAI Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil’e ilgili ödül Savunma 
ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) 
tarafından düzenlenen törende verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımları ile 17 Haziran 2017 günü 

İstanbul’da düzenlenen törende ise  
ödül, TAI Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Oğuz Borat’a Başbakan  
Yardımcısı Nurettin Canikli ve Ekonomi  
Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından takdim 
edildi.

TAI, bir platform üreticisi ve entegratör  
olarak geçen yıl gerçekleştirdiği 500 Milyon 
ABD Dolar’lık ihracatını, 2023’e kadar 2-3 
Milyar ABD Doları seviyesine yükseltmeyi 
hedefliyor.

Yeni ürünleri, artan teknolojik yetkinlikleri 
ile güçlenerek büyümeye devam eden TAI, 
bugün yılda 1 Milyar ABD Dolarlık ve 10 yıl 
içinde öngörülen 10 Milyar ABD Dolarlık 

cirosuyla, Türkiye’nin 500 Milyar ABD Dolarlık 
ihracata ulaşma hedefinde önemli rol 
oynayacak.
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TAI dünyanın yüz büyük  
savunma sanayii  
şirketi arasında
Defense News dergisinin her 
yıl Temmuz ayında açıkladığı 
ve dünyanın en büyük 100 
savunma sanayisi şirketinin 
derlendiği Top 100 listesinde 
TAI, 11 basamak birden 
yükselerek 61’inci sırada  
yer aldı. 

Sıralama yapılırken baz 
alınan 2016 yılı verilerine 
göre, geçmiş yıla oranla %22 
artırdığı savunma sanayii 
cirosuyla TAI yükselişini 
sürdürüyor.
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“İyi uygulama örneği” TAI
TAI, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından  
16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Kahramanmaraş’ta düzenlenen 
“II. Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama 
Örnekleri Zirvesi”nde geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da AR-GE 
Yönetimi oturumunda panelist 
olarak yer aldı.

Ülkemizdeki Ar-Ge Merkezleri 
tarafından yapılmış 65 başvuru 
arasından seçilen 24 adet İyi 
Uygulama Örneği içerisinde TAI’ye 
ait “Özkaynak AR-GE Projeleri için 
Seçim, Başlatma, İcra, Kapanış 
ve Performans Değerlendirme 
Süreci” başlıklı örnek, bildiri 
kitabında yer aldı.

SSM’den TAI’ye 
iki ayrı ödül
20 Nisan 2017 tarihinde yapılan 
SASAD 28’inci Olağan Genel 
Kurul toplantısını takiben 
düzenlenen törende şirketimiz 
iki ayrı kategoride ödül aldı. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yapılan 
değerlendirme neticesinde 
Savunma Sanayii İkincilik Ödülü 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 
tarafından, Teknoloji Geliştirme 
Kategorisinde Savunma Sanayii 
Özel Ödülü SSM Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa Şeker 
tarafından verildi.

Savunma Sanayii Ödülleri 
firmaların verimlilik, özkaynak 

yeterliliği, maddi duran varlık 
verimliliği, iş gücü verimliliği, 
tedarik zinciri yönetimi, yan 
sanayi kullanımı, lojistik, ihracat 
ve AR-GE kategorilerinde 
yapılan değerlendirmeye göre 
veriliyor.

Teknoloji Geliştirme 
kategorisinde verilen 
Savunma Sanayii Özel 
Ödülü ise TAI-DowAksa İş 
Ortaklığınca yürütülen İpek 
Projesi kapsamında, millî 
kompozit malzeme geliştirme 
faaliyetlerindeki başarılarına 
istinaden verildi.

TAI, Amerikan Türk Konseyi (ATC) 
ve Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) 
tarafından 21-23 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Washington, 
D.C.’de gerçekleştirilen  
36. Yıllık Türk Amerikan İlişkileri  
 
 

Konferansı’nda Savunma Sanayi 
ödülü aldı.

Türk ve Amerikan devlet yetkilileri 
ve üst düzey iş adamlarının 
katıldığı konferansta ödül, Genel 
Müdürümüz Doç. Dr. Temel Kotil’e 
takdim edildi.

Türk Amerikan İlişkileri 
Konferansı’ndan  

savunma sanayi ödülü
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TAI ve Sikorsky arasında 2044 yılını 
hedefleyen iş birliği için imzalar atıldı

TAI ile dünyanın önde gelen helikopter 
üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması 
arasında 10 yıl sürmesi planlanan iş birliğini 
içeren sözleşme, 28 Şubat 2017 tarihinde  
TAI tesislerinde imzalandı.

Çeşitli helikopter platformlarına ait yapısal 
komponentlerin üretimini içeren sözleşmenin 
imza töreni, TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı 
Dan Schultz’un katılımıyla gerçekleşti.

 

Projenin ilk aşamasında 
270 Milyon ABD Doları 
tutarında üretim yapılacak;
Projenin 10 yıllık ilk aşamasında,  
270 Milyon ABD Doları tutarında 
ürün teslimatı gerçekleştirilecektir. 

Sözleşmeyle, TAI ve Sikorsky arasındaki 
iş birliğinin, opsiyon dönemini de içerecek 
şekilde 2044 yılına kadar devam etmesi 
ve proje hacminin en az 500 Milyon 
ABD Dolarına ulaşması planlanıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ile ana yüklenici TAI, ana alt yüklenici 
Sikorsky Aircraft ve diğer yerli alt yüklenici 
firmalar arasında imzalanmış sözleşmeler 
çerçevesinde, ABD ihracat lisanslarına 
müteakiben, 07 Haziran 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren “Türk Genel Maksat 
Helikopteri Programı” ile hız kazanan iş 
birliği, iki firma arasında imzalanan bu 
sözleşme ile yeni bir boyut kazanmış oldu.

TAI, uluslararası arenada iş birliklerini güçlendiriyor, 
aldığı ödüller ile başarısını tescillendiriyor



17MAGİş Geliştirme Faaliyetleri

TAI ve BOEING 
iş birliği 

güçleniyor

TAI ile Boeing arasında, Boeing’in 
en yeni uçağı “787 Dreamliner” 
için ilave irtifa dümeni üretimlerini 
kapsayan anlaşma, 24 Mart 2017 
tarihinde, Boeing’in Seattle/ABD 
tesislerinde imzalandı.

Boeing ile TAI arasındaki mevcut 
600 setlik üretimi kapsayan iş 
birliğine, bu anlaşma ile 800 set 
irtifa dümeni daha ilave edildi. 

Dünyanın önde gelen havacılık 
şirketlerinin tedarikçisi olan TAI, 

imzalanan anlaşma ile Boeing ve 
Türkiye’nin havacılık endüstrisi 
arasındaki uzun zamandır devam 
eden güçlü ilişkiyi daha da ilerilere 
taşımış oldu. 2007 yılında imzalanan 
sözleşme kapsamında başlayan 
program, TAI’nin yüksek kalite ve 
teslimat performansı neticesinde, 
2013 yılında Boeing ile yapılan 600 
setlik anlaşma ile devam etmişti. 
Yeni yapılan anlaşma ile kapsam 
+800 set olarak genişletilmiş oldu. 
Program kapsamında yaklaşık 150 
kişiye istihdam yaratılıyor.

TAI ve SPIRIT  
AEROSYSTEMS iş birliği 
2023’e kadar uzatıldı
TAI, dünyanın önde gelen uçak yapısalları 
üreticisi Spirit Aerosystems ile mevcut iş 
paketlerinin devamı ve yeni iş paketlerinin 
üretimini kapsayan toplam 292 Milyon ABD 
Doları değerinde sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye göre, 2017 yılında sonlandırılacak 
olan mevcut 737 MAX ve 2019/2020 yıllarında 
sonlandırılacak olan mevcut Spirit LTA 1-5 
iş paketlerinin üretim sorumluluğu 2023 yılı 

sonuna kadar uzatıldı. Mevcut Spirit iş paketleri 
kapsamında ayda ortalama 35.000 adet alt 
montaj parçası firmaya sevk ediliyor.

Mevcut kapsamdaki artışın yanı sıra, 14-19 
Mayıs 2017 tarihlerinde sağlanan anlaşma ile 
ağırlıklı 737MAX-777X parçalarından oluşan 
ve 2023 yılana kadar geçerli yeni bir iş paketi 
TAI’ye kazandırılmış oldu.
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AIRBUS  
onurlandırdı

TAI, Airbus tarafından Onur 
Ödülüne layık görüldü.

Airbus Toulouse tesislerinde, 
25 Nisan 2017 tarihinde, tüm 
tedarikçilerin katılımıyla yapılan 
yıllık Tedarikçi Konferansı’nda 
(SQIP DAY 2017), TAI 2016 yılında 

hata (concession) sayılarında 
sağladığı büyük azalma oranıyla, 
“Zero Concession” projesine 
katkılarından dolayı “Onur 
Ödülü”ne layık görüldü. Söz 
konusu ödül toplantıya katılan 
TAI temsilcilerine takdim edildi.
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TAI Gulfstream G650 uçakları için 
üretilen panel imalatında performans 
beklentilerini en iyi şekilde 
karşılayarak Fokker Aerostructures 
B.V. firmasının 2016 yılı “Gold Logistics 
Award 2016“ ödülüne layık görüldü.

Fokker Aerostructures B.V. firmasının 
tedarikçileri arasından yapılan 
seçimle TAI’ye verilen ödül, 14 Şubat 
2017 tarihinde Papendrecht-Hollanda 
tesislerinde düzenlenen etkinlikle 
takdim edildi.

FOKKER 
GULFSTREAM’den 
TAI’ye ödül
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Milli Muharip Uçak için BAE  
ve TAI arasındaki ilk imzalar 
iki ülkenin başbakanlarının 

tanıklığında atıldı
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TAI ile İngiliz BAE Systems arasında Milli 
Muharip Uçak geliştirmeye yönelik Ana İlkeler 
Sözleşmesi (Heads of Agreement)  
28 Ocak 2017 tarihinde imzalandı. Anlaşmayı, 
Şirketimiz adına Genel Müdürümüz  
Doç. Dr. Temel Kotil, BAE Systems adına 
CEO’su Ian Grahamn King imzalarken, 
Başbakanımız Binali Yıldırım ve İngiltere 
Başbakanı Theresa May bu önemli ana 
tanıklık etti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın tedarik 
makamı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
ihtiyaç makamı olduğu proje kurgusunda 
TAI, Ana Yüklenici olarak görev alıyor. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere başlatılan ve tasarım çalışmaları 

yoğun bir şekilde sürdürülen Milli Muharip 
Uçak Projesi, teknolojik yönden bağımsız bir 
hava gücü olma yolunda hem şirketimiz hem 
de ülkemiz için çok önemli bir adım olarak 
değerlendiriliyor.

Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük 
görünürlük, dahili silah yuvası, ses üstü 
seyir, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış 
durumsal farkındalık ve sensör füzyonu 
vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve 
Çin’den sonra yeni nesil bir muharip uçağı 
üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip bir 
ülke olacak.
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Türkiye ve Endonezya’nın havacılık 
şirketlerinden büyük iş birliği

Türkiye’nin en büyük havacılık ve uzay şirketi 
TAI ile Endonezya’nın en büyük havacılık 
şirketi (PTDI) – PT Dirgantara Indonesia 
arasındaki iş birliği güçlenerek devam ediyor.

TAI ve PTDI arasından IDEF 2017 Fuarı 
esnasında havacılık alanında ortak 
çalışmalar yapmak üzere imzalanan 
Mutabakat Muhtırasını takiben devam eden 
çalışmaların sonucunda 06 Temmuz 2017 
tarihinde “Çerçeve Anlaşması” imzaladı.

İmzalanan Çerçeve Anlaşması ile TAI, 50 
koltuklu N245 uçağının PTDI tarafından 
yürütülen konsept geliştirme çalışmasına 

katılım sağlayacak. PTDI ve TAI N219 uçağı ile 
ilgili ortak pazarlama faaliyetleri yürütecek 
ve pazardaki talebe göre iş modelini 
belirleyecek. 

İnsansız hava araçları ve hava aracı 
yapısallarında ortak çalışmalar yapmak 
konusunda karar alan TAI ve PTDI, imzalanan 
anlaşma ile birlikte güç birliği yaparken, 
ülkeler arasında havacılık alanındaki iş 
birliğinin gelişmesine de katkı sağlanacak.

TAI ve PTDI hava aracı geliştirme, üretim ve pazarlamasında  
ortak çalışacak
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Türkiye’nin ilk jet motorlu yüksek hızlı 
hedef uçak sistemi Şimşek programında, 
önemli bir test faaliyeti başarıyla 
tamamlandı. Gerçekleştirilen 42. uçuşta, 
tamamen yerli olarak tasarlanmış 
ve geliştirilmiş Şimşek Hedef Uçak 
Sistemi’nde milli sanayi ürünleri kullanıldı.

