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BAŞYAZI

Son dönemde, Türkiye’nin gündeminde üst sıralarda yer alan 
konulardan biri de “mühimmat üretimi”. Başlığa da taşıdığımız 
sorunun cevabını bulmak ve konuyla ilgili çalışmaları hakkında 

bilgi almak için, Türkiye’nin, hafif silah mühimmatı üretim izni alan 
ilk özel sektör firması olan Turaç’ı ziyaret ettik.
Detayları, ilerleyen sayfalarda okuyacağınız söyleşimizde 
bulabileceksiniz; ama dikkatinizi çekmek ve öne çıkarmak 
istediğimiz bazı noktaları buraya taşımak istiyoruz.
Ziyaretimiz esnasında, şirketin kurucusu M. Saim Altunbaş ile de 
tanıştık. Saim Bey, hayallerini gerçekleştirmek için 30 yıl önce çıktığı 
yolda, bugün, Türkiye’nin çok sayıda ilkini hayata geçirmiş biri… Ama 
hâlâ yorulmamış; tecrübelerini gelecek nesillere aktarabilmek için, 
hâlâ işinin başında. Gerçi artık yükün büyük bölümü, oğlu Fatih Bey 
tarafından omuzlanmış.
Fatih Bey ile söyleşimiz esnasında, Turaç’ın, mühimmat üretebilmek 
için gerekli izinleri nasıl aldığını ve verdiği mücadeleyi de öğrendik.
Sorumuzun cevabını da bulduk: Aslında mühimmat üretmek o kadar 
da zor değilmiş. Zor olan, Türkiye’nin o günkü koşullarında, mevcut 
sistem içerisinde, gerekli izinlerin alınabilmesiymiş.
Fatih Bey’in, Turaç’ın bu süreçte yaşadıklarına dair anlattıkları, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİLGEM projesinin 4’üncü 
gemisi KINALIADA’nın denize indirildiği ve İ sınıfı fırkateynlerin 
ilki olan İSTANBUL’un inşa başlangıcının gerçekleştirildiği, 3 
Temmuz’daki törende yaptığı konuşmayı aklımıza getirdi.
Cumhurbaşkanımız ne demişti, hatırlayalım:
“…Bunun için savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 
firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini 
gözden geçirmeliyiz. Yaşanan tıkanıklıkları, sıkıntıları, sorunları 
çözecek, küçük-büyük demeden bu alanda fikri-projesi olan herkesi 
destekleyecek bir sistemi süratle tesis etmeliyiz…”
“…Zaman zaman, girişimcilerimizin şevkini, azmini, cesaretini kıran, 
kimi umursamazlıktan, kimi rekabette taraf tutmaktan kaynaklanan; 
ama kimi de buram buram art niyet kokan olumsuzlukların 
haberlerini alıyorum. Sebebi ne olursa olsun, Türkiye’nin savunma 
sanayisindeki atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha 
göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine 
girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için 
çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, 
gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm 
firmalarımız, yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile gündemine girecek kadar yukarılara 
ulaşan “sistem sorunu”, belki de bugün, Türkiye’nin, geleceğe 
uzanan yolda, önündeki en büyük engellerden biri aynı zamanda.
Turaç’ın, 9x19 mm tabanca mühimmatı üretebilmek için verdiği 
mücadeleden ve bu süreçte yaşadıklarından, sistem sorununun 
çözülmesi için gerekli derslerin alındığını umarak devam edelim.

Neden mi Özel Sektör?
Turaç’ın, Türkiye’de hâlâ bir ihtiyaç alanı olarak duran mühimmat 
üretimi konusunda verdiği mücadele, neden bazı konularda özel 
sektörün daha başarılı olduğuna da çok güzel bir örnek teşkil 
ediyor. Gelinen nokta, bir özel sektör firması olan Turaç’ın, hem 
girişimcilik başarısını ve hem de mevzuattan kaynaklananlar da 
olsa engelleri aşma konusunda gösterdiği başarıyı, tartışmasız bir 
şekilde ortaya koyuyor.
Turaç’ın bu başarısı, Türk savunma ve havacılık sanayisinde de 
özel sektörün ağırlığının daha fazla olması gerektiğinin de güzel 
bir örneği. Turaç ve benzeri örnekler, savunma ve havacılık 
sanayisinde, “Neden özel sektörün üzerinde bu kadar duruluyor 
ki?” sorusuna da en güzel cevabı teşkil ediyor.
Turaç’ın başarısı ve açtığı yol, sadece hafif silah mühimmatı değil 
daha büyük çaplı mühimmat üretmek ve Türkiye’nin 2023 hedefleri 

için çaba gösteren firmaların işini de -umuyoruz- kolaylaştıracaktır.
Bu noktada sözü Fatih Bey’e bırakalım; “Bizim arkamızdan,  
elbette ki gelecek başkaları da olacaktır. Onlara da mesajım şu: 
Sektör herkese açık.”

İhracat İçin Türkiye’de 
Envantere Girmiş Olma Şartı Kalkıyor!
Malumunuz olduğu üzere, Türk firmalarının büyük bölümü, 
ürünlerini ihraç edebilmek için, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, ürünlerinin, Türkiye’de 
envantere girmiş olması gerektiğini vurgularlar. Doğrudur da… 
Özellikle TSK, zorlu bir kullanıcı olarak da Dünya’da ün yapmıştır 
ve onun envanterine girmiş ürünlerin, yurt dışında da tercih edilme 
şansı tabi ki daha yüksektir.
Ancak Türk firmaları, giderek bu durumun, her zaman bir ön şart 
olmadığını ispatlamak için, adeta bir yarış hâlinde.
İşte bu noktada, Meteksan Savunma’nın, Retinar PTR çevre 
gözetleme radarı ihracat başarısının da altını çizmek gerekiyor. 
Retinar PTR ihracatı, doğru bir konsept ve doğru bir ürün ortaya 
konduğu takdirde, henüz Türkiye’de envantere girmeyen ürünlerin 
de ihracat şansı olduğunun ve ihraç edilebileceğinin de güzel 
bir örneği. Tıpkı, Türk kara aracı üreticilerinin, dünyanın çeşitli 
ülkelerinin envanterine, henüz Türkiye’de envantere girmemiş 
araçlarını vermeyi başarmış olmaları gibi…
Meteksan Savunma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bu 
ihracat; herhangi bir offset karşılığında olmadığı gibi dünyanın 
önde gelen savunma firmaları ile eşit şartlarda rekabet altında 
gerçekleştirilmiş. Bu da konuya, ayrı bir anlam kazandırıyor.

40 Yıllık Dostların Sayısı Artıyor…
Ağustos ayı itibarıyla İşbir Elektrik de adını, 40’ıncı yılını geride 
bırakan firmalar arasına yazdırdı.
İşbir Elektrik gibi köklü firmaların sayısındaki artış, Türkiye’nin, 
geleceğe daha güvenle bakabilmesi açısından da önemli. Burada, 
bir başka noktaya daha dikkat çekmek gerekiyor: Her ne kadar 
savunma ve havacılık sanayisi Ankara merkezli bir sektör 
konumunda olsa da İşbir Elektrik gibi firmalar, bulundukları 
bölgede, kendi ekosistemlerini yaratıyor ve faaliyet alanlarında, 
teknolojinin gelişmesine önderlik ediyorlar.

Hayal Gücünüzü Savunun!
Son olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, “Hayal 
Gücünüzü Savunun” sloganıyla düzenlenen, ROBOİK - İnsansız  
ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması’na değinmek  
istiyoruz. 100.000 lira gibi büyük bir ödülün verileceği yarışma; 
Serbest Çizim ve 3B Model Tasarım olmak üzere,  
2 kategoride gerçekleştiriliyor. Katılımcıların 7 Kasım’a kadar 
kayıt yaptırabileceği yarışmanın ödül töreni ise 12 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek.
MSI Dergisi’nin, resmi yayını ve basın sponsoru olarak destek 
verdiği etkinliğin hâlihazırdaki diğer sponsorları ise ALPERA, 
ASELSAN, BMC, FNSS, Katmerciler, ROKETSAN, SASAD, STM, 
Vestel, Yiğit Akü ve YOL-BAK.
ROBOİK yarışmasının, ilerleyen zaman içerisinde, daha da 
gelişmesini beklediğimizi belirterek bu sayıya da noktayı koyalım.
Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız ve  
aynı zamanda, MSI Dergisi’nin 150. Sayısı olacak Ekim sayısıyla 
yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Hafif Silahlar için Mühimmat Üretmek Ne Kadar Zor Olabilir?

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

tarafından düzenlenen 
ROBOİK İnsansız ve Otonom 
Kara Araçları Tasarım 
Yarışması’nın başvuru süreci 
devam ediyor. Güncellenen 
tarihlerle; katılımcıların 
7 Kasım’a kadar kayıt 
yaptırabileceği yarışmada, 
tasarımlar, 15 Kasım’a 
kadar teslim edilebilecek. 
Jüri değerlendirmesinin 
ardından, sonuçlar,  
30 Kasım’da açıklanacak. 

Yarışmanın ödül töreni ise 
12 Aralık’ta, Ankara’da 
gerçekleştirilecek.
Yarışma ile ilgili  
detaylı bilgilere,  
http://roboik.ssm.gov.tr/ 
adresinden erişilebiliyor. 
Yarışmanın web sitesinde; 
araç türleri, yarışma 
şartları ve katılım koşulları 
ile ilgili tüm bilgiler yer 
alıyor. MSI Dergisi de 
etkinliğe, resmi yayını ve 
basın sponsoru olarak 
destek veriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) ve Teknopark 

İstanbul arasında, 
üniversite-sanayi iş birliğini 
ve teknoloji transferini konu 
alan iş birliği protokolü, 
2 Ağustos’ta imzalandı. 
İmzalar, Teknopark 
İstanbul’da, GTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve 
Teknopark İstanbul  
Genel Müdürü M. Bilal 
Macit tarafından atıldı.
İmzalanan protokol ile  
iki kurum:
n Üniversite-sanayi iş
 birliğine dayalı projeler,
n Yetenek ve projelerin
 eşleştirmesi,
n Fikri mülkiyet hakları  
 ve

n Girişimcilik ve inovasyon
 değerlendirmeleri
 başta olmak üzere, farklı
 konularda faaliyetlerde
 bulunacaklar.

Protokol:
n Taraflar arasında, 
 iş birliğinin ve bilgi
 paylaşımının artmasını,
n Uzman havuzunun

 paylaşılmasını,
n Tarafların
 personellerinin uzmanlık
 kazanımlarını arttırmayı,
n Bölgelerinden gelen
 taleplerin
 karşılanmasında, ihtiyaç
 hâlinde, tarafların
 birbirine destek
 olmalarını ve
n Karşılıklı iletişim
 içerisinde faaliyetler
 yürütmeyi kapsıyor.
Protokolden, GTÜ 
öğrencileri de yararlanacak. 
TeknoStaj programlarında, 
Teknopark İstanbul, GTÜ 
öğrencilerine öncelikler 
sağlayacak.

ASELSAN ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1 Ağustos’ta, 
Ankara’da, ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim 

Programı İşbirliği Protokolü’nü imzaladı. İmzalar, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ile YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından atıldı. Prof. Dr. 
Saraç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu 
protokol ile ASELSAN personelinin, çalıştığı projelerden tez 
yapabilme imkânına sahip olacağını belirtti.
Aynı gün, ASELSAN’dan, bir de sözleşme haberi geldi. 
Yapılan açıklamada, ASELSAN ile HAVELSAN arasında 
oluşturulan İş Ortaklığı ile STM arasında, gemi sistemleri  
ile ilgili olarak 31 Temmuz tarihinde, toplam bedeli 
37.576.060 avro olan bir sözleşme imzalandığı 
bildirildi. Sözleşme kapsamında; seyir sistemleri, 
muhabere sistemleri ve radar sistemleri tedariki ve 
entegrasyonundan, ASELSAN sorumlu olacak.  
Bu kapsamda, firmanın iş payı, 21.826.060 avro olarak 
gerçekleşecek. Teslimatlar, 2020 yılında yapılacak.

ROBOİK için Geri Sayım Sürüyor

ASELSAN, Akademik İş Birliklerini YÖK ile Genişletiyor

GTÜ ve Teknopark İstanbul, Güçlerini Birleştiriyor
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Aylık iş ve ekonomi dergisi Capital’ın 
hazırladığı, Capital 500 - Türkiye’nin 

En Büyük 500 Özel Şirketi listesi, 
derginin Ağustos sayısında yayınlandı.
Her yıl, bir önceki yılın ciro verileri baz 
alınarak hazırlanan listede, savunma 
ve havacılık sanayisinden 12 şirket, 
Tablo 1’deki gibi yer aldı. Bu 
firmalardan; FNSS, Nurol Makina, 
ROKETSAN, TEI ve TUSAŞ, savunma 

başlığı; BMC,  
Hema Endüstri, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve  
TÜMOSAN otomotiv başlığı; ASELSAN, elektrik-elektronik 

başlığı ve Netaş, telekom başlığı altında gruplandırıldı.
Ana liste ile birlikte, Cirosunu En Çok Arttıran İlk 25 Şirket 
ve En Çok Kâr Eden İlk 25 Şirket gibi çeşitli listeler de 
yayınlandı. Sektör firmalarından:
n Nurol Makina, Cirosunu En Çok Arttıran
 İlk 25 Şirket listesine 2’nci,
n ASELSAN, En Çok Kâr Eden İlk 25 Şirket listesine 16’ncı,
n TUSAŞ, En Çok Kâr Eden İlk 25 Şirket listesine 24’üncü
 ve En Fazla İhracat Yapan İlk 25 Şirket listesine 16’ncı
 sıradan girmeyi başardı.
Ayrıca ROKETSAN, 2015 yılındaki listedeki konumuna 
kıyasla 68 sıra yükselerek, 50 Basamak ve Üzerinde 
Sıçrama Yapanlar listesinde yer aldı.

Yenilikçi fikirleri, şirket içinden olduğu kadar şirket dışından da arayan HAVELSAN, 
çalışmalarına ara vermiyor. HAVELSAN, 3 Ağustos’ta, Doktora Tez Ödülleri vereceğini;  

18 Ağustos’ta ise Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Çözüm Yarışması düzenleyeceğini duyurdu.
Doktora Tez Ödülleri; gerçek zamanlı sinyal ya da görüntü işleme ve arttırılmış gerçeklik 
olmak üzere, 2 kategoride verilecek ve ödül alan tezler, Aralık ayında ilan edilecek.  
Başvuru koşulları şöyle sıralanıyor:
n 1 Ekim 2015 – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında, tez savunmasında başarılı bulunup 
 mezun olmuş olan adayların doktora tezleri değerlendirilecek.
n Ön başvurular, en geç 1 Kasım tarihine kadar yapılacak.
n CBS Çözüm Yarışması’nın başvuruları ise 15 Aralık’a kadar yapılabilecek.
Her iki etkinlikle ilgili detaylı bilgiye, HAVELSAN’ın resmi İnternet sitesinden erişilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı 

(TSKGV), 11 Ağustos’ta 
yaptığı açıklama ile  
bu yıl içinde, Savunma 
Sanayii Destekleme  
Fonu (SSDF)’na,  
71 milyon lira kaynak 
aktarımında bulunduğunu 

bildirdi. Böylece, bu yıl 
kuruluşunun 30’uncu 
yılını kutlayan TSKGV’nin, 
kurulduğu günden bu yana 
SSDF’ye aktardığı kaynak 
miktarı, 770 milyon liraya 

ulaştı. TSKGV’nin SSDF’ye 
aktardığı miktarın  
büyük bir kısmını, vakfın, 
bağlı iştiraklerinden  
elde ettiği gelirler; 
küçük bir kısmını ise 

vakfa yapılan bağışlar 
oluşturuyor. Vakıf,  
2018 yılında, SSDF’ye 
aktardığı miktarı,  
100 milyon liraya 
yükseltmeyi hedefliyor.

Savunma ve Havacılık Sanayisi, 
Capital 500 Listesi’nde 12 Firma ile Yer Aldı

HAVELSAN, Yenilikçilik Kaynaklarını, Doktora 
Tez Ödülü ve CBS Yarışması ile Genişletiyor

TSKGV’den, Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu’na 71 Milyon Liralık Kaynak

Şirket	 Şirketin	2016		 Şirketin	2015	 Bir	Önceki	Yıla	Göre	 Ciro	 Vergi	Öncesi	Kar	 İhracat
Adı	 Yılındaki	Sırası	 Yılındaki	Sırası	 Cirodaki	Değişim	(%)	 	(lira)	 	(lira)	 	($)
Mercedes-Benz Türk 25 16 -5 9.488.307.048 49.226.035 977.099.417
TUSAŞ	 47	 63	 35	 3.803.379.396	 565.124.263	 761.036.486
ASELSAN 50 65 36 3.768.116.000 734.023.000 160.663.302
Otokar 136 138 14 1.634.514.698 68.080.363 147.914.105
ROKETSAN 211 279 40 1.062.519.249 193.026.036 65.321.401
Netaş	 238	 209	 -4	 969.843.424	 22.671.860	 49.563.389
TEI 255 253 9 920.568.416 124.143.680 237.097.766
BMC 285 - * 812.297.147 -89.191.059 48.055.000
Hema Endüstri 296 306 16 789.134.618 19.469.156 *
FNSS 341 265 -15 687.960.000 77.515.000 220.928.766
Nurol Makina 404 - 264 579.916.999 * 256.164
TÜMOSAN 466 458 11 500.184.083 42.409.571 2.814.386
*	Şirketler	tarafından	açıklanmayan	veriler

Tablo	-	1.	Capital	500	Listesinde	Yer	Alan	Savunma	ve	Havacılık	Sanayisi	Firmaları
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, Ankara 
ve İstanbul’da, Haziran ayında düzenlenen kara 

araçları konferanslarının bir sonraki ayağı, Bursa’da 
gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’nın 
ev sahipliğinde, 6 Ağustos’ta gerçekleştirilen Yeni Nesil 
Hafif Zırhlı Araç Çalıştayı’nda, BTSO Uzay Havacılık ve 
Savunma Konseyi ve Kümelenmesi üyeleri, SSM ve kara 
platformlarında ana yüklenici firmalarla bir araya geldi. 
Çalıştaya; BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, SSM 
Kara Araçları Daire Başkanlığı Yeni Nesil Araç Projeleri 
Grup Müdürü Ahmet Karadere, BTSO Uzay Havacılık ve 
Savunma Konseyi ve Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa 
Hatipoğlu ile ASELSAN, BMC, FNSS, Katmerciler ve Otokar 
temsilcileri de katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmalarında, Karadere:
n Sektörün yoğunluğunun gelecek 10 yıl içinde daha da
 artacağına,
n Bu yoğunluk dolayısıyla firmaların üretim kapasitelerinin
 önemli artış gösterdiğine ve
n Başlatılan yeni projelerin, birçok yeni alt sistemi
 beraberinde barındırdığına dikkat çekti.
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Projesi’nde; motor, yürüyüş 
takımı, süspansiyon sistemleri ve zırh konusunda 
önemli yatırımlar gerçekleştirmek istediklerini belirten 
Karadere, “Projemizde, tüm alt sistemleri, yan sanayimiz 
ve KOBİ’lerimiz eliyle karşılamak üzere politikalar 
geliştiriyoruz. Bursa sanayisinin potansiyelini ve son 
dönemde bu alanda yakaladığı başarısını da yakından 
izliyoruz. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine özel önem veren 
Bursalı firmalarımızın da destekleriyle en yüksek düzeyde 

yerli katkıya sahip yeni nesil araçları, Kara Kuvvetlerimizin 
envanterine sokmayı hedefliyoruz.” dedi.
Karadere’den sonra söz alan Duran, BTSO olarak gerek 
mevcut sektörlerin gelişiminde gerekse de uzay, havacılık 
ve savunma alanlarında, Türkiye’nin büyümesine ve 
kalkınmasına katkı sağlayacak tüm projelerin aktif 
oyuncusu olma iddiasında olduklarını söyledi. Uzay, 
havacılık ve savunma sektörlerinde başlattıkları UR-GE 
ve kümelenme projeleriyle firmaların büyük bir atılım 
gerçekleştirdiğini vurgulayan Duran, Bursa’da, 2016 yılında, 
savunma ve havacılık sektörlerinde, %600’e yaklaşan bir 
ihracat artışı yaşandığını hatırlattı.
Dr. Hatipoğlu ise Bursa’nın en büyük avantajının, otomotiv 
ve imalat sanayilerinde, büyük yabancı ortaklarla birlikte, 
uluslararası standartlara uyum sağlama konusunda 
deneyim kazanan KOBİ’ler olduğunu söyledi. Benzer ve 
daha yüksek standartları gerektiren savunma ve havacılık 
sektörünün, Bursa’nın altyapı ve imkânlarından muhakkak 
faydalanması gerektiğini dile getiren Hatipoğlu, “Savunma 
sanayimiz, Bursamızın kabiliyetlerini keşfettiğinde, 
şu anda %60 seviyesinde olan yerlilik oranı, daha da 
yükselecektir. Yeni nesil zırhlı araç konusunda da Bursalı 
firmalarımız; otomotiv, makine, kompozit, tekstil, elektronik 
ve yazılımdaki altyapılarıyla kolaylıkla işin üstesinden 
gelebilirler.” dedi.
Açılış konuşmaları sonrasında; ASELSAN, BMC, FNSS, 
Katmerciler ve Otokar temsilcilerinin Yeni Nesil Zırhlı Araç 
projesine yönelik sunumlarıyla devam eden çalıştay, ikili iş 
görüşmelerinin ardından sona erdi.

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Çalıştayları, BTSO ile Devam Ediyor

Ahmet Karadere Dr. Mustafa Hatipoğluİlker Duran
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Yeni Nesil KİRPİ 4x4 
Mayına Karşı Korumalı 

Araçlarının tedarikini konu 
alan Taktik Tekerlekli 
Araçlar-2 (TTA-2) projesinin 
sözleşmesi, 8 Ağustos’ta, 
Ankara’da düzenlenen 
törenle Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve BMC 
arasında imzalandı.
Proje, Terörle Mücadele 
Harekâtı’nın yoğun olarak 
sürdürüldüğü bölgelerde, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
birliklerinin operasyonel 
kabiliyetlerini arttırmak 
maksadıyla, 529 adet araç 
alımını kapsıyor. Yurtiçi 
Geliştirme Proje Modeli 
ile ele alınan projenin 
sözleşmesi, SSM’ye sunulan 

teklifin değerlendirilmesinin 
tamamlanmasının ardından, 
imza aşamasına geldi.
Proje kapsamında tedarik 
edilecek Yeni Nesil KİRPİ 
4x4 Mayına Karşı Korumalı 
Araçlarının, Patlayıcı 
Madde/Şüpheli Cisim Tespit 
ve Müdahale Aracı ile Mayın 
ve El Yapımı Patlayıcı Tespit 
ve İmha Aracı sürümleri de 
bulunuyor. Araçlarda yer 
alacak sistemler ve teçhizat 
ise şöyle sıralanıyor:
n Uzaktan Komutalı 
 Silah Sistemi
n Yangın Söndürme Sistemi 
n KBRN Korunma Sistemi
n Atış Yeri Hedef Tespit
 Cihazı
n Tam Bağımsız 

 
 Süspansiyon Sistemi
n ABS Fren Sistemi
n Yeni Nesil Ergonomik
 Koltuklar
n GPS Sistemi
n Flaşör ve Görüş 
 Sistemleri

n Telsiz ve İç Konuşma
 Sistemi
n Navigasyon Cihazı
n Redresör ve IR 
 Aydınlatma Sistemi
n Tepe Lambası ve 
 Projektörler

Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı,	
15	Ağustos’ta,	TÜRKSAT-6A	uydusunun	üretim	

aşamasına	geçildiğini	duyurdu.	Açıklama,	Ulaştırma,	
Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanı	Ahmet	Arslan	ile	Bilim,	
Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanı	Dr.	Faruk	Özlü	başkanlığında	
gerçekleştirilen	ve	TÜRKSAT-6A	Yerli	Haberleşme	Uydusu	
Geliştirilmesi	ve	Üretimi	Projesi’ni	konu	alan	toplantının	
sonrasında	yapıldı.