Alt aviyonik yazılımları tamamen TAI 
tarafından geliştirilen sistem, AKANA 
ve TAI firmaları tarafından tasarlanıp 
üretilen fırlatıcı ile fırlatılırken, TEI 
tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin 
ilk yerli jet motoru TJ90 motoruyla 

uçuruldu. Ataletsel ölçüm birimi 
olarak Karel firmasına ait özgün EGI 
ve Tualcom firmasına ait milli veri linki 
ile testler başarıyla tamamlandı. 

Sistem tasarımından alt sistem 
tasarımına giden milli çözüm yaklaşımı ve 
yan sanayi ile ortak çalışmalar sonucunda 
gelinen noktada, kullanıcılara maliyet 
etkin ve güvenilir çözüm sunmanın 
yanında, milli çözümlerle ürünün 
desteklenebilir özellikleri artırılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava 
savunma eğitimlerinde ve hava 

savunma sistemi geliştiren kuruluşların 
sistemlerinin test ve doğrulanmasında 
kullanılabilecek Şimşek, milli alt 
sistem çözümleriyle birlikte istenilen 
hedefe emin adımlarla ilerliyor. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim 
ihtiyaçları için ilk paket hizmet satışı 
teslimatları gerçekleşecek olan Şimşek 
Sistemi için yurt içi ve yurt dışından 
gelen taleplere yönelik üretim ve 
geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Yüzde yüz yerli  
Şimşek uçtu
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HÜRKUŞ muharip  
görevler için hazır

TAI tarafından “Türk Başlangıç 
ve Temel Eğitim Uçağı Projesi” 

kapsamında farklı görev senaryolarını 
destekleyecek şekilde tasarlanan 

HÜRKUŞ silahlı versiyonu muharip 
görevler için hazır.
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Pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz 
ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet 
ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için 
geliştirilen, 2018 yılında TSK envanterinde yer 
alması planlanan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı’nın 
ilk atış gösterimi Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık’ın katılımları ile 7 Nisan 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Konya-Karapınar’da bulunan Milli Savunma 
Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup 
K.lığı’nda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki 
Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr.İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri 
ve sivil üst düzey personelin katılımları ile 
gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS 
Füzesi Atış Gösterimi’nde HÜRKUŞ-C’nin 
hedefi vuruşu davetliler tarafından uçuş 
kulesinden izlendi.

Yerden gelecek tehditlere karşı Elektronik 
Harp sistemi entegre edilmiş, dahili yakıt 
tankları kendini onarabilme yeteneği ile 
donatılan HÜRKUŞ-C’nin çeşitli bölgeleri hafif 
silahlara karşı zırh ile korunuyor.

Yerli mühimmatlar başta olmak üzere hedef 
başarımı yüksek lazer ve INS/GPS güdümlü 
mühimmatlar taşıyabilen (LUMTAS, CİRİT, 
Teber, HGK, LGK) HÜRKUŞ-C’nin, bunların 
yanı sıra genel maksatlı 250 lb ve 500 lb 
sınıfı bombalar, roketler, makineli top da 
kullanılabileceği mühimmatlar arasında yer 
alıyor.

Otopilot sistemi ile donatılan, bilinen 
buzlanma koşullarında 
da görev abilecek 
HÜRKUŞ-C’ye yüksek 
irtifalarda uçuş için de 
kabin basınçlandırma 
ve OBOGS sistemi 
yerleştirildi.

HÜRKUŞ-C’nin gece 
ve gündüz şartlarda, 
gözetleme ve lazer 
hedef işaretleme 
yapabilen EO/IR 
görüntüleme sistemi 
ve yer istasyonlarına 
gerçek zamanlı video 
ve veri aktarma 
kabiliyeti bulunuyor.

HÜRKUŞ-C uçağı gelişmiş seyrüsefer 
sistemi ve entegre aviyonikleri gece görüş 
sistemlerine uyumlu. Her kokpitte üçer akıllı 
MFD ile ön kokpitte Head-Up Display (HUD) 
göstergesi bulunuyor. Güvenli haberleşme 
için ise sayısal telsizler ve düşman-dost 
tanıma sistemi bulunuyor.
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T129 ATAK teslimatları 
devam ediyor



27MAGİş Geliştirme Faaliyetleri

TSK envanterinde ülke savunmasına hizmet 
eden gururumuz T129 ATAK Taarruz ve 
Taktik Keşif Helikopteri’nin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na teslimatları devam ediyor 
ve T129 ATAK Programı kapsamında milli 
savunma sanayimizin yazmakta olduğu 
başarı öyküsü, Türk Silahlı Kuvvetleri-
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TAI 
arasında yakalanmış ahenk ve yüksek 
koordinasyon sayesinde her geçen gün yeni 
ufuklara doğru gelişiyor.

Üstün yetenekleri, geniş görev yelpazesi 
ile Türkiye semalarında 3. yılını dolduran 
ve sahada operasyonel olarak kendini 
ispat etmiş olan T129 ATAK Helikopteri’nin 

teslimatları, program takvimine uygun olarak 
devam ediyor. Bu kapsamda, TSK ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilen ve üretilen T129 
ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterleri’nin 
23.’sü 30 Haziran 2017 tarihinde Kara 
Havacılık Komutanlığı’na teslim edildi.

19’uncu T129 ATAK Helikopteri, 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 
tarafından uğurlandı
19’uncu T129 ATAK Helikopteri, 04 Ocak 2017 
tarihinde şirketimizi ziyaret ederek yürütülen 
projeler hakkında bilgi alan Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık tarafından uğurlandı.

Uğurlama sırasında iki T129 ATAK Helikopteri 
daha 19’uncu helikoptere eşlik ederek uçuş 
gösterisi gerçekleştirdi.

Bakan Işık, T129 ATAK Helikopterleri’nin TSK 
envanterinde gösterdiği başarıdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, milli imkanlarla 
geliştirilen ve tasarımı yapılan projenin 
başarı ile devam ettiğini, 19’uncu T129 ATAK 
Helikopteri’ni Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim etmenin gururunu yaşadığını ifade 
etti. Bakan Işık, gerçekleştirdiği konuşmada 
ve TAI’yi savunma alanında “Amiral Gemisi” 
olarak nitelendirdi.
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TAI desteği ile İTÜ güneş arabası  
ekibi, yeni aracını üretmeye  
başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 2004 yılından bu yana 
faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
anlamda ülkesini ve üniversitesini elinden gelenin en iyisini üreterek 
temsil eden İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ GAE) “B.O.W İstanbul” adlı 
yeni aracını TAI bilgi ve desteği ile üretmeye başladı.

Üniversite öğrencilerinin sanayi-üniversite-öğrenci üçgeninde 
etkin rol oynamasını, sektöre hazırlıklı ve hızlı bir giriş yapmasını 
sağlamayı amaçlayan İTÜ Güneş Arabası Ekibi, kadrosu İstanbul 
Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan lisans ve yüksek lisans 
programlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor. Ekip, İTÜ 

Makina Fakültesi Otomotiv Laboratuvarı Öğretim Elemanlarının 
danışmanlığında faaliyetlerini yürütüyor.

Kuruluşundan bu güne “ARIBA” serisi olarak adlandırılan 7 adet tek 
kişilik güneş enerjili yarış aracı (Challenger Class) ve “ARUNA” olarak 
adlandırılan 1 adet 4 kişilik güneş enerjili aile aracı prototipini üreten 
ekip, bu araçlar ile Tübitak Formula-G yarışlarında üstün başarıların 
yanı sıra tasarım anlamında da en çok ödül toplayan ekip oldu. 2009 
yılında ilk kez katıldıkları, Avustralya’da düzenlenen “World Solar 
Challenge” yarışında en iyi yeni katılımcı ödülünü alarak Türkiye’de 
bu yarışmadan ödül kazanmış tek Türk ekibi oldu. Bu ödüllerin yanı 
sıra, 2016 yılında Belçika’da düzenlenen European Solar Challenge 
yarışında aldıkları jüri özel ödülü ile uluslararası başarısına da bir 
yenisini eklemiş oldu.

Projenin ortaya çıkış amacı, menzil problemlerini ortadan 
kaldıran ve aynı zamanda ulaşım maliyetini neredeyse ortadan 
kaldıracak olan gelecek nesil araçların temelini oluşturuyor. Bu 
bağlamda çalışmalarını sürdüren ekip, her 2 yılda bir Avustralya’da 
düzenlenmekte olan yarışta önemli bir rol oynamak amacı ile 
“B.O.W İstanbul” adlı yeni aracını çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, TAI 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldıkları büyük destekler ile 
üretmeye başladı. Ekip tarafından geliştirilen elektronik sistemlerin 
üretimi tamamlandı, gömülü sistem yazılım çalışmalarında son 
aşamaya geldi. 

Kompozit ve mekanik sistem parçaları TAI bünyesinde, TAI 
çalışanlarının bilgi desteği ile ekip üyeleri 
tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Aracın 
yapısını oluşturan kompozit malzemeler, 
TAI tesislerinde bulunan yüksek teknolojili 
tezgahlarda, TAI çalışanlarının bilgi birikimleri 
ve deneyimlerinden yararlanılarak testlere tabi 
tutulup gerekli mukavemet hesapları yapıldı. 
Yapılan hesaplar doğrultusunda aracın nihai 
üretim planına karar verildi. Bu araçta, Ar-Ge 
çalışmaları kapsamında geliştirdikleri “Aktif 
Batarya Yönetim Sistemi” , “Internet of Things 
(IoT)” ve “Ekonomik Sürüş Modu” projelerine 
de yer verecek olan ekibin bunların yanı sıra 
“Aktif Süspansiyon Sistemleri” konusunda da 
çalışma ve uluslararası makale hazırlıkları 
devam ediyor. Ekibin şuan ki hedefi, 2017 Ekim 
ayında Avustralya’da düzenlenen “World 
Solar Challenge” yarışmasında ülkesini 
gururlandırmanın yanı sıra yeni girişimlerde 
bulunarak ticari adımlar atıp ülkenin teknolojik 
açıdan gelişimine destek olmak.
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TAI, özgün  
ürünleri ile  
taarruza geçti
Türkiye’nin teknoloji merkezi TAI sergilediği 
yeni ürünleri ile IDEF 2017’de ilgi odağı oldu.

09-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda 
TAI, 1640 metrekare büyüklüğünde bir stand 
ile yer aldı.

TAI, TSK envanterinde ülke savunmasına 
hizmet eden, üstün yetenekleri, geniş görev 
yelpazesi ile sahada operasyonel olarak 
kendini ispat etmiş olan T129 ATAK Taarruz 
ve Taktik Keşif Helikopteri’nin yanı sıra, IDEF 
2017’de Türkiye’nin vizyon projesi Milli Muharip 
Uçak, Özgün Helikopter T625, Silahlı HÜRKUŞ 
ve ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah 
Entegrasyonu’nu ilk kez sergiledi.

13’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
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09 Mayıs 2017 tarihinde, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın katılımları ile açılışı gerçekleştirilen 
IDEF 2017 Uluslararası Savunma ve Havacılık 
Fuarı’nda TAI ilkleri ile yer almanın gururunu 
yaşadı. 

Türkiye’nin en önemli projelerini yürütmenin 
sorumluluğu ile ilklerin heyecanını 
yaşayan TAI, standında TSK envanterinde 
ülke savunmasına hizmet eden, sahada 
operasyonel olarak kendini ispat etmiş 
olan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif 
Helikopteri’nin yanı sıra, Türkiye’nin vizyon 
projesi Milli Muharip Uçak, Özgün Helikopter 
T625, Silahlı HÜRKUŞ ve ANKA İnsansız Hava 
Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu’nu ilk kez 
sergilendi.

TAI Standını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a TAI Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Oğuz Borat ve TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ev sahipliği yaptı.
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçakların 
üretilmesinin amaçlandığı Milli Muharip Uçak Projesi ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip 4. ülke olacak.

TAI ana yükleniciliğinde hayat bulacak olan Türkiye’nin 
vizyon projesi Milli Muharip Uçak’a ilişkin detaylar ilk 
kez IDEF 2017’de kamuoyu ile paylaşıldı. 

Türkiye’nin en önemli projelerinden birinde görev 
almanın gururunu yaşayan TAI, TSK ihtiyaçları 
kapsamında, teknolojik yönden bağımsız bir hava 
gücü olma yolunda çok önemli bir adım olarak 
değerlendirilen, tasarım çalışmaları hızla ilerletilen Milli 
Muharip Uçak, benzetimli maketi ile ilk kez standında 
katılımcılarla buluştu. 

TAI Standında Milli Muharip Uçak modelinin sergilendiği 
alanda Başbakan Binali Yıldırım ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Org. Abidin Ünal’a maket takdim edildi.

Milli Muharip Uçak’a  
ilişkin detaylar  
ilk kez IDEF 2017’de 
paylaşıldı
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MMU Programı Kapsamında Türkiye- BAE Mektup Teatisi anı töreni gerçekleştirilirken TAI ile BAE Systems arasında anlaşma tutanağı imzalandı.

Türkiye-BAE Mektup Teatisi Açılış Töreni 
sertifikası Türk Devleti adına Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Birleşik Krallık 
Hükümetini temsilen ise Uluslararası Ticaret 
Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Kurumu Başkanı 
Stephen Phipson CBE, tarafından imzalandı.

Milli Muharip Uçak Programı kapsamında 
yürütülen çalışmalar neticesinde, TAI ve 
BAE Systems arasında imzalanacak iş birliği 
anlaşmasının ana prensiplerine ilişkin olarak 
taraflarca mutabakata varılarak 28 Ocak 2017 
tarihinde ‘Heads of Agreement’ dokümanı 
imzalanmıştı. Taraflar arasındaki iş birliği 
anlaşmasının (Collaboration Agreement) 
kapsamında sürdürülen müzakereler 
tamamlanarak onay süreçlerinin başlatılması 
amacıyla tarafların geldiği durumu tespit eden 
Mutabakat Metni (Letter of Agreement) TAI ve 
BAE arasında düzenlenen törenle kayıt altına 
alınmış oldu.

TAI standında MMU programına  
ilişkin iki önemli imza atıldı
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Pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz 
ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet 
ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için 
geliştirilen, yerli mühimmat başta olmak 
üzere, hedef başarımı yüksek lazer ve 
INS/GPS güdümlü mühimmat taşıyabilen 
(LUMTAS, CİRİT, Teber, HGK, LGK) HÜRKUŞ-C 
de ilk kez TAI standında ziyaretçileri ile 
buluştu.

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı ihtiyacı 
kapsamında farklı görev senaryolarını 
destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ, 
keşif ve gözetleme uçağı olarak tasarlanan 
“HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz” versiyonu ile 
IDEF 2017’nin gözdesi oldu. HÜRKUŞ-C 
Uçağı’nın Geliştirme ve Seri Üretim Projesi 
TAI standında gerçekleştirilen tören ile 
imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TAI 
arasındaki sözleşme, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, TAI Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve TAI 
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil tarafından 
imzalandı.

HÜRKUŞ-C Projesi, taraflarca mutabık 
kalınacak iş tanımı ve teknik isterler 
doğrultusunda, donanım ve yazılım 
faaliyetleri azami oranda yurt içinde 
tasarlanarak geliştirilecek ve uçağa entegre 
edilecek. Proje kapsamında 12 adeti opsiyon 
olmak üzere toplam 24 adet HÜRKUŞ-C uçağı 
bulunuyor.

Tören kapsamında TAI ile ASELSAN ve 
ROKETSAN arasında Çerçeve Anlaşması da 
imzalandı. İmzalar şirketlerin yönetim kurulu 
başkanları ve genel müdürleri tarafından 
atıldı.

Muharip görevlere 
hazırlanan HÜRKUŞ-C’ye 

büyük İlgi
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Özgün Helikopter T625 tüm ışıltısı ile göz kamaştırdı

TAI ana yükleniciliğinde milli imkanlar ve 
kabiliyetler kullanılarak üretilecek olan 
Özgün Helikopter T625, ilk kez IDEF 2017’de 
sergilendi. 

En zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek 
irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz 
koşullarında etkin bir şekilde faaliyet 
gösterebilen bir helikopterin, tasarlanması  
ve üretilmesine yönelik başlatılan T625 

Özgün Helikopter Programı, TAI ana 
yükleniciliğinde, planlanan program takvimi 
ve bütçesine uygun bir şekilde yürütülüyor.

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, 
birikim ve yetenek havuzu temel alınarak 
başlanılan T625 Özgün Helikopter Programı 
kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin 
yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları 
gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım 

ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar 
kullanılarak gerçekleştiriliyor.

T625’in üstün performansı ve geniş görev 
yelpazesi sayesinde, yurt içi kullanıcı 
makamların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı 
sıra, uluslararası pazarlarda da hızla yer 
alması hedefleniyor.
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TAI tarafından tasarlanan ve 
üretilen Türk İnsansız Hava Aracı 
Sistemi ANKA, milli mühimmat ile 
donatıldı ve atış testleri başarı ile 
gerçekleştirildi. 

ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi 
Silah Entegrasyonu ilk kez IDEF 
2017’de sergilendi.

TAI, ANKA İHA Sistemi’ne 
MAM-L, Cirit ve Lazer UMTAS 
mühimmatının entegrasyonu için 
ROKETSAN ile çalışmalara yeniden 
başladı. İlk aşamada MAM-L 
entegrasyonu tamamlandı ve atış 
testleri başarıyla gerçekleştirildi. 
Silah entegrasyonu tamamlanmış 
ANKA İHA Sistemi görev bölgesine 
sevk edildi.

ANKA silah entegrasyonu  
büyük beğeni topladı
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GÖKTÜRK 1 uydu görüntüleri ilk kez  
TAI standında paylaşıldı

05 Aralık 2016 tarihinde TAI’de yapılan törenle 
uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 Uydusu’ndan 
alınan yüksek çözünürlüklü yer görüntüleri 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir’in katılımları ile ilk kez TAI standında 
basın ve davetliler ile paylaşıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedef istihbaratına 
yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak 
amacıyla tedarik edilen, Türkiye’nin en yüksek 

çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1, 
Güney Amerika’daki Fransız Guyanası’nda 
bulunan Kourou Fırlatma Üssünden, Vega 
Fırlatma Aracı ile 05 Aralık 2016 tarihinde 
hedef yörüngesine başarı ile fırlatılmıştı.

Fırlatma gününden bugüne kadar test ve 
devreye alma süreci devam eden uydu, 6 
ayda 1000’den fazla kare ve şerit şeklinde 
test görüntüsü çekti. Çekilen görüntülerin 
bir kısmı uydunun görüntü kalibrasyonu, bir 

kısmı ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
ihtiyaçları için kullanılıyor.

Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın Ankara Ahlatlıbel Keşif 
Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer 
istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve 
milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.

TAI uydu kabiliyetleri  
özel dome alanı  
ile sergilendi
TAI, uzay alanındaki çalışmalarını 
IDEF 2017’de farklı bir atmosferde 
paylaştı. Uzay Sistemleri alanında 
ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü 
uydusu olarak 4 yılı aşkın süredir 
görev yapan GÖKTÜRK-2’nin 

yapısal yeterlilik modelinin 
sergilendiği dome alanında 
ayrca milli uydularımızın görsel 
ve yetenekleri, uydularımızın 
uzaya fırlatılış anları ve yeni uzay 
projeleri paylaşıldı.
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PAC KAMRA İle İş Birliği

İnsansız Sistemlerde ANTONOV 
İle Dev İşbirliği
Ukrayna’nın en büyük sivil ve askeri havacılık 
Şirketi Antonov ile İHA Sistemi geliştirilmesi 
ve ortak üretimine yönelik mutabakat 
muhtırası imzalandı. 

PAC KAMRA İle İş birliği
Pakistan Aeronautical Complew (PAC) ile 
TAI arasında havacılık alanında iş birliğine 
yönelik İş birliği Mutabakat Muhtırası 
imzalandı.

Malezya İHA Sistemleri 
İhtiyacına Yönelik İş birliği 
İmzalandı
Malezya’nın en büyük Savunma Sanayii 
şirketi DEFTECH–DRB-HICOM Defence 

Technologies Sdn Bhd ile Malezya’nın 
İnsansız Hava Aracı Sistemleri ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik “İş Birliği Anlaşması” 
imzalandı.

Endonezya Havacılık Şirket PTDI 
İle Havacılık Alanında İş birliği
Endonezya’nın en büyük Havacılık şirketi 
PTDI–PT Dirgantara Indonesia ile iş birliği ve 
ortak çalışmalar yapmak üzere “Mutabakat 
Muhtırası” imzalandı. 

TAI BITES Savunma İle Uydu 
Alanında İş birliği 

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Yazılım Elektronik Şirketi 
arasında uydu alanında dinamik simülasyon 
yazılım çerçeveleri ve simülasyon yazılım 
altyapıları kapsamında mevcut birikim ve 

tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği 
oluşturulması amacı ile İş Birliği Mutabakat 
Muhtırası imzalandı.

SSI Monaco Firması İle Uydu 
Alanında İş birliği
SSI Monaco firması ile Monacosat-2 
uydusunda TAI’nin iş payı, small GEO uyduları 
konusunda SSI firmasına uydu yapımı, uydu 
tasarımı üretimi alanında danışmanlık ve 
haberleşme ve gözlem uyduları alanında iş 
birliğine yönelik bir MoU imzalandı.

TAI, IDEF 2017’de önemli  
iş birliklerine imza attı 
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Türkiye’nin de dahil olduğu, Savunma sanayi 
tarihinin en büyük tedarik programı olarak 
kabul edilen çok uluslu Müşterek Taarruz 
Uçağı (JSF/F-35) programında, dünyanın 
en gelişmiş 5’inci nesil savaş uçağı olarak 
nitelendirilen JSF/F-35 uçaklarının orta 
gövdelerinin ABD dışında tek kaynak üreticisi 
olan TAI, ilk Türk JSF/F-35 Uçağı’nın Orta 
Gövdesi’nin üretimini tamamlayarak teslim 
etti.

Üretimi tamamlanan ilk Türk JSF/F-35 
Uçağı’nın “Orta Gövde”si 12 Temmuz 2017 
tarihinde tesislerimizde düzenlenen tören 
ile Northrop Grumman (ABD) ve Lockheed 
Martin (ABD) firmalarına teslim edildi.

Teslim edilen ilk Orta Gövde, Lockheed 
Martin tarafından ilk Türk JSF/F-35 uçağında 
kullanılacak. Uçağın, 2018 yılında Türk Hava 
Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, ABD Büyükelçisi John Bass 
ve çok sayıda davetlinin katılımları ile 
gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan 
TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, İlk 
Türk JSF/F-35 Uçağı AT-1’in orta gövde’sinin 
başarıyla tamamlanmasının önemli bir adım 
olduğunu vurgulayarak, “5’inci nesil JSF/F-35 
uçaklarının son derece karmaşık, gelişmiş 
ve ileri teknoloji ürünü yapısal bölümlerinin 
üretiminde görev alan TAI’nin, uluslararası 
platformda saygın bir kuruluş olarak kabul 
gördüğünü ve takdir edildiğini” ifade etti. 

Northrop Grumman Başkan Yardımcısı 
ve JSF/F-35 Program Müdürü Frank 
Carus ve Lockheed Martin Aeronautics 
Başkan Yardımcısı ve JSF/F-35 Programı 
Genel Müdürü Jeff Babione de törende 
yaptıkları konuşmalarda Türk Uçağı’nın Orta 
Gövdesi’nin TAI tarafından üretilmesinin 
anlamına vurgu yaparak TAI’nin JSF/F-35 
programına önemli katkıları olduğunu ifade 
ettiler.

İlk JSF/F-35 Uçağı’nın  
gövdesini teslim ettik

TAI, bu programda “Orta 
Gövde, Kompozit Parçalar, 
Metalik Alt Gövdeler, Hava 
Alığı ve Hava-Yer Harici Yük 
Taşıyıcı Paylon” üretimlerini 
dünyada tek veya birkaç 
kaynaktan birisi olarak 
gerçekleştiriyor. 2008 yılında 
ilk “Kompozit Parçalar”ın 
teslimatını yapan TAI, ilk 
“Metalik Alt Gövdeler ve 
Hava-Yer Harici Yük Taşıyıcı 
Paylon”ları 2009 yılında, ilk 
“Hava Alığı”nı 2010 yılında 
ve ilk “Orta Gövde”yi ise 2013 
yılında teslim etti.
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TAI, 105 Yıllık  
“Paris Air Show”da 
gövde gösterisi  
yaptı
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Paris Havacılık Fuarı’na dünyanın en etkin taarruz 
helikopteri unvanını elinde bulunduran “T129 
ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, sayılı 
insansız hava aracı sistemlerinden olan “ANKA” 
İnsansız Hava Aracı Sistemi, Silah Entegrasyonu 
ve Hafif Taarruz Uçağı “HÜRKUŞ-C ve yurt dışında 
ilk kez sergilenen “T625 Özgün Helikopter” ile 
katılan TAI, uluslararası arenada Türk Havacılığının 
kabiliyetlerini tanıttı.

T129 ATAK
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Le Bourget Havalimanı’nda 
gerçekleşen dünyanın en büyük 
havacılık ve uzay fuarlarından 
biri olan Paris Havacılık 
Fuarı’nda, milli ve özgün eğitim 
uçağımız HÜRKUŞ, gösteri 
uçuşuyla dünya kamuoyu 
huzuruna ilk defa çıktı. 