Türkiye’nin,	ilk	yerli	haberleşme	uydusunun	geliştirildiği	
projede,	tasarım	aşamasının	sonuna	yaklaşıldı	ve	uydunun	
yeterlilik	test	modellerinin	üretimine	başlandı.	2014	yılında	
başlatılan	proje,	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	
Bakanlığı,	TÜRKSAT	ve	TÜBİTAK’ın	mali	desteği;	TÜBİTAK	
Uzay	Teknolojileri	Araştırma	Enstitüsü	(TÜBİTAK	UZAY)	
ana	yükleniciliği	ve	TUSAŞ,	ASELSAN	ve	CTech’in	de	alt	
yükleniciliğinde,	yerli	sanayi	kuruluşları	ve	üniversitelerin	
de	desteğiyle	yürütülüyor.
Yeterlilik	testlerinin	2018	yılı	başında	yapılması	planlanan	
TÜRKSAT-6A’nın,	2020	yılında	fırlatılması	ve	15	yıl	süreyle	
hizmet	vermesi	hedefleniyor.	Yaklaşık	600	milyon	lira	
maliyetle	gerçekleştirilecek	TÜRKSAT-6A	projesinde,	
uydu	ve	yer	istasyonunda	kullanılacak	ekipman,	yazılım	ve	
birçok	alt	sistem,	milli	imkânlarla	geliştiriliyor.
Yakıt	dâhil,	yaklaşık	4	bin	300	kilogramlık	kütleye	
sahip	olacak	TÜRKSAT-6A,	42	derece	doğu	boylamında	
yörüngeye	yerleştirilecek.	TÜRKSAT-6A,	Türkiye’nin	yanı	
sıra	Avrupa,	Kuzey	Afrika,	Orta	Doğu	ve	Asya	kıtasının	
büyük	bir	bölümünde,	müşterilerine	hizmet	sunacak.	 
Uydu,	18	aktif	ve	5	yedek	olmak	üzere,	toplam	23	aktarıcıya	
sahip	olacak.

BMC’nin KİRPİ Efsanesi, Yeni Nesil KİRPİ 4x4 ile Devam Edecek

TÜRKSAT-6A’nın Üretim Aşamasına Geçildi

Sözleşme, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve BMC Yönetim 
Kurulu Başkanı Ethem Sancak tarafından imzalandı.

12 - Eylül 2017
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Meteksan Savunma,  
23 Ağustos’ta, Retinar 

PTR çevre gözetleme 
radarının yurt dışına 
satışına yönelik bir 
sözleşme imzaladığını 
duyurdu. Böylece, 
Meteksan Savunma, son 
dönemde, yara savunma 
simülatörünün ardından, 
Retinar PTR için de ihracat 
başarısı kaydetmiş oldu. 
Retinar PTR’yi seçen ülke 
ise henüz açıklanmadı.
Sözleşme imzası öncesinde, 
yurt dışında yapılan, farklı 
arazi ve hava şartlarında 
gerçekleştirilen testlerden 
de başarıyla geçen Retinar 
PTR, açılan ihalede, 
uluslararası rakiplerini 
geride bırakarak ipi 
göğüsledi.
Retinar ürün ailesinin ilk 

üyesi olan Retinar PTR, 
sınır ve kritik tesislerin 
güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak geliştirildi. 
Mobilite ve kolay kullanım 
göz önünde tutularak 
tasarlanan ürün, kendine 
özel sırt çantasında, 
iki personel tarafından 

taşınarak kurulabiliyor. 
Ürün, mikro doppler 
analizi yaparak, tespit 
edilen hedefleri; araç, 
insan veya hayvan olarak 
sınıflandırabiliyor. Sistem; 
yürüyüş hâlindeki insanları 
4 km; küçük araçları 8 km 
ve büyük araçları da 10 km 

mesafeden tespit edebiliyor.
Bu ihracat sözleşmesi, 
aynı zamanda Retinar ürün 
ailesinin de ilk satışı oldu. 
Meteksan Savunma, bu 
ürün ailesini, Türk ve dünya 
pazarlarındaki ihtiyaçları 
öngörerek, kendi kaynakları 
ile geliştirdi. Ailenin ilk 
üyesi, 2014 yılında lanse 
edildi. İzleyen dönemde, 
Meteksan Savunma, Retinar 
PTR-X ve Retinar OPUS 
gibi türev ürünlerle aileyi 
geliştirdi.
Retinar ürün ailesi ile ilgili 
detaylı bilgilere, Meteksan 
Savunma’nın, Retinar’a özel 
olarak hazırladığı,  
www.retinar.com.tr İnternet 
adresinden erişilebilir.

TUSAŞ, 16 Ağustos’ta, TUSAŞ Kazan 
Meslek Yüksek Okulu (MYO) Uçak 

Teknolojileri Bölümü ile iş birliği 
hakkında bilgilendirme yaptı. TUSAŞ’ın, 
Gazi Üniversitesi ile tesis ettiği iş birliği 
programı kapsamında kurulan bölüm, 
havacılık alanında çalışacak üstün vasıflı 
teknik personel yetiştirerek sektörün 
ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 
Bölümde bu yıl öğrenim hayatına başlayacak 205 öğrenci,  
TUSAŞ’ın sağlayacağı burs imkânından faydalanacak 
ve başarılı olanlar, mezuniyetleri sonrasında, TUSAŞ’ta 
teknisyen olarak çalışma fırsatı yakalayacak.
Bölüme öğrenci alımları, ÖSYM sınavlarına göre yapılıyor. 
Bölüme katılan her öğrenci, TUSAŞ atölye ve üretim 

tesislerinde staj yapabiliyor. Öğrenciler, 4 gün okulda 
öğrenim görürken; 1 gün de şirkette çalışıyor. Buna ek olarak 
hafta sonu 1 gün de İngilizce eğitimi veriliyor.
TUSAŞ, programdaki her öğrenciyi sigorta sistemine dâhil 
ederken, aynı zamanda belli bir miktarda maddi destek de 
sağlayacak.

Havacılık	ve	Uzay	Kümelenmesi	
Derneği	(HUKD)’nin	başvurduğu	

2’nci	Uluslararası	Rekabetçiliğin	
Geliştirilmesi	(UR-GE)	projesi,	 
22	Ağustos’ta,	Ekonomi	Bakanlığı	
İhracat	Genel	Müdürlüğü	tarafından	

kabul	edildi.	Kümelenme	Altında	
Firmaların	Havacılık	Sanayindeki	Faaliyetlerinin 

ve	İhracat	Paylarının	Artırılması	isimli	ve	asgari	3	yıl	
sürecek	olan	proje	kapsamında,	HUKD	üyesi	firma	grubuyla,	
havacılık	ve	savunma	sanayisinde	faaliyet	gösterebilmeleri	
ve	rekabet	güçlerini	arttırabilmeleri	için,	çeşitli	eğitimler	ve	
faaliyetler	düzenlenecek.	Projesi	süresince:
n	 Projede	yer	alan	firmaların	büyüme,	pazar	paylarının
	 ve	bilinirliklerinin	arttırılması,

n	 Küreselleşme	stratejilerinin	geliştirilmesi	ve
n	 Rekabetçiliği	artan	firmaların	yurt	dışı	pazarlara
	 açılması	yoluyla	ihracat	potansiyel	ve	kapasitelerinin
	 arttırılması	yönünde	çalışılacak.
Söz	konusu	firma	grubu,	havacılık	sanayisi	yanında	
otomotiv	ve	makine	gibi	değişik	sektörlerde	faaliyet	
gösteren	şirketlerden	oluşuyor.	Firmalar,	HUKD	
önderliğinde,	ortak	ihtiyaç	analizi,	ortak	öğrenme	(eğitim	
ve	danışmanlık)	ve	ortak	pazarlama	(tanıtım,	marka,	
ticaret	heyeti,	eşleştirme)	gibi	ihracata	yönelik	eylem	ve	
faaliyetleri	yerine	getirecekler.	Proje	maliyetlerinin	%75’i	
Ekonomi	Bakanlığınca;	kalan	%25’lik	kısmı	ise	firmalar	
tarafından	karşılanacak.
İlk	aşama	kapsamında	HUKD,	16	firmanın	katılımıyla	
ihtiyaç	analizi	gerçekleştirecek.

HUKD, İkinci UR-GE Projesine Başlıyor

Meteksan Savunma, Retinar PTR’nin 
İlk Müşterisini Yurt Dışında Buldu

TUSAŞ’tan, Geleceğin Teknik Elemanlarına Büyük Destek

14 - Eylül 2017
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ABD merkezli 
DIMO Corporation 

tarafından, Türkiye’de ilk 
kez düzenlenecek DIMO 
Day (DIMO Günü) adlı 
tanıtım ve iş ağı etkinliği, 
26 Eylül’de, Ankara’da 
gerçekleştirilecek. Moog 
Components Group, 
AMETEK, Cobham, 
Marshall, TACTAIR, CIRCOR 
Aerospace, TRAKKA 
Systems ve Sensata 
Technologies gibi küresel 
firmaların, farklı ülkelerin 
yanı sıra Türkiye distribütörü 

olan DIMO, DIMO Day’17 
etkinliği ile temsilcisi olduğu 
firmalarla Türk savunma 
ve havacılık sektöründeki; 
kullanıcı, tedarik makamı ve 
firmaları bir araya getirmeyi 
amaçlıyor. Etkinliğin  
ilk bölümünde, DIMO’nun 
temsilcisi olduğu firmalar 
sunumlar yapacak;  
ikinci bölümünde ise 
bu firmalarla etkinlik 
katılımcıları arasında 
ikili görüşmeler 
gerçekleştirilecek.
Türk savunma ve havacılık 

sektöründeki varlığını 
arttırmayı planlayan 
DIMO’nun kısa vadeli 
hedefleri arasında:
n Türkiye’nin savunma ve 
 havacılık alanında
 yürüttüğü çeşitli
 projelerdeki ihtiyaçları
 maliyet etkin bir şekilde
 karşılamak,
n Bu ihtiyaçları
 karşılarken, ürün ve
 çözümlerde, gerekmesi
 durumunda, Türkiye’ye
 özel uyarlamalar yapmak
 ve

n Ürün ve çözümlerle
 ilgili yerel bir satış
 sonrası destek ağı
 kurmak yer alıyor.
Firmanın orta ve uzun 
vadeli hedefleri arasında ise 
temsilcisi olduğu firmaların 
ürün ve çözümlerinde, 
Türkiye’nin yerli katkısını 
arttırmaya ve ayrıca bölge 
ülkelerinin ihtiyaçlarını da 
Türkiye’den karşılamaya 
yönelik yatırım yapmak da 
yer alıyor.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgi 
için: www.dimo.com

Tüm dünyada faaliyet 
gösteren teknoparkları 

aynı çatı altında toplayan 
IASP (International 
Association of Science Parks 
and Areas of Innovation / 
Uluslararası Bilim Parkları 
ve İnovasyon Alanları 
Birliği)’nin 2017 yılı toplantısı 
(IASP 2017 Dünya Kongresi), 
26-29 Eylül tarihleri 
arasında, İstanbul’da 
düzenlenecek. IASP 
2017 Dünya Kongresi’nin 
düzenleneceği yer ile ilgili 
yapılan oylama sonucunda; 
Teknopark İstanbul, ODTÜ 
Teknokent ve İTÜ ARI 
Teknokent’ten oluşan 

Türkiye Teknoparkları 
Konsorsiyumu’nun seçildiği, 
Teknopark İstanbul 
tarafından, 8 Ağustos’ta 
duyuruldu.
“Teknoparklar ve inovasyon 
ekosistemleri: Geleceğin 
stratejilerini ve eğilimlerini 
belirleme” temasıyla 
düzenlenen IASP 2017 
Dünya Kongresi’nde, 
teknoparkların; altyapı, 
finansman ve hizmet 
sektöründeki sorunlarının; 
ekosisteme dâhil olan 
tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşları, Ar-Ge firmaları, 
kuluçka girişimcileri, hukuki 
danışmanlar, mentörler, 

melek yatırımcılar, 
girişim sermayedarları, 
akademisyenler, fikri 
mülkiyet uzmanları ve 
teknoloji danışmanları ile 
ele alınması planlanıyor. 
Ayrıca, konferans öncesinde, 
teknoloji geliştirme bölgeleri 

ile ilgili uzmanlıkları 
bulunan teknopark 
yöneticileri tarafından, bir 
seminer verilecek.
IASP 2017 Dünya 
Kongresi’nin, 50 ülkeden, 
500’den fazla katılımcıyı 
buluşturması bekleniyor.

DIMO Day’17, Savunma ve Havacılığın 
Önde Gelen İsimlerini Ankara’da Buluşturacak

Dünya Teknoparkları İstanbul’da Buluşacak

Makina	ve	Kimya	Endüstrisi	Kurumu	(MKEK)’nun,	
metal	iş	kolundaki	iş	yerlerini	kapsayan	işletme	toplu	

sözleşmesi,	4	Ağustos’ta;	petrol,	kimya,	lastik,	plastik	
ve	ilaç	iş	kolundaki	iki	işyerini	kapsayan	işletme	toplu	iş	
sözleşmesi	ise	7	Ağustos’ta	imzalandı.	Toplu	sözleşme	
görüşmeleri,	MKEK’nin	de	üyesi	olduğu,	Türk	Ağır	Sanayii	

ve	Hizmet	Sektörü	Kamu	İşverenleri	Sendikası	(TÜHİS)	ile	
işçi	sendikaları	arasında	yürütüldü.	
Her	iki	iş	kolundaki	toplu	iş	sözleşmelerin	imza	törenleri,	
7	Ağustos’ta,	MKEK	Genel	Müdürlüğü’nde;	MKEK	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	ve	Genel	Müdürü	Ahmet	Taşkın,	TÜHİS	
Genel	Sekreteri	Adnan	Çiçek,	Türk	Metal	Sendikası	Genel	
Başkan	Yardımcısı	Yusuf	Ziya	Odabaş,	Petrol	İş	Sendikası	
Genel	Başkanı	Ali	Ufuk	Yaşar	ve	diğer	yetkililerin	katılımı	
ile	gerçekleştirildi.

MKEK’de Toplu 
Sözleşmeler Tamam
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Türk savunma ve havacılık sanayisi, uluslararası pazarlarda 
yakaladığı istikrarı ve büyümesini devam ettiriyor.  
Bu büyümeyi sayısal verilerle ifade etmek için, geçtiğimiz 

aylarda açıklanan, dünyanın en büyük 100 savunma firması 
listesine (Top 100 Listesi) bakabiliriz.
Çok değil, 10 yıl öncesine gittiğimizde, 2007 yılı listesinde, 
hiçbir Türk firması bulunmuyordu. 2008 yılından 2012 yılına 
kadar, 1 firmamızla bu listede yer aldık. 2012 yılından itibaren, 
2 firmamız bu listede yer alıyordu. 2017 yılına geldiğimizde ise 
artık 3 firmamızın bu listede yer aldığını, gururla söyleyebiliyoruz. 
Başarımız, sadece 3 firma ile kısıtlı değil. Firmalarımız, her sene, 
listede daha üst sıralara tırmanıyor.
Liste incelendiğinde, 23 ülkeden firmaların yer aldığı görülüyor. ABD, toplam 42 firmasıyla bu alandaki 
üstünlüğünü ortaya koyuyor. İngiltere, Rusya ve Japonya, ABD’yi takip ediyor. Aralarında Almanya’nın ve  
İtalya’nın bulunduğu 15 ülke ise 2 veya 1 firma ile temsil ediliyorlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde,  
firmalarımızdan 3’ünün birden bu listeye girebilmesi, gerçekten büyük bir önem arz ediyor.
Bir başka önemli nokta ise firmalarımızın, her sene, bir önceki seneye kıyasla listenin daha üst sıralarında  
yer alıyor olmaları. Bu başarı, bir sonraki yılın hedefini, çok daha zorlu hâle getiriyor. İlk 10 sırada yer alan 
firmaların yıllık gelirleri, oldukça yüksek; bu firmalarla geri kalanlar arasında, ciddi bir makas bulunuyor.  
Bu makasın, kısa vadede kapanması imkânsız. Zaten öncelikli amacımız, bu listelerde, daha fazla firma ile  
yer almak ve kalıcı hâle gelebilmek.
Bunun için, tanıtım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dünya çapında saygınlığı olan fuar ve etkinliklere katılmaya; 
ülkemizi ve ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz.
Eylül ayında, İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek olan, Defence and Security Equipment International,  
DSEI 2017 fuarı da bunlardan biri. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile birlikte milli katılım göstereceğimiz  
bu fuara, 28 firmamızla birlikte gidiyoruz. 34.000’in üzerinde ziyaretçinin gelmesi beklenen bu önemli fuarda, 
1.600’den fazla tedarikçi bir araya gelecek.
Bu önemli buluşmada; Türk savunma ve havacılık sanayisinin üstün ürünlerini, uluslararası ortak programlarda 
gerçekleştirmiş olduğumuz önemli başarıları ve önemli yatırım olanaklarını, ziyaretçilerimiz ile paylaşacağız.
Yılın son çeyreğine girerken yoğun bir takvimle çalışmaya ve başarmaya devam ediyoruz.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyanın En Büyük 
Savunma Firmaları 
Listesinde, Daha 
Fazla Firma ile Kalıcı 
Hâle Geleceğiz

18 - Eylül 2017
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Büyük Türk Milletinin Vakfı TSKGV’nin, 
kuruluşuna ve şirketlerinin 
Türk ve Dünya savunma sanayisindeki 
yerine yönelik bilgi verir misiniz?
TSKGV’nin kuruluşu, Kıbrıs Barış Ha-
rekâtı sonrasında karşılaşılan silah 
ambargosunun bir sonucu olarak, 
1970’li yılların sonlarına kadar uzan-
maktadır. Harekât sonrasında, ge-
lişmiş ülkeler tarafından Türkiye’ye 
uygulanan silah ambargosu, savunma 
ihtiyaçlarının yerli imkânlarla karşı-
lanmasının öneminin, bir kez daha kav-
ranmasını sağlamıştır.
Böylelikle modern milli savunma sa-
nayisinin ilk adımları bu dönemde atı-
larak; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri-
ni Güçlendirme Vakıfları kurulmuştur. 
Anılan vakıfların ana amacı, Büyük 
Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetle-
ri (TSK) arasında manevi bir bağ, bir 
gönül köprüsü oluşturmak suretiyle 
sağlanacak bağışlarla savunma sana-
yisi şirketleri kurmaktır. Bu şirketler 
tarafından, TSK’nın, silah ve sistemle-
rinin yenilenmesi veya modernizasyo-
nu için ihtiyaç duyduğu, milli ve kritik 
teknolojilerin geliştirilmesi; böylece 
sistem, alt sistem, ürün ve malze-
melerin karşılanması hedeflenmiştir. 
Anılan Vakıflar, faaliyetlerine, 1987 

yılına kadar başarıyla devam etmişler-
dir. Bildiğiniz üzere, 26 Eylül 1987 tari-
hinde, bu vakıfların 3388 Sayılı Kanun 
ile birleştirilmesi sonucunda, TSKGV 
kurulmuştur.
Özel bir yasayla kurulmuş ilk vakıf 
olma özelliğine sahip olan TSKGV’nin 
“Ana Senedi”nde yer alan Kuruluş 
Amacı:
n “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi,
n Yeni harp sanayi dallarının kurulması,
n Harp silah araç ve gereçlerinin
 satın alınması suretiyle TSK’nın
 savaş gücünün arttırılmasına 
 katkıda bulunmak üzere 
 milletimizin maddi ve manevi 
 desteğini sağlamak” olarak 
 belirlenmiştir.
Bu kapsamda; Aziz Türk Milleti’nin 
kıt kaynakları ile kurduğu ve bağışları 
ile bugüne getirdiği TSKGV, TSK için 
stratejik imkân ve kabiliyet sağlayı-
cıdır. En üst yönetim organı olan Mü-
tevelli Heyeti’nin stratejik kararları ve  
TSKGV Genel Müdürlüğü’ne verdiği 
yetki ile TSKGV, kuruluşundan bugüne 
kadar, ulusal savunma sanayisi alanın-
da stratejik yatırımlar gerçekleştirmiş 
ve gerçekleştirmeye devam etmekte-
dir. TSKGV, söz konusu yatırımlarını, 
5’er yıllık, performansa dayalı Stratejik 

Plan Esasları doğrultusunda, etkin bir 
gözetim ve stratejik yönlendirme ile yö-
netmiş ve her birini, Dünya’da ve ulusal 
alanda söz sahibi; hem yerli hem de 
milli şirketler konumuna ulaştırmıştır. 
Bugün itibarıyla TSKGV’nin;
n %84,6 hissesine sahip olduğu
 ASELSAN, özgün ürünleri ile bir
 elektronik devi hâline gelmiş, 
n %54,5 hissesine sahip olduğu
 TUSAŞ, Türkiye’de havacılık, 
 uydu ve uzay alanının öncüsü
 konumuna ulaşmış,
n %55,3 hissesine sahip olduğu
 ROKETSAN, Türkiye’de roket ve
 füze sistemlerinin tek tasarım ve
 üreticisi olmuş,
n %99,4 hissesine sahip olduğu
 HAVELSAN, Türkiye’nin yazılım,
 bilişim ve sistem entegrasyon lideri
 konumuna erişmiş,
n %99,8 hissesine sahip olduğu 
 İŞBİR , önemli savunma ve 
 kamu projelerine, jeneratör
 ve alternatör temin eder seviyeye
 ulaşmış,
n %97,7 hissesine sahip olduğu
 ASPİLSAN ise önemli savunma
 sanayisi sistemleri için, özgün pil
 ve batarya bloğu ürünleri geliştirme
 yeteneği kazanmıştır.