Dünya savunma ve havacılık 
sektörünün yaklaşık 105 yıldır 
dikkatle takip ettiği ve en önemli 
fuarı “PARIS AIR SHOW”a damga 
vuran TAI, tanıttığı ürünlerle 
göz kamaştırdı. Fuarı ziyaret 
edenler arasında Milli Savunma 

Bakanı Fikri Işık ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ile yerli ve yabancı 
birçok üst düzey yetkili yer aldı. 
TAI Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Borat ve Genel Müdür  
Doç.Dr. Temel Kotil ile birlikte  
TAI şaletini gezen Işık, 
HÜRKUŞ’un 8 dakikalık uçuş 
gösterisini izledi. Işık, başta 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
Genel Müdürü Temel Kotil olmak 
üzere, HÜRKUŞ’un tasarımından 
üretimine kadar emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini belirtti.

ANKA

T625
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Doç. Dr. Temel Kotil-TAI Genel Müdürü

İlk defa bir Türk tasarımı ve üretimi olan, milli 
ve özgün olarak geliştirilen HÜRKUŞ uçağının 
2 ayrı modelini “Paris Air Show”a getirdik. 
HÜRKUŞ-A uçağımız, dünya kamuoyu önünde 
gösterisini yaparken, silahla donattığımız 
HÜRKUŞ-C’yi statik alanda sergiliyoruz. 
Bundan sonra hedefimiz, Milli Muharip Uçak 
projemizi 2023’te hayata geçirmek.

Selman NAS-Uzay Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı 

Türkiye, uzay çalışmalarına bu alanda 
gelişmiş ülkelerden uzun süreler sonra 
başlamıştır. 2012 yılında ülkemiz, GÖKTÜRK-2 
Milli Yer Gözlem Uydusu ile kendi uydusunu 
kendisi geliştirebilen 30 civarı devlet 
arasında yerini almıştır. İçinde bulunduğumuz 
günlerde yer gözlem uydularına ilave olarak, 
yurt içi kaynaklarla TÜRKSAT Haberleşme 
Uyduları geliştirilmesine yönelik önemli 
atılımlarla bu başarı pekiştirilmektedir. 
Paris Air Show’da TAI’nin uzay alanındaki 
birikimlerinin uluslararası pazara açılmasına 
yönelik özellikle küçük haberleşme uyduları 
çalışmalarını da içine alan bir çok kritik 
görüşme gerçekleştirilmiştir.

Barış Atakan- İHA Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcılığı, Program ve  İş Geliştirme 
Müdürü 

ANKA bir dünya oyuncusu olduğunu, 
Avrupa’nın en gözde fuarlarından birinde 
göstermiş oldu.

Tüm faydalı yük opsiyonları ve yetkin görev 
kabiliyeti ile farklı görevlere tek çözüm 
sunmaya devam edeceğiz.

Milli yeteneklerimizin, bir geliştirme projesi 
olarak kalmayıp , ürüne dönmüş olan 
sonuçlarını görmenin gururunu hep birlikte 
yaşadık.

Belkıs Topaç – Yapısal Genel Müdür 
Yardımcılığı, İş Geliştirme ve Sözleşmeler 
Müdürü 

Paris, Farnborough ve Dubai Airshow gibi 
organizasyonlar, TAI’nin havacılık alanında 
tasarım ve üretim yeteneğinin gözler 
önüne serildiği, havacılık sektörünün büyük 
arenasıdır. Dünya devi OEM’ler ile güven 
tazelemekte ve işbirliğimizi geliştirmekte çok 
katkı sağladığını düşünüyorum.

Esad Akgün- Helikopter Genel Müdür 
Yardımcılığı, İş Geliştirme Direktörü 

Dünya pazarlarında tam da kırılmaların 
olduğu bir dönemde Paris Air Show’da 
doğru ürünlerle yer aldık. Bu avantajı 
değerlendirdiğimiz takdirde en büyüklerin 
liginde olabileceğimizi bu etkinlikteki 
görüşmeler ve ziyaretçilerin ilgisi sayesinde 
bir kez daha anlamış olduk.

Ozan Altuntaş-Hürkuş Sistem Yerleşim ve 
Uçuş Hattı İşlemleri

Statik gösterimde olan HÜRKUŞ uçağımıza 
olan yoğun ilgi ve merak, özellikle gurbetçi 
vatandaşlarımızın gözlerindeki sevinç ve 
gurur, uçağımızın yapmış olduğu gösteri 
uçuşu sonrasında yapılan alkışlar bize büyük 
bir mutluluk yaşattı.
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TAI havacılık tarihi’nin en özel 
günlerinden birini yaşattı

Deneyimli test pilotları Murat Özpala ve 
Murat Keleş tarafından uçarak Paris’e 
götürülen gururumuz uçaklarla Paris 
semalarında TAI rüzgarı esti. 

52. Paris Havacılık Fuarı’nın açılışında 
gerçekleşen HÜRKUŞ’un yurt dışı ilk 
uçuş gösterisi 8 dakika sürdü. Fuara 
gelen ziyaretçiler HÜRKUŞ uçağının 
performansını ve manevra kabiliyetini 
yakından görme fırsatı buldu. 25 Haziran 
2017 tarihine kadar devam eden fuarda, 
HÜRKUŞ her gün uçuş gösterilerine 
devam etti.

HÜRKUŞ
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• Paris Havacılık Fuarı için 
TAI tesislerinden kol uçuşu 
yaparak ayrılan, HÜRKUŞ-A 
ve HÜRKUŞ-C uluslararası 
arenada Türkiye’nin havacılık 
kabiliyetlerini sergiledi.

• HÜRKUŞ’lar ilk yurt dışı 
görevlerinde, Bulgaristan, 
Sırbistan, Bosna Hersek, 
Hırvatistan, Slovenya, 
Avusturya, İsviçre ve Almanya 

hava sahalarını kat ederek 
Paris’e ulaştı 

• HÜRKUŞ’lar ortamala 1’er 
buçuk saat yolda kalarak 
yaklaşık 1,600 mil yol kat etti.

• HÜRKUŞ’lar 27 Haziran 2017 
tarihinde aynı rotayı takip 
ederek TAI tesislerine doğru 
havalandı.

HÜRKUŞ’un paris yolcuğu
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Test Pilotu
Murat Keleş;  
“7 gün süren  

Paris Air Show 
sürecinde provalar 

dahil toplam 
9 sorti gösteri 

uçuşunu başarı  
ile icra ettik.”

Dünya Havacılık ve Savunma sektörünün 
yakından takip ettiği Paris Air Show’un 
bitmesinin ardından, TAI’nin gururu 
HÜRKUŞ’un Test Pilotu Murat Keleş, 
yaşadıkları deneyimleri TAIMAG ile paylaştı. 

100 yılı aşkın süredir düzenlenen, uluslararası 
basının yakından takip ettiği Paris Air 
Show’da kendi ürünlerimizle ülkemizi temsil 
etmekten gurur duyduğunu belirten Keleş, 
bu vesile ile HÜRKUŞ’un ilk uluslararası 
seyahatini deneyimlemenin heyecanını 
yaşadıklarını ifade etti.

Paris Air Show öncesi hazırlık aşamalarını 
anlatan Keleş, Şubat ayında ilgili birimlerin 
de katılımları ile gerçekleştirilen ilk toplantı 
ile uçuş süresi, durak noktaları gibi konularda 
değerlendirmeler yaptıklarını ve gösteri 
uçuşu manevralarını belirlediklerini aktardı.

Murat Keleş, Paris’e gidilecek rotanın 
belirlenmesinin ardından yurt dışı izinler, 
iniş izinleri, bakım ihtiyaçları ve gümrük 
ihtiyaçları gibi konuları analizinin ardından 
belirlenen rapora göre çalışmalara devam 
edildiğini söyledi.

Gösteri uçuşu planının en kritik çalışma 
olduğunu belirten ve uçuşun hazırlık 
aşamasının önemine vurgu yapan Keleş, 

“Hareketlerin hazırlanması, paketin 
oluşturulması gibi eğitim ihtiyacı vardı. 
Uçakların yoğun test süreçleri de devam 
ediyordu. Operasyon ve uçuş ekibinin yoğun 
destekleriyle aralarda uçağın müsaitliğine 
göre biz bu eğitimi yaptık” diye konuştu.

Paris yolculuğunu yapan 2 HÜRKUŞ, 
birbirlerini takip etmeleri için kol 
pozisyonunda gitti. Keleş, teknik detaylarla 
ilgili şunları anlattı: “Yolları belirli limitlerle 
takip etmemiz gerekiyordu. Orada sabit irtifa 
parametreleri tutmamız önem taşıyordu. 
Biz hem bunları yaptık hem de gerekli 
koordineleri sağladık. Burada bir misyon 
ve görev vardı ve bu görevi emniyetli aynı 
zamanda etkin bir şekilde yapmaya çalıştık.”
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SATELLITE 2017 

LAAD 2017

LIMA 2017
TAI, 07-09 Mart 2017 tarihleri 
arasında Washington DC / 
ABD’de düzenlenen SATELLITE 
2017 Fuarı’nda 2227 numaralı 
stantta yerini aldı.

150 ülkeden 14.000’i aşkın 
ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, 
uzay sistemlerine yönelik 
kabiliyetlerini sergileyen 
TAI, başta ülkemizin yüksek 

çözünürlüklü ilk milli yer 
gözlem uydusu GÖKTÜRK-2 
ve yüksek çözünürlüklü Yer 
gözlem uydusu GÖKTÜRK-1 
olmak üzere, yerli haberleşme 
uydusu TÜRKSAT 6A ve TAI 
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve 
Test (USET) Merkezi hizmetleri 
hakkında ziyaretçilerini 
bilgilendirdi.

21-25 Mart 2017 tarihleri 
arasında Langkawi, Malezya’da 
gerçekleştirilen LIMA’17 Fuarı’na 
katılım sağlayan TAI, standında 
özgün ürünleri T129 ATAK, 
ANKA ve HÜRKUŞ modellerinin 
sergiledi. TAI standını, başta 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı 

Şuay Alpay, Sudan Savunma 
Bakanı Avd bin Avf, Filipinler 
Genelkurmay Başkanı General 
Eduardo Año, T.C. Kuala Lumpur 
Büyükelçisi Başak Türkoğlu 
olmak üzere üst düzey yetkililer 
ile birçok resmi delegasyon 
ziyaret etti.

TAI, 04-07 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Rio de Janeiro, 
Brezilya’da gerçekleştirilen ve 
Güney Amerika bölgesinin en 
önemli fuarlarından biri olan 
LAAD 2017’ye katılım sağladı. 

Özgün ürünlerimiz T129 ATAK, 
ANKA ve HÜRKUŞ modellerinin 

sergilendiği standımızı, Tunus 
Savunma Bakanı, Bolivya 
ve Umman Hava Kuvvetleri 
Komutanları, başta olmak üzere 
birçok askeri ve sivil yetkili 
ziyaret etti.
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TAI’ye buluş ödülü

TAI, Adalet Bakanı Sn. Bekir Bozdağ, 
Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı 
Sn. Celal Sami Tüfekçi ve Ulusal 
Savunma Sanayinin temsilcilerinin 
iştirakiyle, 06-08 Nisan 2017 
tarihleri arasında ikincisi düzenlenen 
“Uluslararası Savunma Sanayi 
Sempozyumu”na katılım sağladı. 

Sempozyumda şirketimiz tarafından 
“Havacılık ve Savunma Sanayinde 
Yalın Üretim Uygulamaları”, 
“Havacılık ve Savunma Sanayinde 6 
Sigma Uygulamaları”, “Savaş Uçağı 
Tasarımında Yalın Uygulamalar” 
konularında üç sunum gerçekleştirildi.

Kompozit malzeme ve imalat 
konularında deneyime sahip 
üniversite öğretim üyeleri 
ile TAI mühendislerini bir 
araya getiren, TAI Kompozit 
Çalıştayı, 18-19 Nisan 2017 
tarihlerinde Saim Dilek 
Konferans Salonu’nda 
23 üniversiteden 43 
akademisyenin katılımıyla 
gerçekleşti.

Çalıştayda, konusunda 
uzman üniversite 
öğretim üyeleri ile TAI 

mühendislerinin ortak 
çalışması sağlanarak, ele 
alınan konularda 26 ön proje 
önerisi tanımlandı.

Güçlü Üniversite-Sanayi 
iş birliği modelinin 
oluşturulması adına 
önemli bir adım olarak 
değerlendirilen çalıştay, 
mevcut ve potansiyel 
projelere somut katkılar 
sunacak çıktılar ile 
sonuçlandı.

“Uluslararası İnsansız Hava Aracı 
(İHA) Türkiye 2017 Tasarım Yarışması, 
TAI’nin ev sahipliği ve Kahramankazan 
Belediyesi’nin katkılarıyla ikinci kez 
gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ın düzenlediği 
yarışmada, sivil kullanıma yönelik  
İHA’ların otonom uçuş ve görüntü 
tanıma gibi teknikler kullanarak, 
teknolojiler aracılığıyla insani yardım, 
ve çevre koruma gibi uygulamalarda 
kullanılabilirliğini göstermesi 
amaçlandı.

13-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
gerçekleşen yarışmaya 232 takım 
başvuru yaparken, bu takımlardan 
142’si Döner Kanatlılar kategorisinde, 
90 takım ise Sabit Kanatlılar 
kategorisinde yer aldı. Geçerli başvuru 

sayısının toplamda 226 takım olarak 
açıklandığı yarışmaya yurt dışından 
başvuru gerçekleştiren ülkeler 
arasında Almanya, Endonezya, İsrail, 
Bangladeş, Hindistan, Katar, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya 
ve Romanya yer aldı. 226 takımdan 
yarışmaya katılan 97 ekip TAI sosyal 
tesislerinde özel olarak hazırlanan 
alanda yarıştı.

TÜBİTAK tarafından verilen ödüllerin 
yanında TAI Özel Ödülü kapsamında; 
Döner Kanat kategorisinde Boğaziçi 
Üniversitesi ve Sabit Kanat 
kategorisinde ise Anadolu Üniversitesi 
ekiplerinde yer alan öğrenciler TAI’den 
2 ay süreli ücretli staj ödülü kazandılar.

TAI, 02-04 Mart 2017 
tarihleri arasında 
Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen 2017 İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı’na 
(ISIF’17) katılım sağladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Uluslararası 
Buluşçular Birliği 
Federasyonu (IFIA)’nun 
himayesi altında düzenlenen 
fuara, bireysel ve kurumsal 
düzeyde 32 farklı ülkeden 
300’den fazla girişimci ve 
buluşçu katılım sağlarken, 
500’den fazla buluş ve 
patent sergilendi.

Etkinlikte, TAI personeli 
Aydın Birol Akdemir 
ve Kadircan Kopşa’nın 
buluşu “A Real Time 
Operation Method” ve 
Özgür Dokuyucu’nun 
buluşu “Payload Release 
Mechanism” sergilenerek, 
alanında uzman kişilerden 
oluşan uluslararası jüri 
tarafından değerlendirildi. 
“ISIF’17 Altın Madalyalar” 
kategorisinde “A Real 
Time Operation Method” 
buluşumuz ödüle layık 
bulundu. Ödül, Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanı 
Dr. Faruk Özlü tarafından  
TAI temsilcisine verildi.

II. Uluslararası Savunma  
Sanayi Sempozyumu’na Katıldık

TAI Kompozit  
çalıştayı ile  
akademisyenlerle  
buluştu

İHA Türkiye yarışması TAI 
ev sahipliğinde gerçekleşti
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Ukrayna Başbakan’ından TAI ziyareti

Orgeneral Abidin Ünal, tesislerimizi ziyaret 
ederek projeler hakkında bilgi aldı 

Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman,  
14 Mart 2017 tarihinde TAI tesislerini ziyaret 
etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma 
Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,  

TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Borat, Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı 
ziyarete TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil ev sahipliği yaptı. TAI’de yürütülen 

çalışmalar ile ilgili verilen brifingin ardından 
gerçekleştirilen tesis turu ile Başbakan ve 
beraberindeki heyete üretim alanları, projeler 
ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin 
Ünal, TAI tesislerini ziyaret etti. 

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere 
ziyaretini gerçekleştiren Orgeneral Abidin 
Ünal, TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) 
Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, 
TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Borat ve Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil 
tarafından karşılandı. 

TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil 
tarafından verilen brifingin ardından genel 
üretim alanlarında incelemelerde bulunan 
Orgeneral Ünal, mevcut ve gelecek projeler 
hakkında bilgi aldı.
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13 Şubat 2017 
Nijerya Dicon (Defense Industry Corporatıon Of Nıgerıa)  
Başkanı ve Beraberindeki Heyet

1 Mart 2017 
Suudi Arabistan Genelkurmay II . Başkanı Korg. Fayyad Hamed 
Alruwaılı ve Beraberindeki Heyet

2 Mart 2017 
Bahreyn Krallığı İçişleri Bakan Yrd. Tümg. Adel Bin Khalifa  
Ad Fadhul ve Beraberindeki Heyet

3 Mart 2017 
Bahreyn Krallığı Maliye Bakanı Sheikh Ahmed Bin  
Mohammed Al Khalıfa ve Beraberindeki Heyet

6 Mart 2017 
Ürdün Hava Kuvvetleri Yetkilileri

30 Mart 2017 
Romanya Genelkurmay Başkanı Org. Nicolae Ionel Cıuca ve 
Beraberindeki Heyet

20 Nisan 2017 
Umman Savunma Bakanlığı Heyeti

21 Haziran 2017 
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Qamar Javed Bajwa ve 
Beraberindeki Heyet

17 Temmuz 2017 
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Sohail Aman ve 
Beraberindeki Heyet

Bahreyn Krallığı Maliye Bakanı  
Sheikh Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa

Genelkurmay Pl. Pr. Bşk.  
Korg.Yavuz Türkgenci

İTÜ Rektörü  
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Romanya Genelkurmay Başkanı 
Org. Nıcolae Ionel Ciuca

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı 
Org. Qamar Javed Bajwa ve Beraberindeki Heyet

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı 
Org. Sohail Aman ve Beraberindeki Heyet
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Öneri Şampiyonu ve Başarılı 5S Alanları

2016 yılı 4. çeyrek öneri şampiyonu ve 
Başarılı 5S alanları, Genel Müdürümüzün de 
katılımıyla 13 Ocak 2017 tarihinde törenle 
açıklandı.

Kurumsal Gelişim Sistemi’ne tanımlanan 
önerilerden; “ABS Section 18 ve A400M 
projelerinde solvent bazlı boyadan su bazlı 
boyaya geçilmesiyle, çevreye salınan solvent 
miktarının azaltılması” önerisiyle “2016 yılı ve 
2016 yılı 4. çeyrek öneri şampiyonu” unvanını 
almaya hak kazanan çalışma arkadaşlarımız 
Elif Hande Bektaş, Belma Besci Akgümüş, 
Yavuz Akalın, Selim Sevinç, Emre Eriş, Cenk 
Ulus ve Barış Kırkayak’a sertifikaları Genel 
Müdürümüz tarafından takdim edildi. Aynı 
dönemde uygulamaya alınan önerilerin 
sahipleri, tanımlamış oldukları öneriler 

hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, gerçekleştirilen 5S değerlendirmeleri 
sonucunda en yüksek skora sahip olan; 
kompozit imalat alanları arasında, 220 
kompozit montaj alanı, montaj imalat alanları 
arasında, ATAK montaj alanı, metal imalat 
alanları arasında N/C talaşlı imalat  
(5 Eksen) bölümlerine “5S Şampiyonu” kupa 
ve flamaları takdim edildi.

2017 Yılı 1. Çeyrek Öneri Şampiyonu ve Başarılı 
5S Alanları ise 19 Nisan 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Kurumsal Gelişim Sistemi’ne tanımlanan 
önerilerden; “ABS Section 18 projesi 
kapsamında atıl duruma düşmüş, farklı 
çap ve boylardaki hi-lock bağlayıcılarının 
kullanıma kazandırılması” önerisiyle “2017 
Yılı 1. Çeyrek Öneri Şampiyonu” unvanını 

almaya hak kazanan çalışma arkadaşlarımız 
Bilal Ulupınar, Umut Demiralan ve Öner 
Soyer’e sertifikaları İnsan Kaynakları 
Başkanı ve Yapısal Grup Operasyonlar 
Direktörü tarafından takdim edildi. Ardından, 
uygulamaya alınan önerilerin sahipleri, 
tanımlamış oldukları öneriler hakkında 
detaylı bilgi verdi.

Ayrıca, 5S seviyesine erişen alanlar 
içerisinde; kompozit imalat alanları arasında, 
320 FPM, Pal İmalat ve TIHA Kanat Kuyruk 
Montaj alanları, Yapısal Montaj-1 Alanları 
arasında, JSF, Bombardier, Rudder ve 
AGU&ATK Alt montaj alanları, metal imalat 
alanları arasında N/C 5 Eksen, Sac Metal ve 
Talaşlı İmalat takım alanları personeline “5S 
Başarı Ödülü” sertifikaları takdim edildi.

Şirketimiz tarafından devreye alınan, “İşi En İyi Yapan Bilir” ilkesinden yola çıkarak yapılmakta olan, işin 
iyileştirilmesi konusunda önerilerin değerlendirilmesini amaçlayan, TAI Çalışan Öneri Sistemi ödülleri verilmeye 
devam ediyor.

Öneri sistemi 5S ödülleri 
sahiplerini buldu

İşi en iyi yapan bilir
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TAI’liler tecrübelerini 
paylaşıyor

TAI tarafından, yürütülen programlarda 
ortaya çıkan bilginin şirket hafızasına 
ve iş yapış biçimine kazandırılarak 
kurumsal yapının korunmasını sağlamak 
amacı ile oluşturulan “Tecrübe Paylaşım 
Platformu”nda öne çıkan tecrübelerin 
sahipleri düzenlenen sertifika töreni ile 
ödüllendirildi.

“2017 Yılı 1. Çeyrek Tecrübe Paylaşım 
Platformu Sertifika Töreni”, yöneticilerimiz ve 
tecrübe sahibi personelimizin katılımıyla 26 
Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurumsal Gelişim Sistemi, “Tecrübe Paylaşım 
Platformu”na 2016 yılında tanımlanan ve 
anketler neticesinde en yüksek puan alan 
tecrübeler belirlenerek, 13 personelimize 
sertifikaları düzenlenen törende 
yöneticilerimiz tarafından takdim edildi.

 
“Tecrübe Paylaşım Platformu”

Bireysel bilginin örgütsel bilgiye 
dönüştürülmesi, kurumsal yapıya entegre 
edilmesi, bilginin ve tecrübenin kurum 
kültürünün bir parçası haline getirilmesi 
hedefi doğrultusunda, 2009 yılı itibariyle TAI 
iş görenlerinin tecrübelerinin kayıt  

 
altına alınması ve tüm personelin erişiminin 
sağlanabilmesi için “Alınan Dersler” 
veritabanı oluşturuldu.

TAI Kurumsal Gelişim Müdürlüğü tarafından 
2016 yılına kadar “Alınan Dersler Sistemi” 
olarak yönetilen veritabanı 2016 yılı itibariyle, 
“Ürün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan, 
şirket süreçlerine entegre edilmesi halinde 
şirket hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak 
bilgi birikiminin”, “en iyi uygulamaların” 
ve “know-how”ların kayıt altına alınması, 
kayıt altına alınan bu tecrübelere 
ilişkin kurumsallaştırma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve tecrübelerin şirket 
işleyişinde yer almasının sağlanması, 
kabiliyetlerinin kazandırılması ile beraber, 
“Tecrübe Paylaşım Platformu” ismiyle 
yönetilmeye başlandı.
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TAI, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
birbirinden özel etkinliklerle kutladı. 
Mesailerine kapı girişine asılı güzel temenni 
ve içerikleri okuyarak başlayan TAI’li kadınlar, 
ardından kendileri için hazırlanan kokteylde 
bir araraya geldi.

Kokteyl sırasında çeşitli etkinlikler yapılırken, 
bu etkinlikler arasında çekiliş de vardı. Çekilişi 
kazanan TAI’li kadın personellere hediyeleri 
taktim edildi.

Kokteyle katılan TAI Genel Müdürü  
Doç. Dr. Temel Kotil, gerçekleştirdiği 
konuşmada kadının rolünün toplum 
hayatındaki önemine dikkat çekti. Balkan 
orkestrasının eşliğinde kokteylin tadını 
çıkaran davetliler, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde unutulmaz bir gün yaşadı.

TAI’li kadınlar  
“8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü”nü kutladı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı sebebiyle TAI 
Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

TAI tesisleri’nde gerçekleştirilen 
etkinlikte, çocuklar için 
yarışmalar ve gösteriler 
düzenlenirken, çocuk gelişim 

uzmanları da ailelerin sorularını 
yanıtlamak için şenlikte hazır 
bulundu.

Etkinlikte, TAI personelinin 5-11 
yaş arası çocuklarının katılım 
sağladığı “Hayallerin Ne Renk?” 
isimli resim yarışmasının 

ödüllerinin de dağıtımı yapıldı.

Gün boyu etkinliğin tadını 
çıkaran minik misafirlerimiz 
hava araçlarımızı görme fırsatı 
yaratılarak unutulmaz bir gün 
yaşatıldı.