TSKGV Genel Müdür Vekili 
Sadık PİYADE:

“Türk savunma 
sanayisinin, hızlı 
ve sürdürülebilir 
gelişiminin devam 
ettirilmesine katkı 
sağlamaya devam 
edeceğiz.”
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili 
Sadık Piyade, kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan TSKGV’nin, ulaştığı konumu 
ve gelecek hedeflerini, MSI Dergisi’ne anlattı.
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2016 yılı itibarıyla, Savunma ve Ha-
vacılık Sanayi İmalatçılar Derneği  
(SaSaD) verilerine göre, Türk savunma 
sanayisinin;
n Toplam cirosunun %43’ü,
n Toplam ihracatının %41’i,
n Toplam Ar-Ge harcamalarının %60’ı,
n Toplam çalışan sayısının ise %40’ı,
 TSKGV Bağlı Ortaklıkları (VBO)’na
 aittir.
VBO’nun dünya savunma sanayisindeki 
konumları analiz edildiğinde ise dün-
yadaki en büyük 100 savunma sanayisi 
şirketini, o yıl gerçekleştirdikleri satış 
rakamlarına göre sıralayan; bu alanda, 
dünyadaki en prestijli yayın organların-
dan birisi olarak kabul edilen Defense 
News’in sıralamasında, şu tablo görül-
mektedir:
n 2015 yılında 58’inci sırada yer alan
 ASELSAN, 2016 itibarıyla 
 57’nci sıraya yükselmiş,
n TUSAŞ, 2015 yılında 72’nci 
 sıradayken, 2016 yılında 9 basamak
 daha yükselerek 61’inci sırada 
 yer almış,
n ROKETSAN, listeye, 2016 yılında,
 98’inci sıradan giriş yapmıştır.
VBO’nun satışlarını incelediğimiz-
de; 2013 yılında 4 milyar lira düzeyin-
de kaydedilen toplam net satışların,  
2016 yılsonu itibarıyla 7,8 milyar liraya 
ulaştığı görülmektedir. (%95 artış).
Bu kapsamda, VBO’nun Türk sana-
yisindeki konumu ile ilgili önemli bir 
gösterge de İstanbul Sanayi Odası 

(İSO)’nın, her yıl Türkiye’deki en büyük 
şirketleri, üretimden satış verilerine 
göre sıraladığı İSO 500 sıralamasındaki 
yerleridir. 2015 yılında:
n 23’üncü sırada yer alan ASELSAN,
 2016 yılında 20’nci sıraya,
n 36’ncı sırada yer alan TUSAŞ, 
 2016 yılında 29’uncu sıraya, 
n 127’nci sırada yer alan ROKETSAN,
 2016 yılında 89’uncu sıraya 
 yükselmiştir. 
n 218’inci sırada yer alan HAVELSAN
 ise 2016 yılı sıralamasında 293’üncü
 sırada yer almıştır.
2016’da, ülkemizde; İSO sıralamasın-
daki 500 büyük firmanın üretimden 
satışları, cari fiyatlarla %8,8 oranında 
artmış; ancak bu oran enflasyondan 
arındırılmış rakamlarla, %0,2 ola-
rak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan;  
VBO ise satışlarını %24 oranında arttır-
mış olup, bu oran, enflasyondan arındı-
rılmış rakamlarla %15’dir.
Son yıllarda, ülkelerin savunma büt-
çelerini azaltmaları nedeniyle savun-
ma satışlarında daha yoğun rekabet 
yaşanmaktadır. Savunma sanayisinin 
doğası gereği, savunmaya yönelik 
ürün ve sistemlerin ihracatında kı-
sıtlarla (ekonomik-politik nedenler, 
ihraç lisansı engelleri, kendi ülkesinin 
envanterine girmeyen ürünlerin diğer 
ülkelere satışında referans zorlukları 
yaşanması gibi) karşılaşılabildiğin-
den, VBO tarafından, ihraç lisansına 
tabi kritik alt malzemelerin milli im-

kânlarla geliştirilmesine odaklanıl-
maktadır.
VBO’nun yurt dışı satışları hakkında 
da bilgi vermek gerekirse; 2013 yılın-
da, 1,4 milyar lira olarak gerçekleşen 
toplam yurt dışı satışları, 2016 yılı sonu 
itibarıyla 2,4 milyar liraya yükselmiştir. 
(%70 artış)
Türkiye’deki en büyük ihracatçı şir-
ketleri sıralayan Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM)’nin çalışmasına 
göre, 2016 yılında; ASELSAN 108’inci,  
TUSAŞ 20’inci, ROKETSAN 221’inci ve 
HAVELSAN 589’uncu en büyük ihracat-
çı Türk firmalarıdır.
Tüm savunma sanayisinde, 2015 yılın-
da istihdam edilen 31.000 kişinin %40’ı, 
VBO’da çalışmaktadır. 2016 yılında 
ise %13 artış ile bu rakam 35.000’e 
ulaşmış olup bunun içinde 14.096 kişi 
VBO’da çalışmaktadır. Savunma sana-
yisi genelinde, %21 satış artışına karşın 
%13 istihdam artarken, VBO’da, %11 
satış artışına karşılık, %6 istihdam ar-
tışı olmuştur.
İstihdam artışına, verimlilik artışı 
açısından bakılmasının uygun olaca-
ğı değerlendirilmektedir. Verimlilik 
açısından bakıldığında; 2013 yılında, 
VBO’da kişi başı satışlarının ortala-
ması 323.988 lira iken bu rakam, 2016 
yılında, bir önceki yıla göre %14 ora-
nında artarak 553.092 liraya yüksel-
miştir. Diğer bir deyişle son 3 sene 
içinde, şirketlerimizdeki verimlilik ar-
tışı %70’tir.
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VBO’nun savunma sanayisinde artan 
önemi; toplam savunma sanayisi üre-
timinde sürekli artan payı, yükselen ih-
racat geliri, Ar-Ge harcamaları, özgün 
tasarımları ve seri üretime dönüşen 
ürünleri, sağladıkları istihdam ve alt 
yüklenicilerle KOBİ’lere aktardıkları 
iş payları, özellikle son 10 yıla yönelik 
analiz edildiğinde, daha da net ortaya 
çıkmaktadır.
VBO tarafından yürütülen yoğun  
Ar-Ge faaliyetleri, yurt içinde tekno-
lojinin tabana yayılması maksadıyla 
giderek artan seviyede alt yüklenici  
kullanımı ve bunun yanı sıra şirket-
lerimiz tarafından geliştirilen özgün 
ürün ve sistemlerin yurt dışına artan  
miktarda ihraç edilmesi sayesinde,  
gerek Türk savunma sanayisine  
gerekse Türk sanayine büyük katkı ve 
katma değer sağladığımızı değerlendi-
riyoruz.

Geriye dönüp, kuruluşumuzdan bugüne 
kadar geçirdiğimiz süreçleri inceledi-
ğimizde, bu başarının nedenleri olarak 
değerlendirdiğimiz önemli hususları, 
sizlerle de paylaşmak istiyorum.
n VBO’nun kârlarının %75’i

kendilerine bırakılmakta; 
bununla TSK’nın modernizasyonu 
kapsamında yatırım ve Ar-Ge 
harcamaları yapılmakta; TSKGV’nin 
aldığı kâr payı ise yine Vakıf Senedi 
gereğince, Mütevelli Heyeti onayı ile 
savunma sanayisi alanlarındaki yeni 
yatırımlarına yönlendirilmektedir.

n Kritik teknoloji alanları tespit
edilerek, bu alanlarda Ar-Ge 
projeleri ve yenilikçi projeler 
oluşturulmuştur.

n VBO’nun verimliliklerine
önem verilerek, faaliyetlerde 
maliyet-etkinliğe odaklanılması 
sağlanmaktadır.

n Hedef yurt dışı pazarlar
belirlenerek, ihracatın arttırılması 
hedeflenmektedir.

n Ar-Ge kaynaklarının arttırılmasına,
özgün ve milli teknolojiye sahip 
platform, sistem, alt sistem 
ve ürünlerin geliştirilmesine 
odaklanılmaktadır.

n Stratejik yatırımların, hızlı ve
zamanında yapılmasına katkıda 
bulunulmaktadır.

TSKGV şirketlerinin yerli sanayiye 
katkıları hakkında bilgi verir misiniz?
TSKGV tarafından, gerek elde edilen 
kaynakların TSK projeleri için Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının Savunma Sa-
nayii Destekleme Fonu’na aktarılması 
gerekse hisse sahibi olunan şirketler 
ile Türk savunma sanayisinin geliştiril-
mesine katkı sağlanması yoluyla, ülke 
ekonomisine, doğrudan ve dolaylı ola-
rak katma değer yaratılmaktadır.
Savunma projelerinin özellikleri iti-
barıyla genellikle yıllara sâri uzun bir 
sürece yayılmaları, VBO tarafından, çe-
şitli araştırma kuruluşları ve üniversi-
telerin yanı sıra çok sayıda altyüklenici 
firma ile söz konusu projelerde birlikte 
ve yakın koordine içerisinde çalışmayı 
gerekli kılmaktadır.
VBO tarafından, özellikle kritik tekno-
lojilere sahip şirketlerin yanı sıra KOBİ 
niteliğinde alt yüklenicilere aktarılan 
iş payları ile yerli sanayinin büyümesi-
ne doğrudan katkıda bulunulmaktadır. 
Söz konusu alt yüklenicilere yeni tek-
nolojik yetenekler kazandırılması ve 
idari destek ile finans, insan kaynağı ve 
iş geliştirme desteği verilmesi suretiy-
le farklı iş modelleri geliştirilmekte ve 
iş ekosistemi oluşturulmakta; böylelik-
le sektörün ve yerli sanayinin gelişme-
sine de katkıda bulunulmaktadır.
2015 yılında, VBO’nun iş birliği yap-
tığı yurt içi alt yüklenici sayısı 2.365 
iken 2016 yılında, söz konusu sayı %41  
artarak 3.332 adede; yurt dışında çalı-
şılan alt yüklenici sayısı ise 2015 yılın-
da 2.022 iken 2016 yılında %14 artarak 
2.302 adede ulaşmıştır. Bu rakamlar, 
alt yüklenici kullanımına odaklanılarak 
yerli sanayiye sağlanan katkının önemli 
göstergeleridir.
Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar, 
ulusal savunma sanayisi alanında 
stratejik yatırımlar gerçekleştirmiş ve 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. 
Ancak günümüzde, savunma sanayi-
sine ayrılan bütçe gelirleri de gittikçe 
azalmaktadır.

Savunma projelerinin özellikleri itibarıyla genellikle yıllara sâri uzun 
bir sürece yayılmaları, VBO tarafından, çeşitli araştırma kuruluşları 
ve üniversitelerin yanı sıra çok sayıda altyüklenici firma ile söz 
konusu projelerde birlikte ve yakın koordine içerisinde çalışmayı 
gerekli kılmaktadır.
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Bu durum göz önüne alındığında; 
VBO’nun savunma sanayisi alanında, 
bilimsel bilgiyi ürüne dönüştürme yete-
neği olan “Ulusal Tasarım Teknolojisi”;  
tasarlanan ürünün teminini sağlayan 
“Ulusal Üretim Teknolojisi” ve her iki 
süreç için planlama ve kontrol çalış-
malarını kapsayan “Ulusal Yönetim 
Teknolojisi”ni kazanarak, yurt içinde, 
özellikle de kritik teknolojilere sahip 
şirketler ile faaliyet göstermeleri hedef 
alınmaktadır.
Güvenlik güçlerimizin savaş gücünün 
arttırılması temel amacına yönelik 
VBO’nun milli ve ileri teknoloji uygula-
maları geliştirme ve yerli katkı payını 
arttırmaya yönelik çalışmaları, TSKGV 
tarafından Stratejik Plan hedefleri kap-
samında yakından takip edilmektedir.

TSKGV şirketlerinin Ar-Ge çalışmaları 
hakkında bilgi verir misiniz?
TSKGV tarafından, VBO’ya yönelik stra-
tejik planlama kapsamında; teknoloji 
geliştirme, Ar-Ge ve yenilik faaliyetle-
rinin planlamasına ve performans öl-
çümüne de özel olarak odaklanıldığını 
vurgulamak isterim. Bu kapsamda, 

VBO tarafından sorumlu olunan faa-
liyet alanlarında; TSK’nın gelecekte 
ihtiyaç duyacağı teknolojilerin ve sis-
temlerin, temininde risk öngörülen bü-
tün alt sistem ve bileşenleri ile birlikte, 
stratejik harekât ihtiyacını da şekillen-
direrek yenilik felsefesi ile ulusal ola-
rak geliştirilmesi, TSKGV’nin teknoloji 
geliştirme stratejisinin özünü oluştur-
maktadır.
Bu strateji aracılığı ile şirketlerin, de-
ğer ve fark yaratabilecek teknolojileri 
geliştirerek, küresel pazarda da den-
geli iş birliği yapabilecek konuma ulaş-
maları ve rekabet güçlerini arttırmaları 
yönünde faaliyetler sürdürülmektedir.
TSKGV’nin en son hazırladığı, 2017-
2021 Stratejik Planı’nda yer alan ve az 
önce vurguladığım teknoloji geliştirme 
stratejisinin bir gereği olarak, ilk defa 
hayata geçirilecek uygulamalardan söz 
edecek olursak:
n Araştırma ve teknoloji geliştirme

faaliyetlerinin şirketler arasında 
ortak bir zeminde sistematik hâle 
getirilerek planlanması; şirketler 
arasında tekrar eden Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinin önlenmesi 

için, ilk defa TSKGV 2017-2021 
Stratejik Planı içinde, “TSKGV 
Araştırma ve Teknoloji Geliştirme 
Uygulama Planı” hazırlanmış,

n Söz konusu Uygulama Planı’nın
hazırlanması ve uygulanmasından 
sorumlu bir “TSKGV Teknoloji 
Üst Kurulu’’ oluşturulmuş; bu 
Uygulama Planı içerisinde, Ar-Ge 
ve yenilik performansının objektif 
ölçülmesi için Savunma Sanayii 
Müsteşarlığımız ve üniversiteler ile 
ortaklaşa özel bir ölçüm tekniği de 
geliştirilmiştir.

n Tüm bu yeni uygulamaların yanı sıra
şirketlerimizin, 30 yıllık uzun 
vadede; Ar-Ge, yenilik ve teknoloji 
stratejik yönünün belirlenmesine 
katkıda bulunulması ve Ar-Ge 
projelerine yön verilmesi, geleceğin 
teknoloji alanlarının şimdiden 
öngörülebilmesi amaçlarıyla, 
şirketlerin üst yönetimi ve sektörel 
alanında, dünyada ve Türkiye’de 
söz sahibi bağımsız bilim adamları, 
akademisyenlerden oluşan “Sektör 
Çalışma Grupları”nın da kurulması 
sağlanmıştır.
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Ülke çapında, savunma sanayisi şirket-
lerinin toplam Ar-Ge harcamalarında, 
2015 yılına göre, 2016 yılında, %39 ar-
tış kaydedilmişken (yaklaşık 1,3 milyar 
dolar); bunun içinde VBO’nun Ar-Ge 
harcamaları ise %40 artış göstererek 
787 milyon dolara ulaşmıştır. Diğer 
bir deyişle VBO’nun Ar-Ge harcaması, 
yerli savunma sanayisinin Ar-Ge har-
camalarının %63’ünü oluşturmaktadır.
Şirketlerimizin Ar-Ge seviyesine  
yönelik gösterge olması açısın-
dan, bir başka örnek olarak Turkish 
Time dergisinin her yıl yayımladığı,  
“Ar-Ge 250 Araştırması”nın sonuçları-
nı vurgulamak istiyorum. Ar-Ge harca-
malarına göre yapılan bu sıralamada,  
ASELSAN, 2014 ve 2015 yıllarında, Tür-
kiye’de, 1’inci sırada yer almıştır. 2015 
yılında, bir önceki yıla göre, TUSAŞ bir 
basamak yükselerek 3’üncü sırayı;  
ROKETSAN bir basamak yükselerek 
5’inci sırayı elde etmiştir. HAVELSAN 
da ilk defa bu sıralamaya, 2015 yılında, 
8’inci sıradan girmiştir.
ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN  
ve ASPİLSAN’ın, 2016 yılı sonu itiba-
rıyla aşağıda yer alan tabloda görül-
düğü gibi, toplam 6 teknokent ofisi ve 
12 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Bu 
yerleşkelerde, 6.177 Ar-Ge mühendisi 
istihdam edilmektedir. Önemli bir gös-
terge olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2015 yılı Ar-Ge Merkezleri 
Performans Değerlendirmesi sırala-
masında, savunma sanayisi sektörün-
de, ilk sırayı ASELSAN elde etmiştir.

Alınan iş paketleri ve projeler içeri-
sinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine 
ilave olarak 2015 yılı sonu itibarıyla 
VBO’nun, kendi öz kaynakları ile ayrıca 
yürüttüğü, 161 adet Ar-Ge projesi bu-
lunmaktadır. VBO tarafından, öz kay-
naklardan Ar-Ge’ye harcanan miktar, 
2016 yılında da ortalama net satışların 
%4’ü seviyesinde gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye ortalamasının %1 olduğu dik-
kate alındığında, bu seviyenin önemli 
olduğunu kıymetlendiriyoruz.
Bu bağlamda, VBO tarafından öz kay-
naklarla yürütülen Ar-Ge projelerinin, 
özgün ürün ve yurt içi-yurt dışı satı-
şa dönüştürülmesi ve VBO’nun özgün 
ürünler geliştirmesi için, milli ve kritik 
teknolojilere dayalı Ar-Ge yapılması 
hususlarına özel önem verilmektedir.
TSKGV 2017-2021 Stratejik Planı’nda, 
VBO’ya verilen hedefler doğrultusun-
da, hâlihazırda Türkiye’nin kendi öz 
kaynaklarından en çok Ar-Ge harca-
ması yapan şirketler arasında yer alan 
VBO’nun, bu konumlarını sürdürmele-
rini hedeflemekteyiz.
TSKGV’nin, 5’er yıllık Stratejik Planları 
kapsamında, gelecekte de özgün ürün-
ler geliştirilerek milli savunma sanayi-
sinde dışa bağımlılığı azaltmak mak-
sadıyla, VBO’nun teknoloji olgunluk 
seviyelerinin yükseltilmesini ve ihraç 
lisansına tabi kritik alt malzemelerin 
milli imkânlarla geliştirilmesini amaç-
lamaktayız.
2017-2021 döneminde; Ar-Ge, yenilik, 
teknoloji geliştirme ve özgün ürün elde 

etmeye yönelik faaliyetlere daha fazla 
odaklanılarak, söz konusu faaliyetle-
rin performans ölçümünün yapılarak 
etkinliklerinin değerlendirilmesini he-
deflemekteyiz.

IDEF 2017 fuarı ile ilgili 
değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?
1993 yılından beri, tekli yıllarda icra 
edilen ve bir dünya markası hâli-
ne gelen IDEF fuarının 13’üncüsünü,  
9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında, 
başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.  
IDEF 2017 13’üncü Uluslararası Sa-
vunma Sanayii Fuarı, T.C. Cumhur-
başkanlığı himayelerinde, Milli Sa-
vunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Yüce 
Türk Milleti’nin bağışları ile kurulan  
TSKGV’nin yönetim ve sorumluluğun-
da, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin 
organizasyonu ile İstanbul TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde icra edilmiştir.
Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM ta-
rafından onurlandırılan Fuar Açılış 
Töreni’ne, Sn. Milli Savunma Bakanı, 
Sn. İçişleri Bakanı ve Bakanlar, Sier-
ra Leone Cumhurbaşkanı, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri Komutanları, MSB 
Müsteşarı, Savunma Sanayii Müsteşa-
rı başta olmak üzere, çok sayıda üst 
düzey sivil ve askeri erkân, misafir he-
yetler, katılımcı firma temsilcileri ve 
yabancı misyon temsilcileri katılmıştır.
Savunma sanayisi fuarlarının ana ama-
cı, savunma sanayisi alanında iş birliği 
ve tanıtım platformu oluşturmaktır. Bu 
platformda, ana aktörler; tedarik ma-
kamları ve savunma sanayisi firmaları 
ile ihtiyaç makamlarıdır. Bu amaç doğ-
rultusunda, IDEF 2017 fuarına, Genel-
kurmay Başkanlığımız, Milli Savunma 
Bakanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Komutanlıklarımız ile Jandar-
ma Genel Komutanlığımız tarafından, 
dost ve müttefik ülkelerin tedarik zinci-
rinde yer alan yetkili makamları davet 
edilmiş ve fuara, 67 ülke ve 2 ulusla-
rarası kuruluştan, 133 heyete mensup  
637 heyet üyesi katılmıştır. Fuara ka-
tılan üst düzey makamlar arasında;  
1 Cumhurbaşkanı, 26 Bakan, 6 Genel-
kurmay Başkanı, 17 Bakan Yardımcı-
sı, 5 Genelkurmay Başkan Yardımcısı,  
10 Kuvvet Komutanı ve 14 Müsteşar 
bulunmaktadır. Fuarın en üst seviye-
de sivil ve askeri makamlarca ziyaret 
edilmesi, fuarın görünürlüğüne büyük 
katkı sağlamış; yerli ve yabancı katı-
lımcılar tarafından olumlu karşılan-
mıştır.

ASELSAN 2 (ODTÜ/ İTÜ) 6
TUSAŞ 1 (ODTÜ) 1
ROKETSAN 2 (Bilkent / İstanbul) 2
HAVELSAN 1 (ODTÜ) 2
ASPİLSAN - 1
TOPLAM 6 12

Şirket	 Teknokentlerde	Ofis	Sayısı	 Ar-Ge	Merkezi	Sayısı

Karşılaştırılan Hususlar IDEF 2015 IDEF 2017
Davet	edilen	ülkeler	+	uluslararası	kuruluşlar	 128	+	5	 141	+	7
Davet	mektubu	 318	 377
Katılan	ülke	+	uluslararası	kuruluşlar	 76	+	1	 67	+	2
Katılan	heyet	+	heyet	üyesi	 124	+	493	 133	+	637
Katılan	üst	düzey	makam	 69	 79
Firması	katılan	ülke	sayısı	 53	 50
Toplam	katılımcı	firma	(yerli	+	yabancı)	 781	(302 + 479)	 820	(317 + 503)
Görüşme	ofisi	makamı	sayısı	 23	 28
Planlanan	görüşme	ve	stant	ziyareti	 2.230	 2.240
İmza	töreni	+	toplantı	 28	+	8	 50	+	5
Toplam	ziyaretçi	 60.000	 65.782

Tablo	1.	IDEF	2015	ve	IDEF	2017	fuarlarına	yönelik	karşılaştırma



Eylül 2017 - 25



MSI SÖYLEŞİ

26 - Eylül 2017

IDEF 2017 fuarında; Genelkurmay Baş-
kanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuv-
vet Komutanlıkları, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
tedarikten sorumlu makamları tarafın-
dan, 28 görüşme ofisi açılmıştır.
Fuara, 50 ülkeden, 317’si yerli; 503’ü 
yabancı olmak üzere, toplam 820 firma 
ve firma temsilcisi katılmıştır. Bu iti-
barla Türkiye’nin tek savunma sanayisi 
fuarı olma ayrıcalığına sahip olan IDEF, 
dünyada düzenlenen, en büyük ilk 5 
savunma sanayisi fuarından biri olma 
özelliğini de muhafaza etmiştir. He-
yetler dikkate alındığında, IDEF fuarı, 
daha üst seviyede yer almaktadır.
Vakıf olarak, IDEF 2017 fuarı esna-
sında; FIDAE, TAIS Navy Shipbuilding, 
Ingun Prufmittelbau Gmbh, CSIR, Qi-
netiq, Lockheed Martin, Optix Co, Tek-
san Jeneratör İç ve Dış Tic. A.Ş., Unidef 
Birleşik Sav.San.Tic.A.Ş., vb. savunma 
sanayisi firmalarıyla görüşmeler yapa-
rak, fuarımızın tanıtımı ve Vakıf şirket-
leriyle olası iş birlikteliklerine yönelik 
katkı sağladığımızı değerlendiriyoruz.
Fuara katılan heyetler, firmalar ve gö-
rüşme ofisi makamları arasında, titiz 
bir planlama ile görüşmeler ve stant 
ziyaretleri planlanmış; fuarın amacı 
olan iş birliği ve tanıtımın sağlanması 
için, azami gayret gösterilmiştir. Bu 
kapsamda, 2.240 görüşme ve stant zi-
yareti planlanmış ve planlamalar, %83 
oranında gerçekleştirilmiştir.
Fuar; Sayın Başbakan, Sayın Milli Sa-
vunma Bakanı, üst düzey protokol, ya-
bancı heyetler, sektör profesyonelleri, 
üniversite öğrencileri, gaziler, şehit ve 
gazi yakınları başta olmak üzere, 116 
ülkeden, 60.754’ü yerli; 5.028’i yaban-
cı, toplam 65.782 kişi tarafından ziyaret 
edilmiştir.
Bu fuarda, ilk defa olmak üzere; fuarın 
ikinci günü Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğı ve Jandarma Genel Komutanlığının, 
üçüncü günü Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı-
nın, dördüncü günü ise Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür-
lüğünün tanıtım günü etkinlikleri ger-
çekleştirilmiş ve büyük beğeni kazan-
mıştır.
IDEF 2015 ve IDEF 2017 fuarlarına yö-
nelik karşılaştırma, Tablo 1’de sunul-
muştur.