23 Nisan, TAI Çocuk Şenliği 

Gökyüzü çocuklara emanet
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Türk Halk Müziği Topluluğu “Türküyüz Biz”  
konseri gerçekleşti
2009 yılından bu yana 
çalışmalarına devam eden TAI 
Türk Halk Müziği Topluluğu’nun 
“Türküyüz Biz” temalı  
konserlerinin 9.’cusu  

12 Mayıs 2017 Cuma akşamı 
gerçekleştirildi.

Şef İhsan Öztürk yönetiminde 
gerçekleştirilen konser 
izleyicilerden büyük beğeni 
topladı.

TAI Türk Halk Oyunları 
5. gösterisini yaptı
2012 yılından bu yana çalışmalarına devam 
eden TAI Türk Halk Oyunları Topluluğumuz 
(THOT) 5. gösterisini 24 Mayıs 2017 akşamı 

eğitmen Gökhan Yılmaz yönetiminde 
gerçekleştirdi. Çok sayıda seyircinin izlediği 
gösteri, büyük beğeni topladı.
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TAI Tiyatro Topluluğu  
ilk gösterisi ile sahnedeydi

Türk Sanat Müziği Korosu  
“Rüzgarda Uçuşan Şarkılar” 

eşliğinde izleyicileri ile buluştu
TAI Türk Sanat Müziği Korosu (TSMK)  
8. Konserini 05 Mayıs 2017 Cuma 
akşamı Şef  Tahir Aydoğdu yönetiminde 
gerçekleşti. 2010 yılından bu yana 

konserlerine devam eden koronun 
“Rüzgarda Uçuşan Şarkılar” temalı, uçmak 
üzerine yazılmış şarkıları icra ettiği konser 
büyük beğeni topladı.

2016 yılında çalışmalarına başlayan TAI 
Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov oyunlarından 
oluşan kolaj ile 7 Temmuz 2017 tarihinde ilk 
kez sahne aldı. 

Tiyatro sanatçısı Cantuğ Turay 
yönetmenliğinde, Saim Dilek Konferans 
salonunda gerçekleşen oyunda, TAI 
personellerinin sergilediği performans büyük 
beğeniyle izlendi.
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TAI Basketbol Takımı, Ekim 2016’dan 
itibaren 110 şirketin katılımı ile Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa’da yapılan 
“Türkiye Kurumlararası Basketbol 
Ligi”nde Ankara 2’ncisi, ardından 26-28 
Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de 
yapılan Türkiye Şampiyonası’nda İzmir 
ve Ankara 1’incilerini yenip, finalde 
kaybederek “Türkiye 2’ncisi” oldu.

Tüm Lig ve Türkiye Şampiyonası 
boyunca TAI’yi, saha içi ve dışında en 
iyi şekilde temsil eden, tüm şampiyona 
boyunca, rakiplerin ve tüm seyircilerin 
takdirlerini toplayan, azimle ve şevkle 
mücadele eden takım elemanlarımız, 
örnek birer sporcu davranışı 
sergilediler.

2017 yılı Kurumlararası Voleybol 
Turnuvası’nda (Corporate 
Volleyball League) (CVL) namağlup 
olarak finalde ASELSAN ile 
karşılaşan TAI Voleybol Takımı, 
3-1’lik skorla Ankara şampiyonu 
oldu. TAI, böylece Ankara’yı, 
Türkiye şampiyonasında temsil 
etme hakkı kazandı. Ankara’da 
ilk kez düzenlenen, 9 hafta 
süren CVL Ankara Bahar Kupası 

mücadelelerin ardından finalde 
kozlarını paylaşan TAI ve ASELSAN 
maçının 1. seti 25-16, 2. seti 15-25, 
3. seti 25-20 ve 4. seti 25-18 ile 
tamamlandı. 

Ayrıca takımızda 3 numarayla 
formayı giyen Mustafa Süyüm, 
final maçının en değerli oyuncusu 
seçilerek MVP ödülüne layık 
görüldü.

TAI Basketbol Takımı Türkiye İkincisi

Kurumlararası Voleybol Ligi  
Şampiyonu TAI
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Şehitlerimizi andık
TAI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 
şehitlerini saygıyla andı. 

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 
düzenlenen ve tüm TAI Personelinin katılım 
gösterdiği “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı” 
bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı. 

TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, 
gerçekleştirdiği konuşmada, 15 Temmuz tarihinde 
devletimize karşı yapılan hain kalkışmada 
kaybettiğimiz şehitlerimizi anarak, Savunma 
Sanayii alanında faaliyet gösteren TAI ailesi olarak 
üzerimize düşenin daha çok çalışmak olduğunu 
dile getirdi.

Darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz 
şehitlerimiz ve gazilerimiz için TAI Camii’nde 
mevlit okutuldu. 
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Denemezsen olmaz
Yağmur Çubuğu

Çok eski günlerden beri yağmur yağması 
çok önemli olmuş. Yağmur yağmayınca 
tarlalar, ağaçlar sulanmadığı için ürün 
vermemiş. İnsanlar aç kalmış. Su depolama 
kapları dolmamış, susuz kalmışlar. Zamanı 
gelince yağmur yağmadığında insanlar 
telaşlanmışlar. Yağmur duasına çıkmışlar. 
Hepsinin elinde birer yağmur çubuğu 
varmış. İlk olarak Aztek adlı bir uygarlık 
tarafından yapıldığı düşünülüyor. İçi boş 
kaktüsü almışlar ve içini çakıl taşlarıyla 
doldurmuşlar. Zaman içinde farklı 
yöntemler kullanılarak yağmur çubukları 
yapılmış ve orkestralarda kullanılmaya 
başlamış. Müzik dinlediğinizde yağmur 
çubuğunun sesini ayırt etmeye çalışın.

Biz de kolay bulunan malzemelerle 
kendimize bir yağmur çubuğu yapacağız.

Gerekli Malzemeler

• Karton bir tüpe ihtiyacımız var. Proje 
tüpü ya da cips kutusu kullanabilirsiniz.

• Çekiç, çivi (en az 2 cm uzunluğunda olacak)

• Pirinç, nohut, fasulye, mercimek, arpa 
şehriye gibi mutfak malzemeleri

• Makas, kağıt bant, yapıştırıcı, 
süsleme malzemeleri.

Nasıl Yapılacak?

Proje tüpünün üstünde spiral kâğıt 

izi vardır. O iz boyunca bir parmak 
aralıklarla çivileri çakmaya başlayın. 
Baş tarafından baktığınızda çiviler 
döner merdiven gibi görünecek.

Çivi çakma bittikten sonra karton 
borunuzun boyunu ölçün. Önce yarısını 
bulun, daha sonra da onun yarısını bulun. 
Yani karton borunuzun dörtte birine 
mutfak malzemeleriyle doldurun. Pirinç, 
mercimek ve arpa şehriye daha çok 
olabilir. Nohut ve fasulyeden az koyun. 
Kapağı varsa kapatın. Kapak yoksa şekilde 
gösterildiği şekilde kâğıttan kapak yapın. 

Çivilerin başını kâğıt bant ile 
kapatın. İstediğiniz malzemelerle 
kaplayarak ya da boyayarak yağmur 
çubuğunuzu kişiselleştirin. 

Nasıl Oynayacak?

Farklı uzunluklarda yağmur çubuğu 
yapabilirsiniz. İçine koyacağınız 
malzemelerin oranını değiştirerek sesi 
değiştirebilirsiniz. Boruyu iki elinizle 
yatay olarak tutarken yavaşça sağa 
sonra sola eğerek yağmur sesini dinleyin. 
Dinlediğiniz bir müzik parçasına yağmur 
çubuğunuzla eşlik edebilirsiniz.

Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar
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Hilmi Bey öğrencilerinden iklim değişimi ile ilgili bir ödev hazırlamalarını istedi. 
Hangi öğrencinin, iklimin değişikliğinin hangi sonucunu hazırladığını, ödevinin 
kaç kelime olduğunu, Mart ayının kaçıncı haftasında sunum yapacağını bulunuz. 

1- Berk “Hava Sıcaklığının Artışı” 
sonucunu inceleyecekti. Sunumu 
Mart ayının ilk ve son haftasında 
yapılmayacaktı.

2- “Buzların Erimesi” konusunu 
erkek öğrencilerden birisi 
hazırladı. Sunumunu Mart ayının 
son haftası yapacaktı. 

3- 200 kelimelik ödevi kızlardan 
birisi hazırladı. Mart ayının  
2. haftası anlatacaktı.

4- “Nem Artışı” ödevini Itır 250 
kelime olarak hazırladı. ilk 
sunumu o yapacaktı.

5- 300 kelimelik ödev üçüncü 
hafta sunulacaktı.
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TAI Helikopter Genel Müdür Yardımcılığı’nda 
tasarım mühendisi olarak çalışan Emre 
Kargın öncülüğünde, TAI personelleri 
başta olmak üzere, katılmak isteyenlerle 
Almanya’nın köklü Planör okulu 
Unterwössen’de Planör kampı yapılacak. 
25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek “Unterwössen Planör 
Kampı”na uçuş merakı olan herkes 
katılabilecek. Kamp organizasyonunu yapan 
Emre Kargın TAIMag’e konuştu. 

“Asıl Hedef İlgi Artırmak”

Yamaç paraşütü ile 1999 yılından bu yana 
uçtuğunu belirten Kargın, 2003 yılında 
mühendis olmaya karar verdiğini söyledi. 
Yamaç paraşütü ve yelkenli ile amatör 
olarak ilgilendiğini ifade eden Kargın, birçok 
yarışmaya katıldığını sözlerine ekleyerek 
uçuş merakının hep var olduğunu belirtti. 
Etkinliğin ilk defa TAI personellerini 
kapsadığını vurgulayan Kargın, oluşturulan 
organizasyonun maksimum 15 kişiye 
ulaşacağını söyledi. Kargın, belirlenen sınırlı 
kişi sayısının, verilecek eğitimin kalitesini 
sağlamak adına konduğunu anlattı. Emre 
Kargın şöyle devam etti: “Planör, içinizde 
uçma arzusu var ise en ucuz ve en kolay 
ulaşabileceğiniz bir şey. Yamaç paraşütü 
öğrenmekten daha kolay. İstatistikler 
planörün daha güvenli olduğunu gösteriyor. 
Yükselen hava akımlarını kullanarak planörü 
kullanıyoruz. Bu organizasyonu kurmamdaki 
asıl hedef Türkiye’de insanları yetiştirip 

planöre olan ilgilerini artırmak. Dünyada 25 
bin planörün 17 bini Almanya’da bulunuyor. 
Almanya planör konusunda öncü bir ülke. 
Türkiye’de de bunu artırmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Almanya’da bununla ilgili 
bine yakın kulüp var. Türkiye’de ise henüz 
yok. Almanya’da 45 bin kadar lisanlı planör 
pilot var. Bizde ise aktif uçan yok denecek 
kadar az. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim 
organizasyonlarda 45’e yakın kişi eğitimlerini 
aldı, lisans sahibi oldu. Bu sayıyı artırmalıyız.”

Bu yıl ilk defa TAI personellerinin de dahil 
olduğu bir organizasyon yapıldığını belirten 
Kargın, Almanya’ya gitmeden önce küçük 
bir planör eğitimi verildiğini söyledi. Kargın, 
“Bir simülasyon sistemi kurdum. Bizlerle 
Almanya’ya gelecek olanlarla oraya 
gitmeden önce arkadaşlarımız maksimum 
verim alabilsinler diye küçük bir oryantasyon 
eğitimi veriyoruz. Simülatör doğrudan bire 
bir hissiyat vermese de en azından planör 
konusunda fikir edindirebiliyor. Bu da verimi 
artırıyor.”

“Tüm Uçuşlar Eğitmenle Birlikte Oluyor”

Yılda 3 defa etkinliklerinin olduğunu ifade 
eden Kargın, kamp tarihlerinde yapılacakları 
da şöyle anlattı: “İlk gün çok erken saatlerde 
Münih’e giderek orayı dolaşacağız. Akşam 
üzeri ise otele yerleşeceğiz. Ertesi gün erken 
saatlerde sabah kahvaltımızı yapacağız 
ve ardından sahaya ineceğiz. Faaliyetlerin 
anlatacağı bilgilendirmeye yönelik bir eğitim 
olacak. Daha sonra hangara gideceğiz. 
Buradan uçaklar teker teker çıkartılacak. 
Burada, uçak nasıl çıkar ve neler yapılmalı gibi 
küçük eğitim faaliyetleri olacak. Hangardan 
uçaklar çıkartılıp sahaya getirildikten sonra 
uçak kullanımı hakkında eğitim görüyorlar. 
Bir saat kadar uçak kontrol, pre-flight check 
öğretiliyor. Daha sonra ilk uçuş başlıyor. 
Bütün uçuşlar eğitmenlerle birlikte oluyor. 
Diğer günler de sürekli tecrübe kazanıyorlar. 
“A” brövesi için tamamlanması gereken 16 
tane hane var. Onların tamamlanmasının 
ardından “A” brövesi alınıyor. Bugüne kadar 
giden herkes aldı.” 