Sonuç olarak; 
30 yıldır Türk savunma sanayisine bü-
yük katkılar sağlayan TSKGV, Türk 

Milleti’ne ve onların aziz ve fedakâr 
evlatları olan bağışçılarına olan bor-
cunu, onlara olan minnet ve şükran-
larını, dünya çapında değer verilen 
“Türk savunma sanayisinin inşasına” 
devam ederek ödemekte; faaliyetlerini 
TSK’nın caydırıcı gücünün arttırılması 
ana hedefi doğrultusunda sürdürmek-
tedir.
Rekabet altında yurt dışında kazanılan 
ihaleler, uluslararası rakip şirketleri 
şirketlerimiz ile iş birliğine yönlen-
dirmektedir. Söz konusu ivmenin, ül-
kemizin geleceğinin güvence altına 
alınmasında önemli bir kuvvet çarpanı 
olduğu değerlendirilmektedir. Şirket-
lerimiz, başlangıçta sadece donanım 
ve yazılım üreticisi şirketler konumun-
da iken bugün, özgün ürün portföyleri-
ni çeşitlendirerek; sistem tasarımcısı, 
entegratörü ve ihracatçısı konumuna 
erişmişlerdir.
VBO’nun yıllara sari kalan taahhüt ba-
zında proje tutarı, 31 Aralık 2016 tarihi 
itibarıyla, bir önceki yıla göre yaklaşık 
%38 artarak, 22 milyar dolar seviyesine 

ulaşmıştır. Görüşmeleri devam eden 
projelerin sözleşmeleri imzalandıkça, 
bu rakam daha da artacaktır.
Mali konularda, TSKGV’nin manevi an-
lamı da göz önüne alınarak, kuruluşun-
dan bugüne kadar elde edilen her ku-
ruş, düşünülerek planlama yapılmakta 
ve uygulanmaktadır.
Büyük Türk Milleti’nin teveccühü ile 
Vakfımızın kuruluşundan bu güne ka-
dar bağışlarıyla yarattığı değerin, ku-
ruluş amacımıza uygun olarak kullanıl-
ması ve Aziz Millet’in bağışladığı her bir 
kuruşun; tarihimizden gelen milli an-
layışımız ile örf ve adetlerimize uygun 
olarak TSK’nın güçlenmesi amacıyla 
kullanılması, en büyük çabamızdır.
TSKGV, TSK’yı güçlendirme amacın-
dan ayrılmayarak, manevi ve kurum-
sal yapısı ile Vakıf yönetimi ve Vakıf 
şirketlerinin etkin gözetim ve stratejik 
yönlendirilmesi fonksiyonlarını etkin 
bir şekilde yürüterek Türk savunma 
sanayisinin, hızlı ve sürdürülebilir geli-
şiminin devam ettirilmesine katkı sağ-
lamaya devam edecektir.

Rekabet altında yurt dışında kazanılan ihaleler, uluslararası 
rakip şirketleri şirketlerimiz ile iş birliğine yönlendirmektedir. 
Söz konusu ivmenin, ülkemizin geleceğinin güvence altına 
alınmasında önemli bir kuvvet çarpanı olduğu 
değerlendirilmektedir.
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Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya; Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan 
Yardımcıları; Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, 

Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.
Toplantıda alınan kararlarla ilgili basın açıklaması ise 4 
Ağustos’ta, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. 
Alınan kararlar şöyle sıralandı:
n 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere:
 l 6 general ve amiral bir üst rütbeye; 
  61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi,
 l 8 general ve amiralin görev süreleri bir yıl; 
  168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı
  (Görev süresi uzatılan albaylardan 9’u, bir üst rütbeye
  terfi etti.),

 l 30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla rütbe bekleme süresini
  dolduran 28 general ve amiral ile 107 albay
  kadrosuzluk; 1 amiral ise yaş haddini doldurması
  nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye
  sevk edildi.
n 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere:
 l Kuvvet Komutanlıklarında iki yıllık görev sürelerini
  tamamlayan; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
  Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
  Recep Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı
  Orgeneral Abidin Ünal emekliye sevk edildi.
 l	Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler,
  Kara Kuvvetleri Komutanlığına,
 l	Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan
  Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına,
 l	Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan
  Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
 l	Korgenerallikten Orgeneralliğe terfi ettirilen 
  Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan,
  Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına atandı.
Açıklamanın ekinde yer alan general ve amiral terfi ve süre 
uzatma kararları ise Tablo 1 ve 2’deki gibi oldu.
20 Ağustos tarih ve 30160 sayılı Resmi Gazete’de ise Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığında yapılan ge-
neral ve amiral terfi ve atamaları yayınlandı. Bunların arasında; 
Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Donanma Komutanlığına 
atanması ve Korgeneral Arif Çetin’in Orgeneralliğe terfi etti-
rilerek Jandarma Genel Komutanlığına atanması da yer aldı.

YAŞ 2017 Kararları
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta 
kademesinin şekillendiği Yüksek 
Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 
2 Ağustos’ta, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın başkanlığında, Çankaya 
Köşkü’nde icra edildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
aynı gün onaylanan kararlar, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi 
İbrahim Kalın tarafından açıklandı 
ve Resmi Gazete’de de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

YAŞ toplantı hâlinde

YAŞ üyeleri
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TSK’nın yeni komuta kademesi, soldan sağa: Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar 
Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve  Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Koramiral Adnan Özbal

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL TERFİ LİSTESİ
1 TUĞG.  METİN TOKEL 
2 KUR.ALB. MUAMMER ALPER 
3 KUR.ALB. ALTAN ER 
4 KUR.ALB. İSMAİL ŞANLI 
5 KUR.ALB. ZORLU TOPALOĞLU 
6 KUR.ALB. RASİM YALDIZ 
7 KUR.ALB. MEHMET ÖZEREN 
8 KUR.ALB. ÖZKAN ULUTAŞ 
9 KUR.ALB. SELÇUK YAVUZ 
10 KUR.ALB. SAMİ YÜKSEL 
11 KUR.ALB. MAHMUT ALTUN 
12 KUR.ALB. TUNCAY ALTUĞ 
13 KUR.ALB. MUSTAFA ERKAL KUZUOĞLU
14 KUR.ALB. ERSİN KAYA 
15 KUR.ALB. TANER UYSAL 
16 KUR.ALB. TANER SAĞIROĞLU 
17 KUR.ALB. ÖZDEMİR ŞAN 
18 KUR.ALB. ALPER ESER 
19 P.ALB.  MEHMET KİP 
20 P.ALB.  TAMER ATAY 
21 P.ALB.  DAVUT ALA 
22 P.ALB.  HAKAN ÖZTEKİN 
23 P.ALB.  KEMAL KIRIŞ 
24 P.ALB.  AYDOĞAN BUDAKÇI 
25 P.ALB.  HAKAN YİĞİTTÜRK 
26 P.ALB.  MUSTAFA BARUT 
27 P.ALB.  ERSİN ALTAY 
28 TNK.ALB. ENGİN CANDAŞ 
29 TNK.ALB. UĞUR BÜLEND ACARBAY 
30 TOP. ALB. SEBAHATTİN TÜRKER 
31 TOP.ALB. AHMET İBİŞ 
32 KR.HVCL.ALB. OSMAN DİRMENCİOĞLU 
33 İS.ALB.  MEHMET RİFAT ALKAN 
34 MU.ALB.  ZAFER YAŞAR CELEP 
35 ULŞ.ALB. NURETTİN KUTLUYUVA 
36 BKM.ALB. İSMAİL AMANVERMEZ 
37 MÜH.ALB. OSMAN ALP 
38 MLY.ALB. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL TERFİ LİSTESİ
1 TUĞA.  TAYYAR ERTEM 
2 TUĞA.  KADİR YILDIZ 
3 KUR.ALB. AYHAN TÜRKER KOÇPINAR 
4 KUR.ALB. YALÇIN ÖZKÜTÜK 
5 KUR.ALB. AYHAN GEDİK 
6 KUR.ALB. ŞAFAK DURUER 
7 KUR.ALB. YAVUZ KILIÇ 
8 KUR.ALB. AYKUT MANİOĞLU 
9 KUR.ALB. İLKER ÖZKAN 
10 KUR.ALB. MUSTAFA KAYA 
11 KUR.ALB. MEHMET CEM OKYAY 
12 KUR.ALB. HAKAN ERCAN 
13 DZ.ALB.  TANER GÜN 
14 DZ.İKM.ALB. FİKRET ESİN 
15 DZ.MÜH.ALB. RECEP ERDİNÇ YETKİN 
16 DZ.MÜH.ALB. MEHMET SARI
 
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL TERFİ LİSTESİ 
1 KORG.  ATİLLA GÜLAN 
2 TÜMG.  MEHMET ÖZLÜ 
3 TUĞG.  REHA UFUK ER 
4 PLT.KUR.ALB. OĞUZ OKUYUCU 
5 PLT.KUR.ALB. YAŞAR KADIOĞLU 
6 PLT.KUR.ALB. FİDAN YÜKSEL 
7 PLT.KUR.ALB. ÖZKAN EDİP AKGÜLAY 
8 HV.P.KUR.ALB. NECATİ GÜNDÜZ 
9 HV.SS.ALB. COŞKUN UÇARCILAR 
10 HV.KONT.ALB. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ 
11 HV.İSTH.ALB. BÜLENT ÇETİN 
12 HV.UÇB.ALB. GÜRHAN ERGÜRHAN 
13 HV.İKM.ALB. SADIK UYGUR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 ORGENERALLER  
1  ORG. ÜMİT DÜNDAR
 KORGENERALLER  
1 KORG. MEHMET DAYSAL
2 KORG. ŞEREF ÖNGAY
 TÜMGENERALLER  
1 TÜMG. MEHMET ÖZOĞLU
2 TÜMG. VELİ TARAKCI
3 TÜMG. SİNAN YAYLA
 TUĞGENERALLER  
1 TUĞG. UFUK DEMİRKILIÇ
2 TUĞG. CELALETTİN BACANLI
3 TUĞG. NECDET TUNA
4 TUĞG. SITKI VARLI
5 TUĞG. TEVFİK ALGAN
6 TUĞG. HALİL SOYSAL
7 TUĞG. MUSTAFA GÖNEL
8 TUĞG. MUSTAFA OĞUZ
9 TUĞG. AHMET ERCAN ÇORBACI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 KORAMİRALLER  
1 KORA. HASAN ŞÜKRÜ KORLU
 TÜMAMİRALLER  
1 TÜMA. AHMET İSKENDER YILDIRIM
2 TÜMA. AYDIN ŞİRİN
 TUĞAMİRALLER  
1 TUĞA. MİTHAT KEMAL ALGÜL

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  
 KORGENERALLER  
1 KORG. NİHAT KÖKMEN
 TÜMGENERALLER  
1 TÜMG. ALİ ÇETİNKAYA
 TUĞGENERALLER  
1 TUĞG. AHMET BİÇER
2 TUĞG. İMDAT BAHRİ BİBER

Tablo 1. Bir Üst Rütbeye Terfi Listesi

Tablo 2. Görev Süresi 1 Yıl Uzatılan ve 
Devam Kararı Verilen General ve Amiraller
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Meteksan Savunma, 
Platform Simülatörlerinde 
Dünya Markası Olma Yolunda

Meteksan Savunma, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ile 2009 yılında imzaladığı sözleşme kapsamında geliştirdiği 
yangın ve yara savunma simülatörleri ile adım attığı platform 
simülatörleri pazarında, dünya çapındaki bilinirliğini ve 
tanınırlığını giderek arttırıyor. Firma, son dönemde, önce Kore 
Cumhuriyeti’ndeki yerel ortağı ile kazandığı ihaleyle, daha 
sonra da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile imzaladığı ve 
simülatörlerin bakım ve işletmesini kapsayan sözleşmeyle 
bu alanda daha yapacak çok işi olduğunu gösterdi. Firmanın 
bu alandaki çalışmalarının son durumu hakkında; Meteksan 
Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, Uluslararası 
Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş ve Platform 
Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer’den bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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Gölcük’te bulunan Yıl-
dızlar Suüstü Eğitim 
Merkezi Komutanlı-

ğı bünyesinde, Meteksan 
Savunma tarafından inşa 
edilen Yangın ve Yara  
Savunma Eğitim Simülatör-
leri (YYES)’nin, 16 Haziran 
2016’da gerçekleştirilen 
açılış töreninde konuşan 
Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı Oramiral Bülent Bosta-
noğlu, bu simülatörlerin 
eğitim açısından öneminin 
yanı sıra iki noktaya daha 
vurgu yapmıştı: Simülatör-
lerin 7/24 esasında çalışa-
rak diğer kullanıcılara da 
hizmet vermesi ve diğeri de 
ihracat potansiyeli. Aradan 
geçen zamanda, Meteksan 
Savunma, önce yerel orta-
ğı ile Kore Cumhuriyeti’nin A
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Soldan sağa: Meteksan Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş, 
MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar, Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara 

ve Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer
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Yara Savunma Simülatörü 
ihtiyacı için açtığı ihaleyi 
kazanarak, daha sonra da 
Türk Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Dz.K.K.lığı) ile 
simülatörlerin bakım ve 
işletmesini kapsayan bir 
sözleşme imzalayarak, bu 
simülatörlerle ilgili potan-
siyelini ortaya çıkartmaya 
başladı.

İhtiyaç Duyulan 
Alana Nokta Atışı
Meteksan Savunma’nın, 
simülasyon alanındaki ça-
lışmaları, şirketin kuruluş 
yıllarına dayanıyor. Metek-
san Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Cankara, 
simülasyon alanına nasıl 
girdiklerini şöyle anlatıyor: 

“Meteksan Savunma’nın 
kuruluşundaki temel amaç, 
o güne kadar Türkiye’de fa-
aliyet gösterilmemiş alan-
larda, milli imkânlarla ya-
pılmamış işleri başarmaktı. 
Simülasyon sistemleri de 
böyle bir alandı. 2006 yı-
lında kurulduktan sonra, 
Meteksan Savunma’nın ilk 
üstlendiği projelerden bir 
tanesi, 2007 yılında, SSM ve 
TÜBİTAK ile sözleşmesini 
imzaladığımız Deniz Harp 
Oyunu Simülasyon Altyapısı 
(DEHOS) Projesi oldu. Yan-
gın ve Yara Savunma Eğitim 
Simülatörleri Projesi’nin 
sözleşmesini ise 2009 yılın-
da, yine SSM ile imzaladık.”
Bir eğitim merkezinin anah-
tar teslimini kapsayan Yan-

gın ve Yara Savunma Eğitim 
Simülatörleri Projesi’nin 
çalışmaları devam eder-
ken, Meteksan Savunma, 
Umman Deniz Kuvvetlerinin 
ihtiyacı olan yara savunma 
simülatörü için, 2012 yılında 
açılan ihaleye de girdi. Bu 
ihalede, İngiltere, Norveç, 
Malezya ve Hindistan’ın da 
aralarında yer aldığı 8 fark-
lı ülkenin firmaları ile yarı-
şan Meteksan Savunma, ipi 
göğüsleyerek 29 Ağustos 
2012’de çalışmalara başla-
dı.20 ay sonunda ve planlı 
takviminden önce, kabul 
testleri için hazır hâle gele-
rek, teslimatı başarıyla ta-
mamladı.
Yangın ve Yara Savunma 
Eğitim Simülatörleri Projesi 

kapsamında inşa edilen Göl-
cük’teki eğitim merkezinin 
2016 yılında açılmasının ar-
dından ise Meteksan Savun-
ma, 2017 yılında, Kore Cum-
huriyeti Deniz Kuvvetlerinin 
Yara Savunma Simülatörü 
ihtiyacı için açtığı ihaleyi, 
yerel ortağı Inno Simulation 
firması ile birlikte kazandı. 
Kurulacak sistemde, Metek-
san Savunma’nın simülatör 
çözümü referans alınacak 
ve Inno Simulation firması 
ile birlikte çalışılarak Kore 
sanayisinin de projeye katkı 
vermesi sağlanacak. Simü-
latörün üretimi, Meteksan 
Savunma’nın desteğiyle Ko-
re’de yapılacak.

Özel Ürünler için 
Özel Yapılanma
Yangın ve yara savun-
ma gibi elektromekanik 
ağırlıklı sistemleri konu  
alan Platform Simülatörle-
ri; Haberleşme Sistemleri, 
Algılayıcı Sistemler ve Su-
altı Akustik Sistemleri ile 
birlikte, Meteksan Savun-
ma’nın 4 ana faaliyet saha-
sından bir tanesi. Bununla 
birlikte, şirket içinde, diğer 
alanlardan farklı bir konu-
ma sahip.

Meteksan Savunma 
tarafından inşa edilen 

Yangın ve Yara Savunma 
Eğitim Simülatörleri, 

Gölcük’te bulunan 
Yıldızlar Suüstü Eğitim 

Merkezi Komutanlığı 
bünyesinde 

hizmet veriyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum
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Platform simülatörleri faa-
liyet alanının farklı konuma 
sahip olmasının temel ne-
deni, bu faaliyet alanının do-
ğası. Platform simülatörleri, 
elektromekanik sistemlere, 

yani mekanik sistemlerin, 
elektronik olarak kontrol 
edilmesine dayanıyor. Ör-
neğin, yara savunma simü-
latöründe, en temel işlevler 
olarak, geminin kompartı-

manlarını içeren bir yapı me-
kanik olarak hareket ettirili-
yor ve belirli yerlerinden su 
alması sağlanıyor. Bu tab-
loda, bir platform simülatö-
rü, alt bileşenlere indirgen-
diğinde, teknolojisi bilinen, 
özellikle sivil sektörlerde, 
endüstriyel uygulamalar-
da kullanılan bileşenlerden 
oluşuyor. Bununla beraber,  
bu bileşenlerin, uyumlu ve 
etkin bir sistem olarak bir 
araya getirildiği platform 
simülatörleri, sistem sevi-
yesinde, karmaşık bir yapıya 
sahip.
Meteksan Savunma’nın plat-
form simülatörleri, aslında 
anahtar teslim birer eğitim 
sistemi. Bu simülatörler, bir 
eğitim konsepti kapsamında 
tasarlanıyor, bina ve altyapı 
ile birlikte teslim ediliyor. 
Müşterinin ihtiyaçlarına ve 
eğitim konseptine göre, si-
mülatörün çatı tasarımı ger-
çekleştiriliyor; alt bileşenler 
ise Meteksan Savunma ta-
rafından belirleniyor ve alt 
yükleniciler ve tedarikçiler 
tarafından sağlanıyor. Simü-
latörü, eğitimi destekleyecek 

altyapıyla birlikte barındıra-
cak bina da tasarlanıyor ve 
hepsi, anahtar teslimi ola-
rak müşteriye teslim edili-
yor. Dolayısıyla sistemin çatı 
mimarisinin belirlenmesi, 
bileşenlerin seçimi ve en-
tegrasyonu, ciddi bir sistem 
mühendisliği çalışması ge-
rektiriyor; seçilen bileşenle-
rin tedariki ise tedarik zinciri 
yönetimi konusunu ön plana 
çıkartıyor.
Meteksan Savunma’nın di-
ğer faaliyet alanları ise alt 
bileşen bazında yüksek 
teknolojiyi içeren, Ar-Ge 
çalışmalarının yapılma-
sını gerektiren sistemleri 
konu alıyor. Bu doğrultuda, 
Meteksan Savunma, diğer 
faaliyet alanlarında teknik 
uzmanlığı ön plana çıkartan 
matris organizasyonu uy-
guluyor. Alt bileşen bazında 
Ar-Ge çalışmalarını gerek-
tirmeyen Platform Simüla-
törü faaliyet alanı, matris 
organizasyonun dışında yer 
alıyor. Platform Simülatör-
leri Direktörü Göksenin Tü-
mer, ekibini şöyle anlatıyor: 
“Hem savunma sanayisi, 

Meteksan Savunma’nın kuruluşundaki 
temel amaç, o güne kadar Türkiye’de faaliyet 
gösterilmemiş alanlarda, milli imkânlarla 
yapılmamış işleri başarmaktı. Simülasyon ve 
simülatör sistemleri de böyle bir alandı.
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hem de endüstriyel uygula-
malar konusunda deneyime 
sahip, oldukça tecrübeli, 
çekirdek bir ekibe sahibiz. 
Projelerimizi, matris orga-
nizasyon dışında, sadece bu 
ekip ile yürütüyoruz. 25 ki-
şilik konusunda uzman bir 
ekip ile bazıları tedarik ba-
zıları da lojistik desteği konu 
alan farklı ve çok sayıda pro-
jeyi üstlenebiliyoruz. Tabii ki 
Kurumsal Ofis’ten de destek 
alıyoruz; bunun yanında, iş 
geliştirme ve uluslarara-
sı satış faaliyetlerine katkı 
sağlıyoruz.”
Platform Simülatörleri Di-
rektörlüğü ekibinin yetkin-
likleri arasında, yabancı bir 
ülkede iş yapabilmek de ge-
liyor. Projeler, bina inşaatını 
da içerdiğinden, Meteksan 
Savunma, ihracat projeleri 
kapsamında, dış ülkelerde 
de faaliyet gösterebiliyor. 
Uluslararası mevzuata göre 
bu faaliyetlerin 6 ayı aşması 
hâlinde, Umman örneğinde 
olduğu gibi yerel bir yapı-
lanma ve o ülkenin mevzu-
atına göre faaliyet göster-
mek gerekiyor. Meteksan 

Savunma’nın ekibi, yerel bir 
organizasyon kurarak, yerli 
paydaşlar ve alt yüklenici-
lerle çalışma konusunda 
oldukça deneyimli. Tümer, 
geldikleri noktayı, “Projele-
rimizin idari tarafı da aslında 
zorlu, meşakkatli süreçleri 
içeriyor, ama ekibimiz, bu 
konularda önemli bir tecrü-
be kazandı.” sözleriyle özet-
liyor.
Cankara, Platform Simü-
latörleri Direktörlüğü’nün, 
Meteksan Savunma içindeki 
konumu hakkında şunları 
söylüyor: “Meteksan Savun-
ma’nın yaklaşık 250 çalışanı 
var ve yıllık cirosu da 150 mil-
yon lira mertebesinde. Şir-
ket personel sayısının %10 
oluşturan Platform Simü-
latörleri Direktörlüğü ekibi, 
çalışan sayımızın küçük bir 
kısmını oluşturuyor, ama 
kişi başı ciro olarak baktı-
ğımızda, katkısı çok büyük. 
Kişi başı ciro, Meteksan Sa-
vunma’nın ortalamasından, 
Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin ortalamasından 
ve bu konudaki sektör he-
definden de daha yüksek.  

Yara savunma simülatöründe, geminin kompartımanlarında oluşan bölüm, 
gemi hareketlerini simüle edecek şekilde hareket ettirilebiliyor.



MSI ÖZEL HABER

36 - Eylül 2017

Tabii ki bunda, sistem en-
tegratörü olmamızın ve bir 
ekosistem ile çalışmamızın 
önemli bir payı var.”
Meteksan Savunma, tüm fa-
aliyet alanlarında, toplamda 
yaklaşık 1.500 tedarikçi ile 
çalışıyor. Bunların önemli bir 
bölümü, hazır ürünlerin sa-
tın alındığı firmalar; bir bö-
lümü ise alt yüklenici olarak 
çözüm sağlayanlar. Platform 
simülatörleri konusunda 
kendi ekosistemini oluştu-

ran Meteksan Savunma, alt 
yüklenici olarak, yaklaşık 15 
firma ile uzun soluklu çözüm 
ortağı anlayışı ile çalışıyor. 
Tedarikçi olarak bakıldığın-
da ise bu rakam yaklaşık 
100 firmaya çıkıyor. Yapılan 
işin %70 ila 80’i, Meteksan 
Savunma’nın ekosistemi ta-
rafından gerçekleştiriliyor. 
Meteksan Savunma, yurt dışı 
projelerinde de bu ekosis-
temden yararlanmaya çalışı-
yor ve firmaları, yurt dışında 

yürüttüğü projelerde de des-
tekliyor.
Cankara, ekosistem ile ilgi-
li şu mesajın altını çiziyor: 
“Ekosistemimizde bulunan 
hiçbir yetkinliği, Meteksan 
Savunma içinde tekrarlamı-
yoruz. Bizim böyle bir lüksü-
müz yok, böyle verimsiz bir 
modeli taşıyacak kaynakla-
rımız yok, böyle bir hedefi-
miz de yok. Sadece onları 
yöneten ekibi içimizde tutu-
yoruz.”

Meteksan Savunma, yurt 
dışından tedarik ettiği alt 
sistem ve bileşenlerin yurt 
içinde alternatifleri ortaya 
çıktıkça, bunları da sistem 
tasarımlarına dâhil etmeyi 
planlıyor. Özellikle hidrolik 
kontrol sistemleri, hareket 
sistemleri, algılayıcılar ve 
eyleyiciler, ekosistemin ge-
nişleyebileceği konular ara-
sında yer alıyor.
Platform Simülatörleri Di-
rektörlüğü’nün özel çalış-
ma alanı ile gelen tecrübe-
nin, Meteksan Savunma’nın 
diğer çalışmalarına yansı-
maları da oluyor. Örneğin, 
firmanın yakın dönemde sı-
nır güvenliği ile ilgili yaptığı 
çalışmalar, Retinar çevre 
gözetleme radar ürün aile-
sinin yanı sıra entegrasyon 
ve altyapı hazırlıkları gibi 
faaliyetleri de konu alıyordu 
ve Meteksan Savunma’nın 
ilgili birimlerinin başvurdu-
ğu yer, Platform Simülatör-
leri Direktörlüğü oldu. Can-
kara, özellikle entegrasyon 
yeteneğinin önemine vurgu 
yapıyor: “Platform simüla-
törleri çalışmalarımız saye-

İhraç edebileceğimiz ürünlerimiz için detaylı bir 
pazar analizi yapıyoruz ve bunun ardından hedef 
ülkeleri ve stratejilerimizi belirliyoruz. 
Tüm bu çalışmalar, bizim ölçeğimizdeki şirketler 
için önemli; çünkü ihracat çalışmaları için, 
kısıtlı bütçe ve insan kaynağı ayırabiliyoruz.

Yangın simülatörü, personelin farklı tür yangınlarla başa çıkabilmesine yardımcı oluyor.
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sinde, önemli bir entegras-
yon kabiliyeti edindik. Diğer 
faaliyet alanlarımızda da 
projelerimiz tamamlandık-
ça ürünlerimiz ortaya çık-
maya başladı ve bu ürünleri 
kullanacağımız çözümler-
de, bu entegrasyon kabili-
yetinden de faydalanmaya 
başladık. Sınır güvenliğine 
yönelik çalışmalarımız, bu-
nun bir örneği. Şirket içinde 
bir sinerji oluşturarak, tec-
rübelerimizi, ihtiyaç duydu-
ğumuz alanlarda da kulla-
nıyoruz.”
Uluslararası Satış ve Ku-
rumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş ise Kurumsal 
Ofis’in yaşadığı dönüşüme 
dikkat çekiyor: “Meteksan 
Savunma, ilk ihracatını, 
platform simülatörleri ala-
nında yaptı. Finans, muha-
sebe, insan kaynakları gibi 
birimlerimiz, süreçlerini, bu 
proje ile yurt dışı işlemlere 
uyarladı ve şirket içerisinde 
bir ihracat kültürü gelişti. 
Artık kurumsal birimleri-
miz, uluslararası alandaki 
çalışmalarımıza çok çabuk 
adapte olabiliyorlar.”

Dz.K.K.lığının 
Öncülüğünde 
Dünyanın En İyisi
Meteksan Savunma’nın plat-
form simülatörleri macera-
sının başlangıcı, Yangın ve 
Yara Savunma Eğitim Simü-
latörleri Projesi oldu. Can-
kara, bu projeyi, daha genel 
bir çerçeveye oturtarak de-
ğerlendiriyor: “Bu işlerde 
isterlerin tanımlanması çok 
önemli. Simülasyon proje-
lerinin, Türk savunma ve 
havacılık sektörüne akta-
rılmaya başlandığı ilk dö-
nemde, altının biraz daha 
dolması gereken isterlerle 
yola çıkıldı ve bundan tüm 
paydaşlar etkilendi. Çünkü 
bu simülatörlerin, gerçeğe 
çok yakın olması istendi ve 
sadakat seviyesinin sürek-
li arttırılması talep edildi. 
Böylece, geliştirilmesi, ka-
bul süreçleri ve işletilmesi 
zorlu sistemler ortaya çıktı. 
Bu süreçte çoğu proje uza-
dı, bazıları başarısız adde-
dildi ve bir süre, Türkiye’nin 
simülatör projelerinde bir 
durgunluk yaşandı. Bu sü-
reçler, ilk başta, kullanıcıyı, 

Meteksan Savunma’nın 
Dz.K.K.lığı için geliştirdiği 
çözümler, sivil sektörde, 
özellikle yüksek binaların 
çatılarında bulunan helikopter 
pistlerine yönelik ihtiyaçları da 
karşılayabilecek nitelikte.
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simülasyon projelerinden 
uzaklaştırdı; bir bekleme 
dönemi oldu sektörde. Ama 
tüm paydaşlar, bu proje-
lerde önemli deneyimler 
kazandı; dersler aldı. Si-
mülasyon sistemleri kul-
lanılmaya başlandıkça da 
bunların etkinliği görüldü. 
Şimdi, iç pazarda, simülas-
yon sistemlerine yönelik 
ilginin tekrar canlandığı bir 
dönemdeyiz. Yangın ve Yara 
Savunma Eğitim Simüla-
törleri Projesi’nde de ben-
zer süreçleri yaşadık, ama 
sonuçta, Dz.K.K.lığının, 
sistem konseptini ortaya 
koyması, SSM’nin proje yö-
netimi ve Meteksan Savun-
ma’nın mühendislik gücü 
ile yetkin bir sistem ortaya 
çıktı.”
Yıldızlar Suüstü Eğitim 
Merkezi Komutanlığı bün-
yesinde bulunan YYES, son 
dönemde, dünya genelinde, 
sıfırdan ve modern konsept-

lere göre tasarlanan tek 
sistem olarak öne çıkıyor. 
Bu noktada, simülatörlerin 
teknik tasarımının yanında, 
kullanım konsepti – ya da 
bir diğer deyişle, bu simü-
latörlerle ilgili alan bilgi-
si – kritik bir öneme sahip. 
Cankara, Dz.K.K.lığı ile ça-
lışmanın avantajlarını şöyle 
anlatıyor: “Simülasyon sis-
temi, bir araç; asıl amaç, 
operasyon yapan personelin 
eğitim alması. Uzmanlık da 
o operasyona hâkim olmak 
anlamına geliyor. Uzman-
lıkla simülasyon sistemini 
daha iyi tasarlayıp, daha iyi 
kullanabiliyorsunuz. Biz, uz-
manlığı, Dz.K.K.lığı gibi, bu 
coğrafyanın en önemli kuv-
vetlerinden birinden almış 
olduk. O yüzden çok değerli. 
Başka deniz kuvvetleri için 
proje yapınca, onlardan da 
yeni konseptler öğreniyoruz 
ve her projede, üzerine bir 
şeyler ekliyoruz.”

Hem savunma sanayisi hem de endüstriyel 
uygulamalar konusunda deneyimlere sahip, 
oldukça tecrübeli, çekirdek bir ekibe sahibiz. 
Küçük bir ekip ile çok sayıda projeyi 
üstlenebiliyoruz.
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Meteksan Savunma, 
Uluslararası Alanda 
Rüştünü İspat 
Ediyor
Meteksan Savunma’nın dış 
pazarlara açılması da plat-
form simülatörleri ile oldu. 
Umman tarafından, 2012 
yılında, Yara Savunma Si-
mülatörü tedariki için açılan 
ihaleyi kazanan Meteksan 
Savunma, rakiplerini geride 
bırakarak imzaladığı bu söz-
leşme ile uluslararası alan-
da da rüştünü ispat etmiş 
oldu. Bu simülatör, 3 yıldır, 
başarıyla hizmet veriyor.
Akbaş, Meteksan Savun-
ma’nın tarihinde de önemli 
bir yer tutan bu ilk ihraca-
tın, neden Yara Savunma 
Simülatörü ile geldiğini 
şöyle anlatıyor: “Diğer fa-
aliyet alanlarımız, genelde 
platformların alt sistemle-
rine yönelik. Platform simü-
latörleri ise ürüne dönüş-
müş, anahtar teslim proje 
yürütülen bir alan. O yüzden 
Meteksan Savunma’nın en 
büyük ihracat ürünü de bu 
simülatörler oldu. Şu anda, 
ihracat kalemi olarak bak-
tığımız 3 konumuz var: Yara 
Savunma Simülatörü, Yan-
gın Simülatörü ve Retinar 
Çevre Gözetleme Radarları. 
İlk iki konuyu kapsayan plat-
form simülatörleri, bizim 
için çok farklı bir alan. Çok 
rekabetçi çözümlerimiz var. 
Retinar’da da aynı başarıyı 
yakalama yolundayız.”

Meteksan Savunma, Um-
man’da gerçekleştirdiği 
müşteri memnuniyeti an-
ketlerinde, hem Savunma 
Bakanlığından hem de Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından, 
çok olumlu geri bildirim-
ler aldı. Cankara, geldikleri 
nokta ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Umman’a iş yapmak 
için gittiğinizde, ilk başta, bir 
alıcı-satıcı ilişkiniz oluyor ve 
masanın karşı taraflarında 
oturuyorsunuz. Ama proje-
ye başladığınızda, ortak bir 
hedefe ulaşmak için birlik-
te çalışan bir ekip hâline 
geliyorsunuz. Biz bu süreci 
çok iyi değerlendirdik. Um-
man’da projeyi zamanında 
teslim ederek çok büyük 
kredi kazandık. Çeşitli ko-
nularda, bizimle alıcı-satıcı 
gibi değil de proje yaptıkları 
bir ortak gibi konuşur hâle 
geldiler.”
Umman’da, garanti süresi 
tamamlanan Yara Savun-
ma Simülatörü için, uzun 
dönemli bir lojistik destek 
anlaşması imzalanması 
gündemde. Ayrıca, Metek-
san Savunma, Türkiye’deki 
gibi, yangın simülatörü kıs-
mının entegre edilmesi ile 
ilgili görüşmeleri de sürdü-
rüyor. Akbaş, yaklaşımlarını 
şöyle özetliyor: “Meteksan 
Savunma, yurt dışındaki 
projelerine uzun vadeli bakı-
yor. Amacımız, tek bir proje 
yapıp o ülkeden çıkmak de-
ğil. Aksine, varlığımızı, farklı 

Meteksan Savunma, Umman’a da anahtar teslim 
bir yara savunma simülatörü çözümü sundu.
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projelerle sürekli kılmayı ve 
o ülkelerin çözüm ortağı ol-
maya devam etmeyi hedef-
liyoruz. Umman ile gerçek-
leştirdiğimiz temaslarda da 
bu yaklaşımı esas alıyoruz.”

Hak Edilen Başarı 
Geliyor
Meteksan Savunma’nın Yara 
Savunma simülatörleri ile 
ihracat başarısı elde ettiği 
ikinci ülke, Kore Cumhuri-
yeti oldu. Bu ülkedeki çalış-
malarının hikâyesini, Akbaş 
şöyle anlatıyor: “Meteksan 
Savunma olarak, ihraç ede-
bileceğimiz ürünlerimiz için 
detaylı bir pazar analizi ya-
pıyoruz ve bunun ardından 
da kendimize hedef ülkeler 
belirliyoruz. Bu analizde 
neler var? Ülkelerin savun-
ma bütçeleri, Türkiye ile 
savunma sanayisi ürünleri 
ticareti, siyasi ilişkiler, ilgili 
kuvvetin büyüklüğü, envan-
terde bizim ürünün ben-
zerlerinin olup olmadığı, 
yakın zamanda tedarik edip 
etmedikleri gibi birçok kri-
teri bir araya getirip, detaylı 
bir pazar analizi yapıyoruz. 

Tüm bu çalışmalar, bizim 
ölçeğimizdeki şirketler için 
önemli, çünkü ihracat çalış-
maları için, kısıtlı bütçe ve 
insan kaynağı ayırabiliyoruz. 
O yüzden, bu faaliyetleri çok 
doğru koordine etmemiz, 
önceden stratejilerimizi 
oluşturmamız lazım. Ulus-
lararası satış faaliyetleri de 
doğası itibarıyla uzun soluk-
lu ve finansman gerektiren 
çalışmalar.
Kore de 2013 yılında, hedef 

pazar olarak belirlediğimiz 
ülkelerden bir tanesiydi. Biz, 
2016’da ihaleye çıkılmadan 
önce bu ülkede ürünümüzün 
bilinirliğini önemli ölçüde 
arttırmış, oradaki iş ortakla-
rımızla bir yapı oluşturmuş 
ve ihaleye çıkıldığında, na-
sıl bir strateji izleyeceğimizi 
kurgulamıştık. 2-3 senedir, 
bunların üzerinde çalışı-
yorduk. İhalenin ilan edil-
mesinin hemen öncesinde, 
uluslararası alım modelin-
den yurt içi tedarik modeline 
dönülmesi, bizim strateji-
mizin ve teklif kurgumuzun 
değişmesine neden oldu, 
ancak Meteksan Savunma, 
çok dinamik bir şirket. Bu 
tür değişikliklere, çok hızlı 
bir şekilde ayak uydurabilen 
bir yapımız var. Başka türlü 
de savunma şirketlerimizin 
yurt dışında başarılı olabil-
meleri mümkün değil. Kore 
Cumhuriyeti’nde yerleşik, 
benzer alanlarda yetkinlik-
leri bulunan bir şirketle iş 
birliğine gittik. İhaleye ye-
rel şirket katıldı, Meteksan 
Savunma, tedarik makamı-
nın talebi doğrultusunda, 
alt yüklenici olarak yer aldı. 
Teklifimizi, azami yerli katkı 
olacak şekilde kurguladık.
İhalede, Kore’nin, askeri si-
mülatörler alanında çok de-
neyimli firmaları ile rekabet 
ettik. Diğer yandan Metek-
san Savunma, yara savunma 
simülatörü konusunda bir 

marka; dünyadaki en gün-
cel simülatörü geliştirmiş 
ve teslim etmiş, en yeni tek-
nolojiyi kullanan firma. Do-
layısı ile ihaleyi hak ederek 
kazandık.”

Kore Simülatöründe 
Farklılıklar da 
Olacak
Projede kurulacak sistem-
de, Meteksan Savunma’nın 
tasarımı temel alınacak. 
Simülatör, Kore’de üretile-
cek ve bazı sistemler, Kore 
firmaları tarafından sağla-
nacak. Tasarım, tedarik ve 
üretim faaliyetleri, Metek-
san Savunma’nın desteği ve 
danışmanlığı ile gerçekleş-
tirilecek. Sistem, gelecek yı-
lın Haziran ayında da teslim 
edilecek.
Tümer, Meteksan Savun-
ma’nın projedeki faaliyetleri 
ile ilgili şu bilgileri veriyor: 
“Proje, başarıyla devam edi-
yor. Hem iş ortaklarımızla 
hem de müşteri ile ilişkileri-
miz çok iyi ilerliyor. Şu anda, 
teknik ekibimiz, sürekli 
Kore’ye gidip geliyor, ama 
mevzuat gereğince, orada 
bir yapılanmaya gitmemiz 
gerekebilir. Ortağımızın 
ve müşterimizin tercihleri 
doğrultusunda, Türkiye’deki 
ekosistemimizdeki iş ortak-
larımızın da bu projede rol 
alması gündeme gelebili-
yor. Örneğin, hidrolik hare-
ket sistemleri konusunda,  

Ekosistemimizde bulunan hiçbir yetkinliği, 
Meteksan Savunma içinde tekrarlamıyoruz. 
Bizim böyle bir lüksümüz yok, böyle verimsiz 
bir modeli taşıyacak kaynağımız yok, böyle 
bir hedefimiz de yok. Sadece onları yöneten ekibi 
içimizde tutuyoruz.

Meteksan Savunma, müşterilerine, 
binası ve altyapısı ile birlikte, anahtar teslim 

yangın ve yara savunma simülatörleri sağlıyor.
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Umman projesinde de ça-
lıştığımız bir Türk firması, 
Kore’deki projede de rol 
alacak.”
Kore’de inşa edilen simüla-
tör, Türkiye ve Umman için 
inşa edilenlerden bazı fark-
lılıklar içeriyor. Bu simüla-
tör, boyut olarak, yaklaşık 
%35 daha büyük, bununla 
birlikte, güverte ve kompar-
tıman sayıları aynı. Boyut-
taki büyüme, tercih edilen 
kullanım konsepti doğrul-
tusunda, aynı anda birden 
fazla tamirci partinin eğitim 
görebilmesini sağlıyor.
Bir diğer farklılık, simüla-
törün, modern gemilerde 
kullanılan bazı elektronik 
sistemlerin simülasyonunu 
da içermesi. Entegre Plat-
form Kontrol ve İzleme Sis-
temleri, gemilerdeki hasar-
ların, elektronik bir panoya, 
otomasyonu da içerecek bir 
şekilde işlenmesini ve bura-
dan takip edilmesini müm-
kün hâle getiriyor. ADA sınıfı 
korvetlerde de yer alan bu 
sistem, hem Dz.K.K.lığının 
hem de Umman Deniz Kuv-
vetlerinin yara savunma si-
mülatörlerinde konu alınan 

gemilerinde bulunmuyordu.
Akbaş ise farklı bir noktaya 
dikkat çekiyor: “Gelişim, sa-
dece teknoloji tarafında ol-
muyor. Projelerimiz ilerle-
dikçe, tecrübe kazanıyoruz 
ve bazı işleri, daha hızlı ve 
daha maliyet etkin yapma-
ya başlıyoruz. Böylece, hem 
müşterilerimiz için yarattı-
ğımız katma değer artıyor 
hem de zaten üst düzeyde 
olan rekabetçiliğimizi, daha 
da yukarıya çekiyoruz.”
Meteksan Savunma, Ko-
re’deki devam projelerini 
de şimdiden gündeme aldı. 
Firmanın şu ana kadar ser-
gilediği performans, müşte-
ri tarafında, farklı projelerin 
de gündeme gelmesini sağ-
layacak bir memnuniyet ya-
ratmış durumda.

SSM, Dz.K.K.lığı ve 
Meteksan Savunma, 
Lojistik Destekte 
Öncülük Ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterindeki sistemlerin 
lojistik desteğine, Türk sa-
vunma sanayisinin de katkı 
vermesi, uzun süredir gün-
demde olan bir konu. Bu ko-

nudaki öncü rollerden biri-
sini de YYES için Dz.K.K.lığı, 
SSM ve Meteksan Savunma 
oynuyor. 2017 yılı başında, 
Meteksan Savunma, projeyi 
yürütmüş olan SSM MEBS 
Daire Başkanlığı tarafından 
devam ettirilen faaliyetler 
sonucunda, YYES’in işletme 
ve bakımı için Performansa 
Dayalı Lojistik Destek Hiz-
meti Sözleşmesi’ni imzaladı.
Tümer, bu sözleşmenin çı-
kış noktasını şöyle anlatıyor: 
“Dz.K.K.lığı, bu simülatörle-
rin bakımını en iyi seviyede 
yapacak ve simülatörleri en 
iyi şekilde işletecek bilgi, 
tecrübe ve altyapıya sahip. 
Bundan kimsenin bir şüp-
hesi yok. Dolayısı ile bizim 
burada görev almamızın 
gündeme gelmesi, Dz.K.K.
lığının, kaynaklarını daha iyi 
kullanmak istemesi ile oldu. 
Simülatörlerin bakımı ve iş-
letmesi, uzman bir ekip ta-
rafından yapılıyor ve bu ekip, 
subay ve astsubaylardan 
oluştuğunda, bu kişilerin 
terfileri, tayinleri ve görev 
değişiklikleri, ekipte deği-
şimlere yol açabiliyor; bazı 
öğrenme süreçleri, tekrar 
tekrar yaşanabiliyor. Bakım 
ve işletme hizmetini dışarı-
dan aldığınızda ise devamlı-
lığı sağlamak, kurumsal ha-
fızayı sürdürmek daha kolay 
oluyor. Şunu da belirtmem 

gerekir: ‘Dışarından almak’ 
derken, kurumsal bir fark-
lılıktan bahsediyorum. Yok-
sa bizim ekibimizde, sınıfı 
yara savunma olan, yıllarca 
bu konuda eğitim vermiş, 
son derece tecrübeli emekli 
Dz.K.K.lığı mensupları var. 
Aslında aynı ailenin men-
supları, göreve devam edi-
yor da diyebiliriz.”
Meteksan Savunma’nın 25 
kişilik ekibi, sürekli olarak 
YYES’de görev yapıyor. Pe-
riyodik bakımlarda ise alt 
yüklenicilerden ilave ekipler 
de görev alıyor. İşletme ve 
bakımın Meteksan Savun-
ma tarafından üstlenilmesi, 
yeni bir gelişme olduğu için, 
çeşitli performans verilerine 
etkisi zamanla ortaya çıka-
cak. Bununla birlikte, Metek-
san Savunma’nın, yaşana-
bilecek herhangi bir arızaya 
yerinde ve zamanında mü-
dahale imkânı olması saye-
sinde, sistemde yaşanan bir 
arıza çok hızlı giderilebiliyor. 
Bugüne kadar 12 saati geçen 
bir arıza süresi yaşanmadı. 
YYES’de her hafta eğitimler 
gerçekleştiriliyor ve bu eği-
timler, Dz.K.K.lığı tarafından 
da haftalık olarak değerlen-
diriliyor. Varsa iyileştirilme-
si gereken konular çıkartı-
lıyor. Bu doğrultuda, eğitim 
dokümanları da birkaç kez 
güncellendi.