TAI personeli Almanya’da  
planör eğitimi alacak

Röportaj: Gökhan Timurhan
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2016 yılında kurulan 
TAI Sportif Havacılık 
Topluluğu, tüm 
çabası ve özverili 
çalışmaları ile 
gönüllü olarak “Türk 
Havacılığı’nın dünya 
standartlarına 
ulaşması” hedefi ile 

çalışmalarına devam ediyor

TAI SportifHT topluluğu 9 Yönetim Kurulu 
üyesi ile 170 TAI personeli üyeden oluşuyor. 

TAI Sportif Havacılık Topluluğu, 2017 yılı  
Mart-Nisan ayları içeresinde Şahin Orta 
Okulu ile yapılan koordine neticesinde 
öğrencilerin havacılık konusundaki bilgilerini 
artırmak için bir dizi faaliyetler gerçekleştirdi.

Şahin Orta Okulu öğrencileriyle havacılık;

TAI Sportif Havacılık Topluluğu tarafından 
havacılık tarihimizi anlatarak gençleri 
geleceğe hazırlamak amacı ile Şahin Orta 
Okulu 5. sınıf öğrencilerine Havacılığa  
Giriş-Türkiye Uçak İmalat tarihi konusunda 
bilgi verildi. Öğrencilere, 1924’ten günümüze 
Türkiye’de uçak imalatı, Vecihi Hürkuş, Nuri 
Demirağ, Salahatin Alanı, Ali Yıldız ve TAI 
anlatıldı. 

8.sınıf 
öğrencileri 
ile “Katla 
Uçur, Kâğıt 
Uçak Mesafe 
Yarışması” 
gerçekleştirildi. 

Yarışmacı 
öğrenciler A4 kâğıtları ile hazırladıkları kâğıt 
uçakları uçurdular ve en uzak mesafeye uçan 
uçak sahipleri ödüllendirildi. Bu çalışma 
geleceğin teknisyen ve mühendislerine 
havacılık aşısı yapılması hedeflendi.

TAI SportifHT ekibi tarafından bazı okul 
öğretmenlerine fen bilimleri laboratuvarında 

model uçak simülatör uçuşları eğitimleri 
verildi. Yeni eğitim-öğretim yılında, maket 
uçak yapımı çalışmalarına da başlamayı 
planlayan kulüp 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında ise okulda bir “Havacılık Kulübü” 
kurulması yönünde çalışmalar yürütüyor. 
Havacılık Kulübü’nün kurulması ile birlikte 
öğrencilere maket uçak yapımı ve uçurulması, 
genel havacılık ve uzay konularında eğitimler 
verilmesi planlanıyor.

UAV -TURKEY yarışması SportifHT Katkısı

TAI’nin ev sahipliğinde, sivil kullanıma yönelik 
İHA’ların otonom uçuş ve görüntü tanıma gibi 
teknolojiler aracılığıyla insani yardım, çevre 
koruma v.b. uygulamalarda kullanılabilirliğini 
göstermek amacı ile 13-16 Temmuz 
tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İnsansız 
Hava Aracı (İHA) Türkiye 2017 Tasarım 

Yarışması’nda TAI Sportif Havacılık Topluluğu 
büyük rol oynayarak etkinliğe katkı sağladı.

Yarışmada sabit kanat ve döner kanat 
kategorilerinde ilk üçe 10.000, 7.500 ve 5.000 
TL’lik ödüller takdim edildi. Ayrıca 2500 TL’lik 
mansiyon ve detay tasarım raporu ödülleri 
de sahiplerini buldu. Ödül törenine, TAI Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil’in katılımı ve 
desteği yarışmacılar üzerinde oldukça olumlu 
etkiler bıraktı. 

UAV-Turkey yarışması çok çekişmeli ve keyifli 
bir yarışma olarak tarihteki yerini aldı. 

TAI Sportif Havacılık Topluluğu da etkinliğe, 
detay tasarım raporlarının değerlendirilmesi, 
koordinasyon/planlama, gönüllü destek 
ekibi ve yarışma pistinin F3A uluslararası 
model uçak/uav standartlarına uygun şekilde 
tasarlanması gibi önemli destekler verdi. 
Bu çalışmalarından dolayı TAI SportifHT’de 
ödüllendirildi.

TAI alanına yapılan pist 12 x 150 metre 
boyutlarında ve 150 x 520 metre uçuş alanı 
ile önümüzdeki yıllarda sportif havacılık 
faaliyetlerinde çok faydalı olacağı ve özellikle 
ilköğretim öğrencilerinin faydalanacağı bir 
yer olarak değerlendiriliyor.

TAI SportifHT gençlere havacılığı sevdirmeye gönüllü



TV’de TAI62 MAG

TV’de TAI



TV’de TAI 63MAG



Basında TAI64 MAG

Milliyet / 05.01.2017

Sabah / 05.01.2017

G
ün

eş
 /

 0
5.

01
.2

01
7

M
ila

t /
 0

7.
02

.2
01

7

Star / 08.01.2017

Vatan / 16.01.2017

G
ün

eş
 /

 0
5.

01
.2

01
7

Akşam / 08.01.2017

A
kş

am
 /

 0
3.

02
.2

01
7

H
ür

ri
ye

t /
 0

9.
04

.2
01

7

Ta
kv

im
 /

 0
9.

04
.2

01
7

Pa
ra

 /
 1

2.
03

.2
01

7

Vatan / 09.04.2017

Güneş / 01.03.2017

Yeni Devir / 01.03.2017

Yeni Devir / 01.03.2017

G
ün

eş
 /

 0
3.

04
.2

01
7

Türkiye / 05.01.2017



Basında TAI 65MAG

Akşam / 05.04.2017 Hürriyet / 10.05.2017

Hürriyet / 10.05.2017

Sabah / 11.05.2017

Türkiye / 09.05.2017

Po
st

a 
/ 

11
.0

5.
20

17

St
ar

 /
 0

5.
05

.2
01

7

Akşam / 08.06.2017

Ticari Hayat / 28.06.2017

H
ab

er
Tü

rk
 /

 0
6.

05
.2

01
7

Akşam / 27.05.2017

A
kş

am
 /

 1
5.

06
.2

01
7

HaberTürk / 20.06.2017

H
ab

er
Tü

rk
 /

 2
0.

06
.2

01
7

Tü
rk

iy
e 

/ 
07

.0
6.

20
17

Gazete Harbi / 20.06.2017

Milliyet / 20.06.2017

Takvim / 11.05.2017

Milliyet / 19.06.2017

Milliyet / 20.06.2017



Tesislerimizden66 MAG

Emniyet raporlaması
Emniyet Yönetim Sistemi, havacılık 
faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan 
riskleri sistematik bir biçimde yöneterek 
yüksek bir emniyet performansı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
TAI sorumluluğundaki havacılık faaliyetleri 
ve hava aracının işletilmesi ile alakalı 
doğrudan veya dolaylı tehlikelerin 
tanımlanarak yarattığı riskin analiz 
edilmesi, değerlendirilmesi, kabul edilebilir 
seviyeye indirgenerek kontrol edilmesi 
ve izlenmesi gerekmektedir. Emniyet Risk 
Yönetimi kapsamında gerçekleştirilen bu 
faaliyetlerin ilk ve en önemli adımı tehlike 
tanımlama süreci, bu süreç için ise ön 
şart emniyet verilerinin etkin bir şekilde 
toplanmasıdır. Veri toplama sürecinde sadece 
gerçekleşen olaylara değil, proaktif bir 
yaklaşım izlenerek gelecekte olma olasılığı 
olan olaylara da odaklanılır. Bu kapsamda 
tüm çalışanlar yürütmekte oldukları 
faaliyetlerle ilgili karşı karşıya oldukları 
ya da karşılaşılması muhtemel tehlikeleri 
bildirmekle, şirket yönetimi ise çalışanlarının 
özgürce raporlama yapabilmeleri için 
pozitif emniyet kültürünün benimsendiği 
uygun ortamı sağlamakla yükümlüdür. 

Pozitif Emniyet Kültürü ve Raporlama

Emniyet yönetim sistemi, etkili, üretken 
bir emniyet kültür seviyesine ulaşmak için 
yeni fikirlere açık, çalışanların eğitildiği, 
sorumlulukların paylaşıldığı, raporlamaların 
teşvik edildiği, hataların/olayların dikkatle 
incelendiği, rapor sonuçlarının analiz edilerek 
gerekli önlemlerin/işlemlerin uygulandığı, 
emniyet performansının izlenerek 
sürekli iyileştirme sağlandığı güvenilir bir 
organizasyon yapısını desteklemektedir.

Bir şirkette Emniyet Yönetim Sistemi’nin 
başarılı olmasının ön koşulu olan pozitif 
emniyet kültürünün bileşenleri, emniyetin 
gelişimine önemli katkılar sağlayan Profesör 
James Reason tarafından aşağıdaki gibi 
tanımlamıştır (Şekil 1). Reason, Pozitif 
Emniyet Kültürünün oluşturulması 
için bilgilenme, raporlama, esneklik ve 
öğrenme kültürüyle beraber tüm çalışanlar 
için güven ortamını sağlayacak adil 

kültürün gerekliliğini vurgulamaktadır.

Şekil 1 – Pozitif Emniyet Kültürü Bileşenleri

Raporlama kültüründe, tüm personel 
emniyete ilişkin tehlikeleri, riskleri ve ilgili 
diğer konuları özgürce raporlayabilir ve 
paylaşabilir. Her bildirim ciddiyetle ele 
alınır ve geri bildirim verilir. Pozitif emniyet 
kültürünün önemli bileşenlerinden olan 
raporlama kültürünün çalışanlar tarafından 
benimsenmesinin zaman alacağı açıktır. 
Etkin bir raporlama kültürü için ön koşul adil 
kültürün organizasyonda yerleşmiş olmasıdır. 
Bu kapsamda emniyet eğitimi, öğretimi ve 
iletişimi yolu ile tüm çalışanların emniyet 
farkındalığının artması hedeflenmektedir. 

TAI’de Emniyet Raporlama Süreci

Şirketimizde emniyet raporlama süreci 
“TSP 10-40 Emniyet Raporlama” yönergesi 
ile tanımlanmış ve tüm çalışanların erişimi 
için EDMS üzerinden paylaşılmıştır. 

Şirketimizin geliştirdiği, ürettiği ve 
işlettiği ürünler ve sağladığı servislerle 
ilgili olarak yaşanan kazaların/olayların 
ve kaza/olay ile sonuçlanabilecek 
tehlikelerin bildirilmesi gerekmektedir. 

Hava araçları ile ilgili tehlikeler, kaza ve 
olaylar Emniyet Raporlama Sistemi (ERS) ile 
raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Tehlike bildirimlerinin ERS üzerinden 
yapılması teşvik edilmekle beraber, 
raporlamalar telefon, e-posta, yazılı vb. 
gibi başka kanallardan da yapılabilir. 

ERS sistemine, TAI kullanıcı adı ile ya da 
isimsiz (anonim) giriş yapılarak tehlike 
bildirimi yapılabilmektedir. ERS sistemi 
anonim tehlike raporlamaya uygun olarak 

tasarlanmıştır. İsimsiz yapılmak istenen 
bildirimlerde yazılım hiçbir kullanıcı bilgisini 
kullanmamakta ve kaydetmemektedir. Kişinin 
gizliliği korunmaktadır. İsimsiz girişler için 
bildirim takibi ERS tarafından otomatik ve 
tekil olarak üretilen akıllı bir numara ile 
yapılabilmektedir. Kişi, bildirimine ancak 
ilgili numara ile ulaşabilmekte ve bu numara 
ile statüsünü takip edebilmektedir. ERS 
üzerinde kullanıcı adı eklenerek yapılan 
tehlike bildirimlerinde ise, raporlayan 
kişiye bildiriminin numarası ve statü 
bilgileri e-mail ile iletilmektedir. Bu 
e-mail’de içerilen akıllı bildirim numarası 
ile kişi bildirimine ulaşabilmekte ve statü 
takibi yapabilmektedir. Kişi kullanıcı adı 
ve şifresi ile arama yaptığında tehlike 
bildirimlerini listeleyebilmektedir.

Bildirimin değerlendirilebilmesi için tehlike 
mümkün olduğu kadar detaylı olarak 
girilmelidir. Eksik bilgi ve doğrulama 
gerekli konular olduğunda Emniyet Ofisi 
ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak için 
form üzerinden gerekli koordinasyonu 
yapacaktır. Kişinin ilgili numarayla 
bildirimini takip etmesi gerekmektedir. 

Tehlike raporlamalarının aksine kaza/
olay bildirimi yapmak için kullanıcı adı 
ve bilgisi verilmesi gerekmektedir.

TAI portal ana sayfadaki, hızlı erişim 
bağlantısından Emniyet Raporlama 
Sistemine ulaşılabilmektedir. (Şekil 2, 3, 4)

 

Şekil 2 –Emniyet Raporlama 
Sistemi TAI Portal Bağlantısı 



Tesislerimizden 67MAG

Şekil 3 – Tehlike Raporlama 

Şekil 4 – Kaza/Olay Raporlama

Tehlike Raporlamaları ve Hava Aracı Olay/
Kaza Raporlamaları, Emniyet Yönetimi 
Sistemi kapsamında bir tehlike olup olmama 
durumuna göre değerlendirilmektedir. 
Kapsamda olmayan ya da tehlike olarak 
değerlendirilmeyen bildirimler mümkünse 
ilgili TAI sistemine aktarılmakta, mümkün 
değilse de ilgili açıklama ile ERS üzerinden 
iptal edilerek kapatılmaktadır.

Tehlike olarak değerlendirilen konular 
için gerektiğinde konuya özel Emniyet 
Eylem Grubu (EEG) oluşturulmaktadır. Her 
tehlike için ayrı EEG oluşturulabileceği 
gibi, birden fazla tehlike gruplandırılarak 
tek bir EEG de oluşturulabilir. EEG’nin 
görev ve sorumluluklarını tanımlayan 
ilgili yönetmeliğe (TOR 1-0, Ek A-15) EDMS 
üzerinden ulaşılabilir. EEG, raporlanan 
tehlikenin emniyet etkilerini ve risk seviyesini 
ortaya koymak için toplanarak Emniyet Risk 
Yönetimi sürecini işletir. (Şekil 5). Emniyet 
Risk Yönetimi süreci, “Tehlike Tanımlama”, 
“Risklerin Analiz Edilmesi”, “Risklerin 
Değerlendirilmesi” ve tüm bu aşamalarla 
etkileşimli olarak paralelde yürütülen 
“Risklerin İndirgenmesi/ Kontrol Edilmesi” 
aşamalarından oluşmaktadır. Bu sürecin 
doğru şekilde uygulanması sayesinde 
belirlenen tehlikelerin gerçekleşme olasılığını 
ortadan kaldırmak ya da yaratacağı 
etkinin şiddetini azaltarak kontrol altında 
tutmak için gerekli önlemler alınır.

Şekil 5 - Emniyet Risk Yönetimi Süreci

Bildirilen tehlike için yapılan analizlerin 
tamamlanmasının ardından sonuçlarla ilgili 
olarak, raporlayan kişiye geri bildirimde 
bulunulur. Yapılan tehlike bildiriminin 
emniyete olan katkısı ve gerekli olması 
durumunda tanımlanan işlem maddeleri 
ile ilgili bilgi verilerek raporlama kapatılır.

Emniyet raporlaması kapsamında alınan 
tehlike ve hava aracı olay bildirimleri şirketin 
ve projenin bilmesi gereken prensibine 
uygun olarak TAI Tecrübe Paylaşım 
Platformuna (TPP) kaydedilmektedir. 
Böylelikle kurumsal hafızanın 
oluşturulması ve emniyet kültürünün 
yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Neler raporlanmalıdır?

Organizasyonel süreçler ve yönetimsel 
kararlar, teknik metot ve araçlar, çalışma 
koşulları ve insan faktörü konuları ile ilgili 
olarak görülen 
tehlikelerin 
bildirilmesi 
Emniyet 
Yönetim 
Sistemi’nin 
başarısı için 
büyük önem 
taşımaktadır. 
Örneğin; 
YAMAHA, sert 
iniş, pistten 
çıkma, SOP 
nin açılımını 
yazalım 

SOP’de belirtilen usüllere uyulmaması, 
uçuş emniyetini etkileyecek teknik 
arızalar, hava aracının limitleri dışına 
çıkılması, kalifiye olmayan ekipman, 
kalibre edilmemiş aletler, eğitimleri ve 
sertifikası eksik olan sorumlu personel, 
operasyonun doğru planlanmaması, 
bakım uygulamalarının gereklerine uygun 
olmaması, vb. gibi durumların, koşulların ve 
faaliyetlerin bildirilmesi beklenmektedir. 

Rapor edilmesi zorunlu hava aracı olayları/
kazaları ile ilgili kapsamlı listeye Hava Aracı 
Olay ve Kaza Yönetimi Süreci, TSP 10-25 
Ek-A dokümanından ulaşılabilmektedir.

Değerlendirme

Şirket içinde emniyet raporlaması, 
başta sorumlu genel müdür olmak 
üzere tüm yöneticiler tarafından teşvik 
edilmekte ve cesaretlendirilmektedir. 

Genel müdürümüz tarafından onaylanan 
emniyet politikasında, emniyet 
raporlaması ile ilgili aşağıdaki prensibe 
bağlı kalınacağı taahhüt edilmiştir.

“Emniyet Tehlike Raporlama Sistemi’ni 
kullanarak bir emniyet durumunu 
bildiren çalışana karşı hiçbir olumsuz 
davranışta bulunmamak ve soruşturma 
yapmamak (şüphesiz şekilde büyük bir 
umursamazlık veya planlı ve kasti bir 
ihmal unsuru içeren davranışlar hariç).”

Emniyet Yönetim Sistemi’nin etkinliği için 
emniyeti tehdit edeceği düşünülen tüm 
durumların, koşulların ve faaliyetlerin 
raporlanması gereklidir. Etkin bir emniyet 
yönetim sistemi için temel unsurlardan 
biri olan emniyet raporlaması ile 
ilgili gerekli düzenleme ve çalışmalar 
Uçuşa Elverişlilik ve Emniyet Yönetimi 
Müdürlüğü, Emniyet Yönetimi Şefliği 
koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
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İSG verilerinin toplanması ve 
kullanımının optimize edilmesi
ILO’nun 2017 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Günü kampanyası, ülkeler için güvenilir 
iş sağlığı ve güvenliği (İSG) verilerini 
toplamak ve bunlardan yararlanma 
kapasitesini arttırmaya yönelik kritik 
ihtiyaç üzerine odaklanmaktadır.

İSG verilerinin toplanması ve kullanımının 
iyileştirilmesine yönelik; raporlama ve 
veri toplama yolu ile iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının analizine yönelik 
ulusal sistemler, araştırmalar, iş teftişi 
istatistikleri, sağlık gözetimi verileri, olay 
raporlama programları, sürdürülebilirlik 
raporu, uluslararası bilgi kaynakları 
ve araçları ve diğer veri kaynakları gibi 
kaynaklardan yararlanılabilir. İş kazaları 
ve meslek hastalıklarına ilişkin doğru 
ve kaliteli veriler aşağıdaki konular 
başta olmak üzere birçok noktada katkı 
sağlamaktadır:

• Endüstri ve sosyoekonomik gruplar 
ile çalışan nüfusun sağlık durumunun 
tanımlanması,

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda yerinde 
kararlar almak,

• İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri ve 
stratejilerine yönelik öncelikli alanların 
belirlenmesi,

• İşyeri, endüstri ve ulusal düzeyde önleyici 
ve kontrol tedbirlerinin uygulanması;

• Tazminat ve rehabilitasyon stratejileri ve 
programlarının planlanması,

• Kişiye özel ve hedefe yönelik uyum 
desteğinin sağlanması,

• Mesleki epidemiyolojik çalışmaların 
teşvik edilmesi,

• İlgili eğitim ve öğretim programlarının 
tasarlanması,

• İş sağlığı ve güvenliğindeki ana sorunlar 
için medya ve kamuoyunun dikkatini 
çekmek ve farkındalık yaratmak.

Ülkeler yukarıda bahsedilen katkılardan 
yararlanabilmek için etkin bir İSG veri 

toplama sistemi kurmak zorundadır. 
Fakat etkin İSG veri toplama sistemlerinin 
oluşturulması için bilinen tanımlanmış 
zorluklar bulunmaktadır ve ülkelerin kendi 
veri toplama sistemlerini oluştururken ve 
uygularken bu zorlukların farkında olması 
gerekmektedir. Bu zorluklar 4 ana başlık 
altında toplanabilir:

1. Kapsam: Çoğu ülkenin iş sağlığı ve 
güvenliği ve/ya da iş kazası sigortasının 
yasal çerçeveleri kapsamlı değildir. 
Yasal çerçeveler, ekonomik sektörlerin 
tümünü ve her tür işveren ile çalışan 
türünü kapsamamaktadır. Sonuç olarak, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu 
yasal çerçeveler altındaki gerekli kayıt 
ve bildirimleri çok sayıda işveren ve 
çalışanı kapsamamaktadır. Örneğin genel 
olarak yasal düzenlemelerden, tarım 
sektörü, ev işçiliği ve kamu sektörü hariç 
tutulmaktadır.

2. Doğruluk: Az sayıda iş kazası ve meslek 
hastalığı bildiriminin yapılması gerçekte 
yaşanan durumu yansıtmadığı için veri 
doğruluğunu kötü yönde etkilemektedir. 

3. Karşılaştırılabilirlik: 
Ana İSG terminolojisi 
tanımları, 
otoriteden 
otoriteye 
ve ülkeden 
ülkeye farklılık 

göstermektedir. “İş kazası” gibi 
temel terimler bile tutarlı bir şekilde 
tanımlanmamaktadır ve bu yüzden nihai 
verilerin birleştirilmesi ya da ülkeler 
içinde ve ülkeler arasında karşılaştırılması 
genelde imkânsız hale gelmektedir.

4. Zamanlama: Ulusal İSG verilerinin 
birden çok otorite ve diğer kamu ve özel 
kuruluşlardan toplanılması gereken 
durumlarda, güçlü bir iletişim, devamlı 
bir iş birliği ve koordinasyon olmaz ise 
gecikmeler meydana gelmektedir. 

Şirketimizde, kurulduğu günden itibaren 
İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki her 
türlü veri ve rapor kayıt altına alınmakta, 
bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici 
işlemler yerine getirilmekte ve ilgili 
yönergede belirtilen sürelerde bu kayıtlar 
saklanmaktadır. Her yıl İSG ile ilgili istatistik 
raporu hazırlanmakta ve ilgili kurumlara 
İSG ile ilgili yasal bildirimler yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
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Genel Müdürümüz  
Doç. Dr. Temel Kotil ile  
iş sağlığı ve güvenliği 
hakkında konuştuk

Havacılık sektöründe iş sağlığı 
ve güvenliğinin önemi hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Havacılık sektöründe kalite, sürdürülebilirlik, 
rekabet ve prestijin devamı için, iş sağlığı 
ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması 
ön şarttır. Bu sektörde çok önceden risk 
değerlendirmeleri yapılmış, çalışma ortamı 
şartları belirlenmiş ve işe uygun, kalifiye 
çalışanlar işe alınmış ve çalışanların 
gerekli teorik ve pratik eğitimleri almaları 
sağlanmıştır. Sektörün şart koştuğu üretim 
disiplini, kalifiye ve eğitimli personel 
çalıştırma zorunluluğu, yapılan işle ilgili 
teorik ve pratik eğitimlerin eksiksiz ve sürekli 
verilmesi kaza sayılarının diğer sektörlere 
göre çok alt seviyede kalmasını sağlıyor. 
TAI, havacılık sektöründe küresel ilk yüz 
şirket arasında yer alıyor. Vizyonumuz ve 
misyonumuz çerçevesinde, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda da öncü şirketlerden 
olmak durumundayız.

İSG konusunda mükemmelliğin güçlü bir 
İSG kültürü ile mümkün olabileceğine 
inanıyoruz. Sizce güçlü bir İSG kültürünün 
oluşmasında çalışanların ve yöneticilerin 
sorumlulukları nelerdir?

İSG kültüründe herkes İSG’den sorumlu 
olduğunu hissetmeli ve bu konuda duyarlı 
olmalıdır. İSG konuları yöneticiler tarafından 
birinci öncelik olarak takip edilmeli, alınması 
gereken önlemler kısa vadede yerine 
getirilmelidir. Çalışanlara örnek olmalılar. 
Tüm çalışanların sağlık, güvenlik ve üretim 
süreçlerinin her alanında katılım sağlamaları 
çok önemli bir husustur. Çalışanlarımız, iş 

güvenliği talimatlarında belirtilen kuralları 
titizlikle uygulamalıdır. Şeklen veya gönülsüz 
uymaları yerine öneminin farkında oldukları 
için, benimsemiş oldukları için kurallara 
uymalıdır. Güçlü bir İSG kültüründe güvenli 
davranışlarının artması ve yaşanan 
aksaklıkların bildirilmesi beklenmektedir, biz 
de çalışanlarımızdan bunları bekliyoruz. 
 

Son olarak, TAI personeline iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda ne mesaj vermek 
istersiniz?

Çalışanlarımızın çalışma hayatları boyunca 
hiç bir önemli iş kazası yaşamadan emeklilik 
dönemlerine erişmeleri bizim birinci 
önceliğimiz. Bunun sağlanmasında kendi 
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine 
getireceklerine dair güvenim tamdır, hepsine 
bu vesileyle çok teşekkür ederim.