Meteksan Savunma, yurt dışındaki projelerine 
uzun vadeli bakıyor. Amacımız, tek bir proje yapıp 
o ülkeden çıkmak değil. Aksine, varlığımızı, farklı 
projelerle sürekli kılmayı ve o ülkelerin çözüm 
ortağı olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Sadakat seviyesi yüksek simülasyon ortamı, 
personeli, en zorlu koşullara hazırlıyor.
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Tüm bu işleyişte, YYES’nin 
gelecekte kullanımında ih-
tiyaç duyulacak, arıza kaydı 
gibi veriler de Meteksan Sa-
vunma tarafından tutuluyor 
ve bunlar, talep edildiğinde, 
Dz.K.K.lığı ile paylaşılıyor.
Cankara, uygulanan mode-
lin, bir başka avantajına vur-
gu yapıyor: “Eğitimi verenle 
denetleyenin aynı kurum 
olmasının getirdiği zorluklar 
olabiliyor. Bu durumda, nes-
nelliği tutturmak çok kolay 
değil. Bu da bazen gelişimin 
önünde bir engel olabiliyor. 
Bizim modelimizdeki gibi, 
işletmeyi başka bir kurum 
yapınca, tüm bu zorluklar 
da ortadan kalkıyor. Bizim, 
performans sorumluluğu-
muz var. Bunu yerine geti-
remezsek sözleşmemizde 
ceza hükümleri bulunuyor. 
Dolayısı ile yapmamız gere-
ken iş ve bunun neye göre 
denetleneceği açık. Bu yapı-
nın çok faydasının görülece-
ğini düşünüyorum.”

Aile Genişliyor
Meteksan Savunma, yangın 
ve yara savunma simülatör-
leri konusunda, dünya ge-
nelindeki çeşitli ülkelerde, 
tanıtım ve pazarlama faali-
yetleri gerçekleştiriyor. Bu 
süreçte, firmanın gözlem-
lediği bir konu, ihtiyaçların 
çeşitliliği oldu. Örneğin, her 
ülke, Dz.K.K.lığının kullan-
dığı simülatörler kadar kar-
maşık ya da büyük boyutlu 
simülatörlere gereksinim 
duymuyor. Bazı ülkeler, 
daha küçük boyutta ve daha 
kısıtlı işlevlere sahip çö-
zümleri tercih ediyor.
Meteksan Savunma, bu tür 
müşterilerin de ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için, daha 
küçük ve taşınabilir bir yara 
savunma simülatörünün ta-
sarımını da yaptı. Modüler 
olan bu simülatör, ihtiyaç-
lar doğrultusunda ölçekle-
nebiliyor. Boyut ve işlevler 
değişse de bu simülatör 
de Meteksan Savunma’nın  

Yara savunma simülatöründe, farklı senaryolar denenebiliyor.
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diğer simülatörleri ile aynı 
teknoloji ve altyapı üzerine 
inşa ediliyor.
Firma, potansiyel müşteri-
lerinden, bu yeni simülatörü 
ile ilgili geri bildirimleri al-
maya devam ediyor.

Gelecek Parlak
Meteksan Savunma, önümüz-
deki dönemde, platform si-
mülatörleri alanında, bir dizi 
yeni fırsat olduğunu değerlen-
diriyor. Bunların başında; yurt 
içinde ve dışında gündeme  

gelebilecek yeni yangın ve 
yara savunma simülatörleri, 
farklı ihtiyaçlara yönelik plat-
form simülatörleri ve sivil uy-
gulamalar geliyor.
Meteksan Savunma, yangın 
ve yara savunma simülatörle-
rini, sürekli geliştiriyor ve bu 
gelişmeleri, yeni projelerinde 
uyguluyor. Örneğin, Umman’a 
teslim edilen yara savunma 
simülatöründen gelen geri 
bildirimler, Kore için tasar-
lanan simülatöre yansıtılıyor. 
Bu tabloda, Dz.K.K.lığı, yeni 
simülatörler tedarik etmeye 
karar verirse bunlar, 2’nci 
nesil değil, belki 4’üncü ya da 
5’inci nesil sistemler olacak.
İhracat, Meteksan Savun-
ma’nın gündeminde üst sırada 
yer almaya devam ediyor. Ak-
baş, Meteksan Savunma’nın 
dünya genelindeki durumunu 
şöyle ifade ediyor: “Yara sa-
vunma simülatörü konusunda 
Meteksan Savunma, dünyada 
bir marka olmuş durumda. 
Yara savunma simülatörü ih-
tiyacı olduğunda, ihalelere di-
rekt tedarik makamı tarafın-
dan davet edilen, hatta ihale 
öncesinde görüşleri alınan bir 
firma hâline geldik.”
Tümer ise ihracat çalışmala-
rı hakkında şu bilgileri pay-

laşıyor: “Tedarik süreçlerini 
ciddi anlamda takip ettiği-
miz ülkeler var. Bazen tam 
ipi göğüsleyeceğiz, bölgesel 
ya da ekonomik bazı konu-
lar öne çıkabiliyor. Projeler 
ötelenebiliyor, ama takibi hiç 
bırakmıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, yeni gelişmeler 
olacağını öngörüyoruz.”
Meteksan Savunma, 2018’in 
ilk yarısı tamamlanmadan, 
bu alanda bir ihracat başarı-
sına daha imza atmayı hedef-
liyor. Firma tarafından resmi 
olarak açıklanmasa da yakın 
zamanda yara savunma si-
mülatörü ile ilgili tedarik sü-
recini başlatan Pakistan’ın, 
aday ülkelerden birisi olduğu 
tahmin ediliyor.
Meteksan Savunma’nın id-
dialı olduğu bir diğer alan, 
yangın ve yara savunmanın 
dışındaki farklı ihtiyaçlara 
yönelik platform simüla-
törleri. Tümer, bu konuyu 
şöyle açıklıyor: “Önümüz-
deki dönem içerisinde, 
SSM tarafından gündeme 
alınacak, bizim yetenekle-
rimize uygun, elektrome-
kanik simülasyon sistemi 
projeleri gündeme gelecek. 
Bunlar, farklı kuvvetlerin,  
farklı platformlara yönelik 

Dz.K.K.lığı, bu simülatörlerin bakımını en iyi 
seviyede yapacak ve simülatörleri en iyi şekilde 
işletecek bilgi, tecrübe ve altyapıya sahip. 
Bundan kimsenin bir şüphesi yok. Bakım ve işletme 
konusunun gündeme gelmesi, Dz.K.K.lığının 
kaynaklarını daha iyi kullanmak istemesi ile oldu.

Meteksan Savunma’nın 
yangın ve yara savunma 
simülatörlerinin kontrol 
odalarının arka planında, 
derin bir alan bilgisi ile 
oluşturulmuş konseptler 
yer alıyor.
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ihtiyaçları olacak. 5-10 yıllık 
bir dönemde gündeme ge-
leceğini öngördüğümüz bu 
projelere yönelik hazırlıkları 
uzun süredir yapıyoruz.”
Bu projeler, Meteksan Sa-
vunma’nın ekosistemini de 
genişletecek. Cankara, bu 
konuda şunları söylüyor: “Bu 
simülatör projeleri gerçek-
leştiğinde, mevcut alt yükle-
nicilerimizde olmayan kabi-
liyetler için, ekosistemimizi 
büyütmeye devam edeceğiz. 
Yakın zamanda SAHA İs-
tanbul’a üye olmamız, daha 
fazla alt yüklenici ile çalışma 
isteğimizin bir göstergesi.”
Sivil kullanıma yönelik si-
mülasyon sistemleri de 
Meteksan Savunma’nın 
gündeminde. Ticari deniz ta-
şımacılığında, yara savunma 
eğitiminin farklı bir durumu 
var. Yük taşıma tarafında, 
gemiler ve yükler sigortalı 
olduğu için, yara savunma 
eğitimine, mevzuat zorlama-
dığı sürece talep olmuyor. 
Yolcu taşımacılığında ise yara 
savunma önemli bir konu ve 
Meteksan Savunma’nın çözü-
mü, bu alanda da ilgi görüyor. 
Bu ilginin somut projelere 
dönüşmesi, biraz da sivil taşı-
macılıkta yapılacak mevzuat 
değişimlerine bağlı, çünkü 
mevcut durumda, bu tür eği-
timler, askeri alanda olduğu 
kadar gündemin üst sırala-

rında yer almıyor. Yangın eği-
timi ise petro-kimya gibi sek-
törlerde ve özellikle yüksek 
binaların çatılarında bulunan 
helikopter pistlerine yönelik 
çalışmalarda gündeme geli-
yor. Meteksan Savunma, ya-
kın zamanda, Türkiye içindeki 
sivil eğitim ihtiyaçlarına yö-
nelik 2 teklif verdi. Akbaş, si-
vil uygulamalarla ilgili şunları 
söylüyor: “Savunma firmala-
rının sivil alana geçişlerinin 
kolay olmadığını, geçmiş dö-
nemde gördük. Ama bu, mu-
hakkak başarmamız gereken 
bir konu. Farklı bir kültür ve 
organizasyon, özellikle farklı 
bir satış ve pazarlama bilgisi 
ve ağı gerektiriyor. Sivil alan-
da da iş yapmak, bizim hedef-
lerimiz arasında yer alıyor.”
Gündemdeki bir diğer konu, 
YYES’nin, Dz.K.K.lığının kul-

lanmadığı zamanlarda, dost 
ve müttefik ülkeler ile sivil 
kullanıcılar tarafından kul-
lanılması. Bakım ve işlet-
menin Meteksan Savunma 
tarafından üstlenmesi gibi, 
simülatörün atıl zamanları-
nın yurtiçi ve yurtdışı kulla-
nıcıların eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması için kullanımı 
da Türkiye için bir ilk olacak 
ve bununla ilgili mevzuatın 
oluşturulmasına yönelik ça-
lışmalar sürüyor.
Meteksan Savunma, dört bir 
koldan yürüttüğü faaliyet-
lerle, platform simülatörleri 

konusunda geleceğe umutla 
bakıyor. Cankara, faaliyetleri-
nin ihtiyaçtan kaynaklandığını 
unutmadıklarını vurguluyor: 
“Çok deneyimli bir yönetim 
kurulu üyemiz söylemişti: 
Simülasyon sistemlerinin 
değeri, savaşan ülkelerde an-
laşılıyor. Cephede büyük zayi-
atlar veren bu ülkeler, cephe-
ye gitmeden önce simülatör 
kullanımının, zayiatı ne ka-
dar azalttığını görüyorlar.  
Örneğin ABD’de, simülatör 
tedarikine, bir silah sistemi 
almak kadar önem verili-
yor. Simülatörler, askerle-
rin verimliliğini de arttırıyor.  
Belki karşı karşıya gelen ta-
raflarda benzer sistemler 
kullanılıyor; ama kimin nasıl 
kullandığı da fark yaratıyor. 
Asimetrik savaş da simüla-
törlerin önemini arttırıyor. 
Mevcut konjonktür, bu tür 
sistemlerin kullanımını arttı-
racak. İç pazarın, önümüzde-
ki dönemde biraz daha geniş-
leyeceğini öngörüyoruz. Yine 
de iç pazar, tek başına yeterli 
değil. Yurt dışındaki varlığı-
mız da önümüzdeki dönemde 
artarak devam edecek.”

Meteksan Savunma, ihtiyaçları farklılık gösteren potansiyel müşterileri için, 
daha küçük ve taşınabilir bir yara savunma simülatörünün tasarımını da 

yaptı. Modüler olan bu simülatör, ihtiyaçlar doğrultusunda ölçeklenebiliyor. 
Boyut ve işlevler değişse de bu simülatör de Meteksan Savunma’nın diğer 

simülatörleri ile aynı teknoloji ve altyapı üzerine inşa ediliyor.

Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörlüğü’nde, 
yetkin ve tecrübeli bir ekip iş başında.
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MSI Dergisi: Fatih Bey, Turaç, 
Türkiye’deki, 9x19 mm hafif silah 
mühimmatını, sivil kullanıcı ile 
buluşturmayı başaran ilk özel şirket. 
Yurt içi kullanıcılar için, 5,56 mm ve 
7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı 
üretilmesi konusundaki çalışmalarınız 
da hızlı bir şekilde devam ediyor. 
Diğer konuların yanı sıra bunları da 
konuşacağız elbette; ancak, öncesinde, 
Turaç’ın bugünlere nasıl geldiğini 
kısaca anlatır mısınız?
Fatih ALTUNBAŞ: Turaç, bugün geldiği 
noktayı, 30 yıllık köklü geçmişine borç-
lu. Hâlen bizimle birlikte çalışmaya 
devam eden Babam Mehmet Saim Al-
tunbaş tarafından 1987 yılında kurulan 

Turaç Genel Müdürü Fatih ALTUNBAŞ:

“Türklere ait bir mühimmat 
kalibresi geliştirmek istiyoruz.”

Türkiye’nin özel sektördeki 
ilk hafif silah mühimmat 
üreticisi Turaç, 
Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB)’ndan aldığı 
izinlerin ardından, 
24 Mayıs’ta, Sterling 
markalı ürünlerinin, 
yurt içi sivil piyasada 
satışına da başladı. 
Mühimmat pazarında uzun 
yıllardır faaliyet gösteren 
firma, ürünlerini, bugüne 
kadar, 48 ülkeye de 
ihraç etti. Firmanın; 
av fişeğinden, askeri 
mühimmat geliştirip 
üretmeye kadar giden 
bu zorlu yolculuğunu, 
Turaç Genel Müdürü 
Fatih Altunbaş ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR 
ubayraktar@savunmahaber.com

Alper ÇALIK
a.calik@savunmahaber.com

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Saim Altunbaş
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şirket, bugünlerine adım adım geldi. 
Hiçbir şey bir anda olmadı. Önce küçük 
bir esnaf mantığı ile yola çıkan; ama 
daha sonra hemen arkasından, Türki-
ye’de 80’li yıllardaki dışa açılımla be-
raber, yurt dışına çıkan ilk firmalardan 
bir tanesiyiz. O günlerde, Türkiye’ye ilk 
kez av tüfeği getiren, ilk tabancayı ithal 
eden firmalardan biri Turaç. Birçok 
konuda ilklerimiz var. Bu tip atılımla-
rın ardından, Türkiye genelinde, çeşitli 
ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar 
açan, birçok markanın mümessilliğini 
yapmaya başlayan bir firmadan bah-
sediyoruz. Ardından 90’lı yılların sonu 
ve 2000’li yılların başında, yurt dışında 
fason olarak mühimmat üretimi yap-
tırmaya başladık. Bunlar, İngiltere’de, 
İspanya’da, Almanya’da ve Bosna Her-
sek’teki fabrikalara ürettirilen ürün-
lerdi.
Daha sonra devreye bizler girdik ve şir-
ketin, birinci kuşaktan, ikinci kuşağa 
devri süreci başladı. Okullardan mezun 
olduk, işlerin içine girdik. Bir taraftan 
babamın kuruluşta ortaya koyduğu viz-
yonu devam ettirirken, ithal ettiğimiz, 
yani yurt dışında ürettirdiğimiz ürünleri, 
kendimiz üretmeyi gündeme aldık. Bu 
kararlılıkla 2007 yılında başladığımız 
üretim serüvenimizin ilk ürünü olan av 
fişeğini, 2009 yılında masaya koyduk. O 
tarihten beri de ara vermeden üretim 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Tabii ki üretime ilk başladığımızda bu 
seviyede değildik. Turaç, üretimde 
de adım adım büyüdü ve 2010 yılında, 
9 mm ses fişeği, yani halk arasında 
kurusıkı denilen fişeklerin üretimine 
başladık. Arkasından, 2011 yılında ha-
zırlıklarımızı tamamlayarak, 9x19 mm  
tabanca fişeğini geliştirmeye başla-
dık ve 2012 yılında da tesis güvenlik 
belgemizi aldık. 2013 yılında, Emni-
yet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün açtığı 
mühimmat ihalesinin bir bölümünü biz 

kazandık ve ilk defa, yurt içindeki bir 
kullanıcı, Turaç üretimi fişek kullanma 
fırsatı yakaladı. Bizim açımızdan son 
dönüm noktası da 24 Mayıs’ta, Sterling 
markamız altında ürettiğimiz 9x19 Pa-
rabellum tipi tabanca fişeklerinin, yurt 
içinde satışa sunulması oldu. Şu anda 
bu fişekler, mevcut yasal düzenleme 
gereği, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumu (MKEK) bayilerinde satışta. Aynı 
markamızla ürettiğimiz 9x19 Luger tipi 
fişekler de 2018 yılının başında bayiler-
de olacak.

Önümüze Çıkan Her Türlü 
Engeli ve Zorluğu Aştık
MSI Dergisi: Bugün Turaç için, 
Türkiye’de, bir anlamda özel sektörün 
hafif silah mühimmatı üretiminin 
de önünü açtığı değerlendirmesini 
yapabiliriz. Çok ilginç tecrübeler 
de yaşadığınız üretim izni alma 
mücadelenizi, en başından itibaren 
biraz daha detaylı anlatabilir misiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Bizim için, çok uzun, 
zorlu ve yorucu bir yolculuktan sonra 
bugünlere gelebildik. Öncelikle şunu 
belirtmek isterim ki; önceki Milli Sa-
vunma Bakanlarımız İsmet Yılmaz ve 
Fikri Işık’ın büyük destek verdiği bu 
yolculukta; özellikle Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) Müsteşarımız Ali Fi-
dan, MSB Müsteşar Yardımcımız Yunus 
Emre Karaosmanoğlu ve MKEK Yöne-

tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın’ın sayesinde, bugün, bi-
zim mühimmatımız da MKEK bayilerin-
de satılır oldu. Buradan tekrar hepsine 
çok teşekkür ediyorum. Vizyon sahibi 
bu insanlar olmasaydı ve eski sistemin 
insafına kalsaydık bizim ürettiğimiz 
mühimmatın MKEK’de satılma imkânı 
yoktu.
Bu zorlu izin sürecine gelirsek… Her 
şey, EGM’nin, 2011 yılında, mühimmat 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
başlatılan tedarik sürecinde bazı ak-
saklıklar yaşanmasıyla başladı. MKEK 
tarafından yapılan çeşitli kalibrelerdeki 
fişek üretiminin, Türkiye’nin gelişen ih-
tiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu 
fark edildi. EGM, o güne kadar normal 
şartlarda MKEK’nin yürüttüğü yurt dı-
şından 9x19 Parabellum tabanca fişeği 
ithalatı konusuna el atarak, ilk kez mü-
himmat ithalatını, aldığı izinler doğrul-
tusunda, kendisi gerçekleştirdi.
Biz de bu gelişmelerden cesaret ala-
rak, hem yurt dışına bağımlılığı azalt-
mak hem de üretim kabiliyetlerimi-
zi geliştirmek için, 9x19 Parabellum  
fişekleri yurt içinde üretme kararı  
aldık. Zaten av fişeği üretiyorduk.  
Özel sektör tarafından da hafif silah 
mühimmatı üretilmesi gerektiğine 
dair farkındalık oluşturmak için de 
ilgili herkesin kapısını çaldık; yetin-
medik, gazete ve televizyonlara çıktık.  

Turaç Yönetim Kurulu Başkanı M. Saim Altunbaş, 
şirketi kurduğu 1987 yılında.

Turaç’ın, kendisine ait 
Sterling markası altında 
ürettiği 9x19 Parabellum 
tipi tabanca fişekleri, 
24 Mayıs’tan itibaren, 
MKEK bayileri üzerinden, 
yurt içinde de satışa 
sunuldu.
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Özetle bütün argümanları kullandık 
ve en sonunda, %100 ihracat yapma-
mız ve kapsül ve barutun tamamını da 
MKEK’den satın almamız koşulu ile 
Turaç’a üretim izni verildi. Bir anlam-
da elimizi kolumuzu da bağlayan tüm 
bu şartlara o gün için evet dedik ve bu 
şartlar altında yola çıktık. 2012 yılında, 
gerekli yatırımları da yaparak, tesis 
güvenlik belgesi ve üretim izin belge-
si sürecini başlattık. Türkiye’de bir ilki 
hayata geçirdiğimiz için, bu süreçte 
sayısız heyet gelip tesisimizi denetledi. 
Sağ olsunlar, biraz da onlar sayesinde, 
emniyetli ve güzel bir tesis kurduk.

EGM’nin İhtiyacı ve 
İlk Yurt İçi Satış
Bizim izinlerle ilgili süreci tamamla-
mamızın hemen ardından, yine 2013 
yılında, EGM, 40 milyon adet 9x19 Pa-
rabellum fişek için, uluslararası bir 
ihale açtı. MKEK ve yabancı firmaların 
rahatlıkla girebildiği bu ihaleye, %100 
ihracat şartı ile üretim izni alabildi-
ğimiz için ilk başta giremedik. Bunun 
üzerine, hem o dönemki Milli Savun-
ma Bakanımız İsmet Yılmaz hem de 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Nihat Ergün ile görüşerek durumu 
anlattık. Yurt içinde açılan bir ihaleye 
yabancıların girebildiğini; ancak bizim 
giremediğimizi söyledik. Bakanlarımı-
zın, durumun garipliğini görüp sürece 
müdahale etmesiyle birlikte, yaklaşık 
48 saat içerisinde, üretim izin belgemiz 
yeniden düzenlendi: %100 ihracat ko-
şulumuz kaldırıldı ve bir Türk firması 
olarak biz de ihaleye girebildik. İhale-
nin 10 milyon adetlik kısmını da biz ka-
zandık. Fişekleri ürettik, teslim ettik ve 
fişekler sorunsuz kullanıldı.
Daha sonra, kapsül ve barutu 
MKEK’den alma zorunluluğumuz ne-
deniyle 2014 yılında, kapsülsüz kaldık 
ve üretimimiz durma noktasına geldi. 
Milli Savunma Bakanımız İsmet Yıl-
maz’a konuyu arz ettik ve onun des-
tekleriyle bu zorunluluk da kaldırıldı ve 
elimizde pek çok çeşit barut ve kapsül 
seçeneği oldu.

MSB’den Alınan İzin 
ve Sivil Piyasaya İlk Arz
Son olarak da 2016 yılının Aralık ayın-
da, ürünlerimizin, sivil kullanıcılara 
satışına da izin verilmesi konusunu, 
o tarihteki Milli Savunma Bakanımız 
Fikri Işık’a arz ettik ve bu durumun 
yarattığı problem sahalarını kendisi-
ne anlattık. Bunlardan ilki, kamunun 

yaptığı üretimin, yurt içindeki ihtiya-
cı karşılayamaması sebebiyle zaman 
zaman yurt dışından mühimmat ithal 
edilmesi ve kolaylıkla yurt içinde kala-
bilecek bir kaynağın, zorla yurt dışına 
yönlendirilmesi problemiydi. İkincisi de 
bizim, tabanca üreticilerine doğrudan 
fişek satamıyor oluşumuz ve dolayı-
sıyla doğrudan bir iş birliği kurulama-
ması nedeniyle hafif silahların Ar-Ge 
süreçlerinde yaşanan problemlerdi. 
Anlattıklarımızı dinleyince, Bakan Işık 
da bize hak verdi. Bu yılın Ocak ayın-
da da Kocaeli’de yaptığı bir konuşma-

da, yerli üreticinin silah ve mühimmat 
üretmesinin önüne koyulan %100 ih-
racat koşulunun kaldırılacağını; yer-
li üreticilerin önünün açılacağını ve 
kendisinin özel sektörü desteklediğini, 
basının da önünde söyledi. Ardından, 
bu konuyla ilgili olarak; Genelkurmay 
Başkanlığının, İçişleri Bakanlığının ve 
MKEK’nin görüşleri soruldu. Kurumlar 
arasında gerçekleşen sayısız yazışma-
nın ve 4 ayın ardından da nihayet Ma-
yıs ayı sonunda, Sterling markamızın  
9 mm serisinden; 9x19 Parabellum FMJ 
(Full Metal Jacket / Metal Zarflı Mermi) 
ve 9x19 Luger FMJ tipi fişeklerin satı-
şına başlayabilmemiz için, tüm izinleri 
almış olduk. Aslında bizim istediğimiz, 
bayilere doğrudan satış yapabilmekti; 
ama büyüklerimiz öyle uygun gördüğü 
için, şimdilik satış izni, ürünlerimizin 
MKEK üzerinden bayilere dağıtılması 
şeklinde verildi.

MSI Dergisi: Anlattığınız bu sürecin, 
bundan sonraki yansımaları sizce 
neler olacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu süreçte, mü-
himmat üretimi konusunda tek bir  
firmanın yeterli olmadığı, herkes-
çe anlaşıldı. MKEK ve Turaç ikilisi de 
kâfi değil. Bir alanda gerçek manada 
bir üretim var diyebilmemiz için, üre-
tici sayısının asgari 5 olması lazım.  

Sterling marka 9x19 Parabellum FMJ 
(Full Metal Jacket / Metal Zarflı Mermi) tipi 
fişeğin kesiti. Mermi çekirdeği, iç taraftaki 
yumuşak kurşun nüveden ve dış taraftaki daha 
sert metal zarftan oluşuyor. Fişeğin diğer 
unsurları ise, kovan, sevk barutu ve kapsül. 

Türkiye’de, üretim izinlerini almış olan; tüfek konusunda 120, 
tabanca için ise 5 tane imalatçımız var; ama yurt içinde satılan bir tane 
bile yerli üretim yivli tüfek yok. Türkiye’de sivile satışı yapılan,  
yarı otomatik veya bolt-action (kurma kollu) yivli tüfeklerin hepsi ithal. 
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Eğer 5 tane alternatif üreticiniz yok 
ise yurt dışına satış yapıyor dahi olsa-
nız, ithalatın önünü kesmiş ve ihracat 
yapıyor sayılmazsınız. Bu hangi ürün 
için olursa olsun böyle. Bu tabanca için 
de tüfek için de zırhlı araçlar için de 
geçerli. Türkiye, bugün ciddi manada 
zırhlı araç üretip bütün dünyaya satı-
yor mu? Evet. Peki, bu alanda sadece 
bir Türk firması mı faaliyet gösteriyor? 
Hayır, birçok firmamız var. Hepsi reka-
bet hâlinde; hem içerinin hem dışarı-
nın ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O yüzden, 
üretici sayısı çok önemli. Hatta müm-
künse bu üreticiler, stratejik olarak 
Türkiye’nin ayrı ayrı illerinde olmalılar.
O yüzden bu süreçte, Turaç’ın önü açıl-
dı şeklinde düşünülsün veya algılan-
sın istemiyorum. Bizim açtığımız bu 
kapıdan, başkaları da geçecek. Belki 
yarın, 5 tane daha mühimmat üretici-
si olacak; ama onlar bizim yaşadığımız 
zorlukları yaşamayacaklar. Onların 
ürettiği fişeklerin satılmasından da biz 
gurur duyarız.

MSI Dergisi: Mühimmat sektörü her 
ne kadar müstakil bir sektörmüş gibi 
görünse de aslında hafif silah pazarı 
ile güçlü ilişkiler barındırıyor. Sizin 
yurt içi satış konusundaki miladınız, bu 
pazara ne şekilde etki edecek?
Fatih ALTUNBAŞ: Aslında bizim ba-
şarımızın, bu boyutu da var. Bakın, 
şu anda, Türkiye’de, üretim izinlerini 
almış olan; tüfek konusunda 120, ta-
banca için ise 5 tane imalatçımız var; 
ama yurt içinde satılan bir tane bile 
yerli üretim yivli tüfek yok. Türkiye’de 
sivile satışı yapılan, yarı otomatik veya 
bolt-action (kurma kollu) yivli tüfek-
lerin hepsi ithal. Türkiye’de üretilen 
Turkuaz isimli bir yivli tüfek var. So-
ruyorum insanlara; yurt içinde kimse 
bilmiyor. Ama yurt dışında satılıyor 
ve kullanılıyor bu tüfek. Neden? İşte, 
bir dönem bizim de önümüzü tıkayan 
%100 ihracat koşulundan dolayı. Bizim 
yaşadıklarımızın, silah üreticilerinin de 
önünü açacağını düşünüyorum. Yakın-
da tüfek üreticimiz de tüfeğini getirip, 
bizi emsal göstererek, ürününün, yurt 

içinde satışa sunulmasını talep edebi-
lir. Böylece, Türkiye’de üretilen yerli 
bir tüfek, Türk avcısı ile buluşacak. Ta-
bii bunların olabilmesi için, siyasi ira-
denin bu konudaki kararlılığının devam 
etmesi çok önemli.

MSI Dergisi: Tüfek mühimmatı ile ilgili 
çalışmalarınız hangi aşamada?
Fatih ALTUNBAŞ: Yivli tüfeklerde de 
kullanılan çeşitli kalibrede mühimmat 
üretimi konusundaki çalışmalarımız, 
hâlen devam ediyor. Ancak bizim mü-
himmat geliştirmedeki esas amacımız, 
piyade tüfeği fişeği pazarına girebil-
mek. Hem yurt içindeki hem de yurt dı-
şındaki güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını 
hedefliyoruz. Yivli tüfeklerde kullanılan 
fişekler ile piyade tüfeği fişekleri, bü-
yük benzerlik gösteriyor; ama piyade 
tüfeği fişekleri, hem çeşitlilik hem de 
tüketim miktarı açısından, tabanca fi-
şeklerine veya yivli tüfek fişeklerine 
göre, dünya üzerinde daha büyük bir 
pazara sahip. O yüzden, biz de bu konu-
da bir adım atmaya karar verdik ve G3, 
AK-47 ve M16 piyade tüfeklerinin fişek-
lerini üretme konusunda girişimlerde 

bulunduk. Şu anda bu tüfeklerin 
kullandığı; 7,62x51 mm, 7,62x39 
mm ve 5,56x45 mm çapındaki 
normal fişeklerin deneme üre-
timlerini tamamladık. MSB’den 
gelecek ve bizi denetlemeye tabi 
tutacak heyeti bekliyoruz. Denet-

lemeden geçersek bu alanda da üretim 
izin belgesini alacağız ve piyade tüfeği 
fişeklerini de bu yılın sonunda seri ola-
rak üretmeye başlayacağız.

MSI Dergisi: Hâlihazırda ürettiğiniz 
fişeklerle ilgili kullanıcılardan ne gibi 
geri beslemeler alıyorsunuz?
Fatih ALTUNBAŞ: İki farklı taraftan 
aldığımız olumlu tepkiler var: Kulla-
nıcılar ve bayiler. Kullanıcılar, bizim 
fişeğin kalitesinden, namlu çıkış hızın-
dan, basıncının sabitliğinden ve silahı 
az kirletmesinden çok memnunlar. 
Hatta bazıları, bir daha başka bir ürün 
almayacaklarını; hep bizim ürünümüzü 
kullanacaklarını söylüyorlar. Bayiler 
tarafında durum aynı. Geçmiş yıllarda 
bayiler, fişek temininde çok büyük sı-
kıntılar yaşadılar; yeri geldi, bekletil-
diler. Örneğin, Trabzon’dan Ankara’ya 
kadar gelip, 20.000 tane fişek alma 
hakkı varken, 2.000 tane alıp geri dö-
nenler oldu. Kimisine, bugün olmaz 
haftaya gel denildi. İnsanlar, bu ya-
şadıklarını dilekçelere de döktüler. 
Önümüzün açılmasının sebeplerinden 
bir tanesi de budur. Bayiler, bize çok 
teşekkür ediyorlar ve bir alternatif 
oluşturduğumuzu söylüyorlar. İstedik-
lerinde bizim fişeğimizi; istediklerinde 
ise MKEK’nin fişeğini aldıklarını söylü-
yorlar. Gördüğümüz kadarıyla, her iki 
firmanın ürettiği fişeğin de alıcısı var. 
Kimse sadece birisini almıyor.

Turaç’ın Çankırı’daki fabrikası, 
2013 yılının Temmuz ayında, dönemin 
Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın da 
katıldığı törenle açıldı.
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MSI Dergisi: Turaç’ın yıllık fişek üretim 
miktarı ne kadar?
Fatih ALTUNBAŞ: Geçen yıl, toplamda, 
130 milyon adet av fişeği, ses fişeği ve 
tabanca fişeği ürettik. Ama her yılın 
daha iyi olması lazım. Günlerimiz bir-
birine eşit olmamalı. Elbette bu yılki bi-
rinci amacımız, bu rakamı geçmek. Ge-
çen yıla göre, en az %30 artış olacağını 
düşünüyorum. Sonraki yıllarda da daha 
iyiye doğru gideceğiz. Bugün Turaç ile 
alakalı herkes babama şunu soruyor: 
“Bu işe başlarken buralara geleceğini 
düşünüyor muydun?” Babam ise çok 
farklı yaklaşıyor ve diyor ki: “Alman-
ya’da, Frankonia diye bir firma var; bü-
tün Avrupa’da mağazaları var. ABD’de-
kiler ise yıllık olarak milyar adetlerle 
üretim yapıyorlar. Engellemeler olma-
saydı, biz de onlar gibi; hatta daha iyi 
yerlerde olabilirdik.”

MSI Dergisi: Yurt içindeki sivil tabanca 
fişeği pazarının büyüklüğü nedir peki?

Fatih ALTUNBAŞ: Kesin olarak bilmi-
yoruz; ama yurt içi sivil piyasadaki tü-
ketim ile MKEK’nin, her yıl, yurt dışına 
fason olarak ürettirdiği ortalama fişek 
ve kovan miktarı toplamının birbirine 
yakın olduğunu tahmin ediyoruz. İthal 
ettikleri kovan miktarı, her yıl, düzenli 
olarak 20 milyon. Almanya’dan da atı-
ma hazır fişek ithal ediliyordu. Onun 
miktarı da her yıl, ortalama 10 ila 20 
milyon arasında. Buradan yola çıkarsak 
bizim tahminimiz, yurt içi sivil pazarın, 
yıllık toplam ihtiyacının, 30 ila 40 mil-
yon adet arasında olduğu yönünde. Biz 
bu yılın, 3’te 1’i geride kaldıktan sonra 
üretime başladık. O yüzden Turaç ola-
rak kendi satış beklentimiz, bu yıl için, 
toplamda 10 milyon adet civarı. MKEK, 
50 yıldır, tabanca fişeğini kendi markası 
ile piyasaya verdiği için, insanlarda çok 
ciddi manada bir alışkanlık oluşmuş du-
rumda. Her ne kadar geçmişin alışkan-
lıklarını değiştirmek zor olsa da zaman 
içerisinde daha fazla kullanıcının bizim 

fişeğimizi tercih edeceğini ve satış adet-
lerimizin artacağını düşünüyorum.

MSI Dergisi: Yürüttüğünüz tanıtım 
faaliyetlerine IDEF fuarlarının ne gibi 
katkıları oldu?
Fatih ALTUNBAŞ: IDEF’e, ilk olarak 
2011’de katıldık. 2011 yılındaki IDEF’te, 
temsilcisi olduğumuz, çeşitli göz ya-
şartıcı fişekler ve dürbünlerin dışında, 
fuarı, tamamen 9x19 mm tabanca fi-
şeği üretme hayalimizi yetkililere an-
latmakla geçirdik. Bu hayali, gündüz 
fuarda standımıza gelenlere; gittiği-
miz bütün makamlara ve katıldığımız 
resepsiyonlarda ilgililere anlattık. O 
temaslar, bir anlamda bugün yaptıkla-
rımızın altyapısını oluşturdu. 2013’teki 
IDEF’e de zaten, üretim izin belge-
mizi almış olarak katıldık. 2015’te de 
yine aynı şekilde bir katılım sağladık; 
ama daha büyük ve güzel bir şekilde. 
IDEF 2017’de ise deneme üretimini ta-
mamlayarak kalifikasyon aşamasına 
getirdiğimiz; G3 (7,62x51 mm), AK-47 
(7,62x39 mm) ve M16 (5,56x45 mm)  
piyade tüfeklerinin fişekleri ile seri 
üretimini yapabildiğimiz, 9x19 mm 
serisindeki; Parabellum, Luger, JHP  
(Jacketed Hollow Point) ve sub-sonic 
tipi fişekler ile plastik mermiyi tanıttık.

Turaç’ın Marka Bilinci 
ve Vizyonu
MSI Dergisi: Turaç; Sterling, 
Kaiser, Rottweil ve V. Sport gibi 
markaların da sahibi. Bize bu 
markalardan bahseder misiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Öncelikle şunu söyle-
mek istiyorum: Bu markaların hiçbirini 
satın almadık. Markaların ismi yabancı 
olduğu için, zaman zaman yurt dışı-
na lisans ücreti ödeyip ödemediğimiz  

Bu markaların hiçbirini satın 
almadık. Markaların ismi 
yabancı olduğu için, zaman 
zaman yurt dışına lisans ücreti 
ödeyip ödemediğimiz soruluyor. 
Biz de bu markaların hepsinin 
bize ait olduğunu söylüyoruz. 
Marka ismi konusunda, birçok 
insandan farklı düşünüyoruz. 
Örneğin, birçok insan, şirket 
kurarken firmanın ismi olarak 
kendi soy adını seçebiliyor; bu 
ismi de firmadan markaya taşı-
yor. Biz bu anlayışta değiliz. 
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soruluyor. Biz de bu markaların hepsi-
nin bize ait olduğunu söylüyoruz. Mar-
ka ismi konusunda, birçok insandan 
farklı düşünüyoruz. Örneğin, birçok 
insan, şirket kurarken firmanın ismi 
olarak kendi soy adını seçebiliyor; bu 
ismi de firmadan markaya taşıyor. Biz 
bu anlayışta değiliz. Markalarımızın 
isimlerini, uluslararası pazarlamada 
sağlayacağı avantajları düşünerek, en 
başından özellikle böyle seçtik. Hepsini 
biz yarattık, hepsini tescil de ettirdik. 
Sadece Türkiye’de de değil. Örneğin, 
Orta Doğu’dan Rusya’ya, Balkanlar’dan 
Avrupa’ya, hatta ABD’ye kadar birçok 
ülkede, Sterling markası Turaç’a ait. 
Sadece İngiltere’de alamadık; o da 
markanın adının, İngiliz para birimi ile 
aynı olmasından.

MSI Dergisi: Turaç’ın markalaşmaya 
yönelik bu vizyonu nasıl oluştu?
Fatih ALTUNBAŞ: İşin aslı babamın, 
1985 yılında, Türkiye’de fişek fabrikası 
kurma girişimine kadar gidiyor. O za-
manlar, resmi sebeplerden ötürü, özel 
bir fişek fabrikası kurmak mümkün ol-
mamış. Bunun için arkadaşları ile be-
raber epey bir girişimde bulunmuşlar. 
Bakmışlar ki olmayacak, bir süreliğine 
bu hayali ertelemişler; ama vazgeçme-
mişler. Sonrasında, birçok markanın fi-
şeği ithal edilmiş ve Türkiye’de satışını 
yapılmış. Sonra görülmüş ki giderek bu 
markaların bağımlısı oluyoruz ve bir de 
marka bizim olmazsa bir gün, başka bir 
distribütörle çalışılma riski var. Bu ba-
ğımlılığı ve riskleri ortadan kaldırmanın 
yolu da kendi markalarınızı yaratmaktan 
geçiyor. Böylece, daha ilk baştan bunlar 
düşünülmüş ve planlanmış. Ancak o za-
manlar, hepsi hayalmiş; fakat bugün, o 
hayallerin birçoğunu gerçekleştirdik.

MSI Dergisi: Markalaşma stratejiniz ile 
ilgili başka neler söylemek istersiniz? 
Pazarın genişlemesi, sizin markalaşma 
stratejinizi nasıl etkileyecek?
Fatih ALTUNBAŞ: Bizim için en önemli 
konulardan bir tanesi, markalarımızın 
uluslararası bilinirliği. Bunu sağlamak 
için, ciddi manada yatırım yapıyoruz. 
Yurt içinde ve yurt dışındaki çok sayı-
da sektörel yayında yer alan reklamla-
rımızda, özellikle Sterling markamızı 
ön plana çıkarıyoruz. Bugün Turaç’ın 
üretim tesisleri, Türkiye’de bir noktaya 
ulaştı; ama bu tesis belli bir büyüklüğe 
eriştikten sonra, yurt dışında da tesis-
ler kurmak istiyoruz. Ana merkezimiz 
hep Türkiye olacak. Mevcut markala-
rımızı koruyarak global anlamda bir 
oyuncu olmak istiyoruz. Bizim en uzun 
vadeli hedefimiz bu. Dünyada mühim-
mat işinin süper liginde, ilk 5’in ara-
sında olmak istiyoruz. Bunun için de 
burada, firmadan daha çok, marka 
önemli. Bugün dünyanın en büyük fi-
şek üreticilerine baktığınız zaman, ço-
ğunun birkaç ülkede tesisi olduğunu 
görürsünüz. Ama hepsi tek bir marka 
altında üretim yaparlar ve dünya paza-
rının %20-%30’unu ellerinde tutarlar. 
O yüzden, bence burada önemli olan, 
marka ve ürünü, dünyanın her yerinde, 
belli bir kalite standardında sunmak. 
Bütün dünyaya kendi markamızı sun-
duğumuz, sattığımız zaman, zaten ülke 
olarak çok güçlü olacağız.
Marka bilinirliğimizi ve gücümüzü art-
tırmak için, geçen yıl, sadece lisanslı 
sporcuların katılımına açık olan “Ster-
ling Kupası” etkinliğini düzenlemeye 
başladık. Bu yıl, yarışmaya 135 sporcu 
katıldı. Trap & Skeet* yarışmalarının 
yer aldığı Sterling Kupası’na katılan 
sporculara, Sterling marka fişekler 

kullandırıyoruz. Hem yurt içinde hem 
de yurt dışında çok ses getiren bir et-
kinlik oldu.

MSI Dergisi: Sterling Kupası ile 
ilgili önümüzdeki yıllarda neler 
planlıyorsunuz?
Fatih ALTUNBAŞ: Önümüzdeki yıl için 
planımız, yarışmaya, yabancı sporcula-
rın da katılımını sağlamak. Türkiye’de, 
bizim sporcularımızla beraber yarışa-
caklar. Burada amacımız, Türkiye’den 
olimpiyat kotası veya dünya kotası 
alamamış, dolayısıyla yurt dışına çıka-
mamış milli sporcularımızın, yabancı 
sporcular birlikte yarışabilecekleri bir 
etkinlik düzenlemek. Yabancı sporcu-
ların, ülkemizin tanıtımına çok ciddi 
manada katkıları da olacağını düşünü-
yorum.
Bir de Sterling Kupası’nı, tüm Türki-
ye’nin dolaşıldığı bir etkinlik şeklinde 
organize etmeyi planlıyoruz. Türki-
ye’de bir sürü atış poligonu var. Her yıl 
bir ilde olmaya çalışacağız. Geçen yıl 
Bursa’daydık; ondan önceki yıl Eski-
şehir’de. Belki önümüzdeki yıl, İstan-
bul’da veya İzmir’de olacağız.
Dünyada derece yapmış 5 sporcuyu da-
vet edip, Anadolu’daki, yetenekli; ama 
imkânları kısıtlı çocuklarımızla yarış-
tıralım istiyoruz. Bunun hazırlıklarını 
şimdiden yaptık. Eğlenceli ve keyif ve-
rici bir etkinlik olacak.

MSI SÖYLEŞİ

Turaç, sevkiyatlarını, 
kendi bünyesindeki araç filosuyla, 
gerektiğinde havayolunu da 
kullanarak hızlı bir şekilde 
gerçekleştiriyor.
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MSI Dergisi: Böyle bir etkinlik 
düzenleme fikri nasıl ortaya çıktı?
Fatih ALTUNBAŞ: Bu fikir aslında, 
davetli olarak gittiğimiz ve o zamanki 
Kuveyt Şeyhi’nin düzenlediği, bir Trap  
& Skeet yarışması sırasında ortaya 
çıktı. Giriş ücreti olan bu müsabakaya, 
dünyanın her yerinden sporcu katılmış-
tı. Tabii birinciye ödül de veriliyordu.  
Böyle bir etkinlikte, müthiş bir tanıtım 
potansiyeli gördük.
Bu arada, Kuveyt’te, bir tane dahi fişek 
üreticisi yok. Bizde mühimmat bazında 
iki tane imalatçı, av fişeği bazında da 7 
tane üretici var; ama uluslararası bir 
organizasyonumuz yok. Kuveyt’te böyle 
bir etkinlik yapılabiliyorsa bizim daha 
iyisini yapmamız lazım diye düşündük. 
Çıkış noktamız buydu.
Gerekli izinleri alabilirsek 2018 yılında, 
Sterling Kupası’na, tabanca müsabaka-
larını da ekleyeceğiz. Tabanca konusun-
da, IPSC (International Practical Shooting 
Confederation / Uluslararası Uygulamalı 
Atış Konfederasyonu)’nin, çok popüler 
bir yarışması var. Bunun Türkiye ayağını 
düzenleyip insanlara tanıtıp, yurt dışı için 
sporcu yetiştirmek istiyoruz.

İhracatta 48 Ülkeye Ulaştık; 
Hedefimiz 40 Milyon Dolar
MSI Dergisi: Genel olarak ihracat 
faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
Fatih ALTUNBAŞ: Üretime ilk başladı-
ğımızda, ihracat konusunda kendimize 
bir hedef belirleyebilmek için, Türki-
ye’de bizimkine yakın sektörlerde üre-
tim yapan en eski firmalar kimlerdir 
diye araştırdığımızda, karşımıza, tüfek 
ve tabanca imalatçıları çıktı. Bunlar içe-
risinde en fazla sayıda ülkeye satış yap-
mayı başaran, 80 ülkeye ulaşmış. Tabii 
80 ülke, silah sektöründe ulaşılabilir 
bir rakam; ama bizim ürünlerimizde, 

hem ithalat ve ihracat izinlerinin alın-
ması onlara göre çok daha zor hem de 
satmaya çalıştığımız ürün, özünde bir 
patlayıcı. Patlayıcı madde olduğu için, 
bu konuda, ancak yakın bölgemize hi-
tap edebiliyoruz. Ürünümüzü çok uzak 
ülkelere taşıyacak nakliyeci bulmakta, 
ciddi manada problem çekiyoruz. Du-
rum böyle olunca, biz de Avrupalı fir-
maları araştırdık. Buradaki mühimmat 
imalatçılarının ülke bazında ulaştıkları 
rakamlar, genellikle 10 ila 25 arasın-
daydı. Dünyanın en büyüklerine baktık; 
onlarda da rekor, 35-40 civarında. De-
mek ki mühimmat, fişek ya da patlayıcı-
nın ulaşılabilir rakamı buymuş dedik ve 
kendi hedefimizi koyduk: 40 ülke.
Bunun için de canla başla çalıştık. 
Dünyanın her yerinde fuarlara katıldık. 
Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da, Orta 
Doğu’da ve Afrika’da pek çok fuara 
katıldık. Uzakdoğu hariç, her yerde fu-
arlara katıldık ve her yerde kendimize 
potansiyel aradık. 40 olan ülke hedefi-
mizi geride bırakıp 48 ülkeye ulaşmış 
durumdayız. En güçlü olduğumuz pa-
zarlar da sırasıyla Afrika, Orta Doğu, 
eski Doğu Bloku ülkeleri, Balkanlar ve 
son olarak da Avrupa.
Geçtiğimiz günlerde, yurt dışında, bir-
birinden farklı iki adet 5,56x45 mm M16 
piyade tüfeği fişeği ihalesi kazandık. 
Ayrıca bugün; Avrupa’da, Balkanlar’da 
ve Afrika’daki pek çok ülkede, ayrıca 

Azerbaycan’da ve Gürcistan’da, güvenlik 
güçlerinin, yani polisin ve askerin kul-
landığı 9x19 mm mühimmat, bizim ürü-
nümüz. Bunu nasıl sağladık? Onlar bize, 
kendi güvenlik teşkilatımızın, bu ürün-
leri kullanıp kullanmadığını sordular. 
“Evet” yanıtını verip iş bitirme belgeleri-
mizi, aldığımız referansları ve sonuçları 
gösterdik. Bu sayede, ihaleleri kazandık.

MSI Dergisi: Peki ihracatta bundan 
sonraki hedefiniz nedir?
Fatih ALTUNBAŞ: Ülke sayısı bazında, 
aşağı yukarı olabilecek en son noktaya 
ulaştığımızı düşünüyorum. Yani birinci 
aşamayı tamamladık. Biz şu an ikinci 
aşamadayız. İhracat ciromuz, 11 mil-
yon dolar mertebesinde. Bu rakam-
la savunma ihracatçıları listesinde,  
19-20’nci sıralarda yer alıyoruz. Bu 
sıralamaya Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı şirketlerini dâhil et-
mezsek neredeyse ilk 10’a gireceğimi-
ze dikkat çekmek istiyorum.
Bizim ikinci aşamadaki hedefimiz ise 
40 milyon dolara ulaşmak. Bu kolay 
bir hedef değil. Çok ciddi bir rakamdan 
bahsediyoruz. Bugün, bizim sektördeki, 
Avrupa’daki ve Amerika’daki büyük fir-
maların, “40 ülkeye nasıl ulaştınız? Hadi 
ona ulaştınız, ilk başta büyüme çok hızlı 
olur; ama büyümeniz yavaşlayacak.” de-
diklerini; 40 milyon dolar ihracat hedefini 
hayalci bulduklarını çok duyduk. Ama biz 
ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Önümüzdeki 
5 ila 10 yıl içerisinde, 40 milyon dolar he-
defini de yakalayacağımıza inanıyoruz. 
Çünkü ilk baştaki hedefimiz, ürettiğimi-
zin %40’ını yurt dışına, %60’ını yurt içine 
satmaktı. Bu hedefi de yakaladık.

MSI Dergisi: Turaç’ın ABD pazarındaki 
yeri nedir?
Fatih ALTUNBAŞ: ABD pazarı açısın-
dan bakıldığında, bizim buradaki duru-
mumuz, diğer sektörlere göre ters ve 
enteresandır. Mühimmat konusunda, 
dünyanın en büyük pazarının ABD ol-
duğunu herkes biliyor. Ama biz, ABD 
pazarında yokuz. Her yere sattık; ama 
ABD’ye satamadık. Aslında Sterling 
markası altında birkaç kere ufak tefek 
satışlarımız oldu; ama çok küçük mik-
tarlar. Bizim için gerçek manada satış 
adedi, yılda en az 10 milyon olmalı. Za-
ten bu rakamlar, bir pazarda varız diye-
bilmenin asgari adedi.
ABD’de bizimle aynı işi yapan firmaların 

Turaç’ın fabrika açılışında, Turaç Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Saim Altunbaş, dönemin Milli 
Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’a bilgi veriyor.



Eylül 2017 - 59



MSI SÖYLEŞİ

60 - Eylül 2017

üretim adetleri ile bizimkinin uzaktan 
yakından bir alakası yok. Biz adet ola-
rak 100 milyonları konuşuyoruz; onlar 
milyarları. Çok büyükler ve çok eskiler. 
İhtiyaç duydukları her şeyi kendilerinin 
üretebiliyor olması da bir diğer avantaj-
ları. Biz bunları da bir şekilde aşarız, çok 
çalışırız; ama aradaki bu adet farklarını, 
yakın zamanda kapatmamız mümkün 
değil. Bizim, en azından yarım milyar 
gibi adetlere ulaşmamız lazım ki, orada-
ki milyar adetle üretim yapan firmayla 
boy ölçüşüp onun pazarına girebilelim. 
Açıkçası, aramızda ciddi manada lig far-
kı var. Avrupa’da süper ligdeyiz; ama 
ABD’de değiliz. Ama kalitemize güve-
niyoruz; bir gün orada da vazgeçilmez 
olacağımıza inanıyoruz. Böyle büyümeyi 
sürdürebilirsek kendi markamızla ora-
da var olacağımız günler çok uzak değil.

MSI Dergisi: Tabanca fişeğinde  
ilk ihracatı hangi ülkeye yaptı Turaç?
Fatih ALTUNBAŞ: İlk ihracatımızı, 
EGM’ye mal tesliminden de önce, 2013 
yılında, bir Afrika ülkesi olan Burkina 
Faso’ya yaptık. İlk izin aldığımız yılın so-
nuna doğruydu. 350.000 adet gibi küçük 

bir miktardı; ama bizi çok mutlu etmişti. 
Çok heyecanlıydık; çünkü kabul muaye-
neleri orada ve bizden kimse olmaksızın 
yapılacaktı. Olumlu sonuçlar gelince, 
gerçekten çok sevindik. Burada yapılan 
ilk ciddi manadaki kabul muayeneleri-
miz ise Ukrayna ve Kosova’ya yaptığımız 
ihracatlarda oldu. İlk yabancı heyet de-
neyimlerimizdi. Buraya geldiler ve ciddi 
testler yaptılar. Bize çok şey öğretti bu 
testler. Ama daha sonra, EGM ve Jan-

darma Genel Komutanlığından gelen 
heyetlerde gördük ki bizimkiler kadar 
zorlu testler yapan yokmuş.

Ar-Ge için Silah Üreticileri 
ile Doğrudan İş Birliği Şart
MSI Dergisi: Turaç’ın, Türkiye’deki 
silah üreticileri ile ilişkisi nasıl?
Fatih ALTUNBAŞ: Maalesef Türki-
ye’deki silah üreticileri ile hâlen is-
tediğimiz seviyede bir ilişki içerisine 

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, IDEF 2017 fuarı sırasında, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Salih Zeki Çolak’ı, çalışmaları hakkında bilgilendiriyor.
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giremedik. Normalde tabancalar üre-
tilirken ve muayene esnasında, çok 
ciddi manada deneme fişeği kullanı-
lır. Biz bu deneme fişeklerini onlara 
veremediğimiz sürece, bizim onlarla 
aramızda ciddi anlamda bir iş birliği 
olması mümkün değil. Türkiye’deki 
silah üreten firmaların tamamının üst 
yönetimini kişisel olarak tanırım; hep-
siyle çok iyi dostluklarımız var. Burada 
onlar için, ihtiyaç duydukları çok çeşitli 
mühimmat yapma imkânımız var; ama 
doğrudan iş birliği olmaksızın bir anla-
mı yok. Onların tesisine istediğimiz za-
man fişeğimizi götürüp, orada onlarla 
beraber ateşleyebilmemiz; onların da 
istedikleri zaman bizim tesisimize ge-
lip, fişeklerimizi kendi tabancalarında 
test edebilmeleri lazım. Ama aramızda 
hâlen, tesis güvenlik belgelerimizden 
kaynaklanan kalın bir duvar var. Şu an 
MKEK’ye verdiğimiz tabanca fişeğini 
oradan alabiliyorlar; ama bu sadece, 
duvarın boyunun alçalması demek.  
Duvar hâlen duruyor.

MSI Dergisi: Yurt içindeki silah 
üreticileri ile daha güçlü ilişkiler 
kurmanızın ne gibi faydaları olacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Silah üreticileri ile 
daha güçlü ilişkilere sahip olmamızın 
ülkemiz açısından en büyük faydası-
nı, dünyada standart olmayan fişekler 
geliştirdiğimiz ve denediğimiz zaman 
göreceğiz. Çünkü dünyadaki standart 
mühimmat belli. Parabellum fişeğin 
namlu çıkış hızı, 370 m/sn. Ancak bu, 
normal kullanım için tasarlanmış bir 
fişek. Ben bu hızı 300 m/sn de yapabi-
lirim 450 m/sn de. Bu fişeği satama-
yız; ama tabanca üreticimizin ihtiyacı 
var. Normalden daha hızlısı da lazım 
daha yavaşı da lazım. Benim de onun 
tepkilerini görmem lazım ki beraber 
neler yapabileceğimizi bilelim. 9x19’u 
herkes biliyor; ama bugün dünyada 
9x19+P diye bir fişek var. Bu +P ifadesi, 
fişeğin normalden %10 daha kuvvetli 
olduğu anlamına geliyor. Bunu üreten 
firma, fişeği, özel kuvvetler için ta-
sarladığını söylüyor. İşte benim, silah 
üreticimle birlikte, bunu yapabilmem 
lazım. Fakat onlar doğrudan bizimle 
iletişim kuramadığı; bizden fişek ala-
madığı sürece, standart fişek üretmek 
zorundayız. Çünkü MKEK’ye verdiğimiz 
fişeğin, kime satılacağını bilemiyoruz. 
Bizim kontrolümüzde değil. Dünyada 
hiç olmayan, bambaşka tip bir çekir-
dekle ürettiğimiz bir fişeği, piyasaya 
sunmadan, arada aracı olmadan, si-

lah imalatçısına verebilmemiz gereki-
yor. Onun da piyasaya hiç sunmadığı, 
yeni geliştirdiği bir tabanca modelini, 
benimle beraber gelip deneyebilmesi 
lazım. Kendi içimizde Ar-Ge’yi bitirme-
den, dışarıya çıkamayız. Hâlen bunun 
özlemi içerisindeyiz.

MSI Dergisi: Farklı tip fişekler üretmek 
Turaç’ı nereye taşıyacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Dünya’da, 7 mm 
Winchester Magnum ve .308 Re-
mington gibi çeşitli mühimmat var.  
7 mm ve .308 tamam da Remington’la  
Winchester nedir? O mühimmatı ta-
sarlayan adamın ismi. Dünyadaki ka-
librelerin çoğunun ismi, mucitlerinin 
adından gelir. Türklere ait bir kalibre 
var mı? Maalesef yok. Biz, Türklere ait 
bir mühimmat kalibresi geliştirmek 
istiyoruz. Ancak bu kalibrenin de bir 
silahı olması lazım. Bize ait bir kalib-
renin ve bunun silahının olabilmesi için 
de Türkiye’deki silah imalatçıları ile 
geceli gündüzlü çalışmamız gerekiyor. 
Gelecekte tarihe düşeceğimiz notlar-
dan bir tanesi de umarım bu olacak. 
Bize ait, bizim adımızla anılan bir ka-
libre. Saddam Berettası gibi. Öyle bir 
silah gerçekten var. Yani Saddam Hü-
seyin icat etmemiş; ama o düşünmüş. 
Beretta’ya sipariş verirken, “Standart 
silahının şurasını şöyle burasını böyle 
yaptıracaksın; fişeğini şöyle yapacak-
sın ve sadece bana vereceksin.” demiş. 
Saddam Berettası’nın, 9x21 mm’lik, 
kendine özel bir fişeği var ve sadece 
Irak’ta bulunabilir. Anlamlı veya değil; 
ancak 9x19 Parabellum’u engelleyecek 
bir zırh giydiğinizde, Saddam Berettası 
onu delebiliyor. Bir adım daha ötede. 

Belki bu bir delinin aklıydı; ama biz de 
akıllılar olarak bir şeyler yapmalıyız. 
Adı ne olursa olsun; ama Türklere ait 
güzel bir şey olmalı.

Pazar Geniş ve 
Herkese Yer Var
MSI Dergisi: Turaç’ın yurt içindeki 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fatih ALTUNBAŞ: Özel sektörde, biz-
den başka bir firma daha üretim izni 
aldı. Ancak 15 Temmuz’daki hain dar-
be girişiminden sonra, bu firmanın 
yöneticilerinden ve çalışanlarından 
bazıları gözaltına alındı. Daha sonra 
firma, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  
(TMSF)’na devredildi. Günlük basında 
yer alan haberlerden, Sarsılmaz firma-
sına satıldığını öğrendim. Sahibi Latif 
Aral Aliş Bey’i aradım ve tebrik ettim. 
Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum 
bu satışın. Aral Bey’in bu firmayı alma-
sına sevindim; çünkü sektörün içinden, 
bizi biliyor, biz onu biliyoruz. Bu işlerin 
ne kadar zor ve sıkıntılı olduğunun far-
kında olan bir insan. Kendisi de babası 
da sektöre pek çok noktada öncülük et-
mişlerdir. İlk tabanca üretim izin belge-
lerinin alınmasından, yine yivli tüfeklerin 
Türkiye’de özel sektör tarafından imala-
tına kadar, pek çok ilkleri vardır onların 
da bizim gibi. Eğer yabancı bir yatırımcı 
almış olsaydı, gerçekten üzülürdüm ve 
biraz tedirgin olurdum. Şirketin yeniden 
yapılanması ile ilgili zorlu bir süreç bek-
liyor Aral Bey’i; ama önceki başarılarına 
bakınca, bunu da başaracağına eminim. 
Orası derlenip toparlandıktan sonra, Tu-
raç ve Sarsılmaz, Türkiye’deki mühim-
mat sektöründe öncü olacağız.
Bizim arkamızdan, elbette ki gelecek 

Bizim arkamızdan, elbette ki gelecek başkaları da olacaktır. 
Onlara da mesajım şu: “Sektör herkese açık. Her şeyi bizim, 
Sarsılmaz’ın veya bir 3’üncü firmanın yapması mümkün değil. 
Bu sektör bir derya, bomboş ve biz ülke olarak, burada varlığımızın 
olmadığının bile çok geç farkına vardık.”
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başkaları da olacaktır. Onlara da me-
sajım şu: “Sektör herkese açık. Her 
şeyi bizim, Sarsılmaz’ın veya bir 3’üncü 
firmanın yapması mümkün değil. Bu 
sektör bir derya, bomboş ve biz ülke 
olarak, burada varlığımızın olmadığının 
bile çok geç farkına vardık.”

MSI Dergisi: Yurt içindeki 
hafif silah mühimmat pazarı bugün 
hangi noktada?
Fatih ALTUNBAŞ: Pazarın boyutlarını 
şöyle anlatmaya çalışayım: Biz mühim-
mat ihraç ediyoruz; ama bunun tutarını 
bir tarafa koyun, karşısına da Türki-
ye’nin yaptığı mühimmat ithalatını ko-
yun. Burada, ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, 1/30 bile değildir. O yüzden, 
yapılacak çok şey var diyorum. Herke-
se yer var, herkese ekmek var. Pas-
ta çok büyük. Biz bu yüzden, bugüne 
kadar kimseyi rakip olarak görmedik; 
ama geçmişte kamu tarafı, bizi rakip 
olarak gördü. Gücümüz yetmediği için 
yapamadığımız birçok şey var. Bizim 
yapamadıklarımızı kamu yapmalı; ama 
kabiliyetimiz olan şeylerde de bizim 
önümüzü açmalılar. Bugün hafif si-

lah mühimmatını biz zaten üretiyoruz. 
Ama tank mühimmatını da üretiriz diye 
bir iddiamız yok. Zaten Dünya’da da 
tank mühimmatı üretebilen çok fazla 
özel şirket yoktur. Çünkü bu çok ciddi 
bir yatırımdır ve stratejiktir. Devlet za-
rar etse de etmese de elinde tutmak 
zorundadır. Özel sektör zarar eden bir 
şeyi elinde tutamaz; ama bazı şeyleri 
de kamudan daha verimli yapar. Bu, 
dünyanın her yerinde böyledir. Devlet 
kurumlarının, hafif silah mühimma-
tından ve hafif silah pazarından acilen 
çıkması lazım. Bunu da yol göstererek, 
know-how paylaşarak yapmalı. Enerjiyi 
yapılamayan şeylere harcamaları la-
zım. Bu yıl MKEK, yine fişek ithal etti; 
edecek de; ancak bu kez kovan ihtiyacı 
kesinlikle olmayacak. Yabancıların ka-
pılarında beklemeyeceğiz. Hatta yurt 
dışından hiçbir şey getirilmese de biz 
ihtiyacı karşılayabiliriz; artık bu konu-
da, ülkemiz kimseye muhtaç değil.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Fatih ALTUNBAŞ: Son olarak şunu söy-
lemek istiyorum: Biz, en başta, dünya-

nın en iyisini en makul fiyata üretmek 
maksadıyla yola çıktık. Bizim düstu-
rumuz bu. En ucuz olduğumuzu iddia 
etmiyoruz. Ama en iyi kaliteyi en uygun 
fiyata veririz. Bütün planlamamızı, bu 
iddiadan yola çıkarak gerçekleştiriyo-
ruz. Bizim fişeğimizin dünya piyasa-
sında oturduğu yer de burası. Bunun 
yanında en çok güvendiğimiz şeyler; 
kadromuz, gençliğimiz, dinamikliğimiz 
ve yeni şeylere olan hevesimiz.

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

*Trap & Skeet: Havaya fırlatılan kilden yapılmış 
disk şeklinde hedeflerin, av tüfekleri ile ateş 
edilerek vurulması esasına dayalı spor dalı.
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TUSAŞ tesislerinde dü-
zenlenen törende, im-
zalar, TUSAŞ Genel 

Müdürü Doç. Dr. Temel Ko-
til ve KalDer Ankara Şube-
si Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Karyağdı tarafından 
atıldı. İmzalanan bildirge  
uyarınca, KalDer, Avru-
pa Kalite Yönetim Vakfı’nın  
mükemmellik modeli çerçe-
vesinde, TUSAŞ’ta, bağımsız 
bir değerlendirme yapacak. 
Değerlendirme sonuçları, 
TUSAŞ’a bir rapor hâlinde ile-

tilecek ve bu sayede, şirket, 
iyileştirmeye açık alanları-
nın ve güçlü yönlerinin neler 
olduğunu görerek; gelecek 
stratejilerindeki yol haritası-
nı, bu bilgiler ışığında şekil-
lendirecek.

10 Yıl Sonraki 
Ciro Hedefi: 
10 Milyar Dolar
Törende konuşan Doç. Dr. 
Kotil, firmanın yürüttüğü 
çeşitli projelerden bahsede-
rek, bu projelerde, 2.000’den 

TUSAŞ ve KalDer, Ulusal Kalite için Bir Araya Geldi;

Törenden HÜRJET Sürprizi Çıktı
TUSAŞ ve Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer), 10 Ağustos’ta, Ankara’da 
düzenlenen törenle Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni 
imzaladı. Tören, bir de sürprize 
sahne oldu: TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, HÜRJET isimli 
yeni bir uçak projesi başlattıklarını 
açıkladı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı ve TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil
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fazla mühendisin çalıştığı-
nı ve bunların birçoğunun,  
10 yılın üzerinde tecrübeye 
sahip olduğunu belirtti. Doç. 
Dr. Kotil, KalDer’e hitaben 
de şunları söyledi: “Daha 
önce bu çalışmaları, başka 
bir şirkette, KalDer’le ya-
pan bir kişi olarak, ne kadar 
yararlı olacağını biliyorum. 
Sizler bizleri ziyaret edecek-
siniz. Arkadaşlarımızla ko-
nuşacaksınız. Zayıf ve güçlü 
yönlerimizi bulacaksınız. 
Sonra bizlere söyleyince, biz 
reçeteyi alıp, onu harfiyen 
uygulayacağız.”
Doç. Dr. Kotil, son ola-
rak, önümüzdeki 10 yılda,  
TUSAŞ’ın cirosunun 10 mil-
yar dolara çıkacağını ve 
KalDer’le adım attıkları bu 
kalite yolculuğunun da bu 
konuda yardımcı olacağını 
ifade etti.

Kalite Yolculuğunda 
Liderliğin Önemi
İmzalanan bildirge ile ilgili 
çeşitli bilgiler veren Karyağdı 
ise şunları dile getirdi: “Bizim 
açımızdan her türlü değişim 
ve dönüşüme liderlik etmek 
çok önemlidir. Bu anlamda, 
şu anda TUSAŞ’taki bu deği-
şim ve dönüşüm dönemine 
baktığımızda, Sayın Genel 
Müdürümüzün ve burada-
ki yöneticilerimizin liderliği, 
büyük önem arz ediyor. Keza 
aynı şekilde, şirketlerin li-
derliği de çok önemli. TUSAŞ, 
baktığımızda, aslında bugün, 
uzay ve havacılık sanayisin-
de, benim gözümde, Türki-
ye’nin NASA’sıdır… Ümidimiz 
ve beklentimiz, bu anlamda 
çok yüksektir. Bu sebeple de  
KalDer olarak, TUSAŞ ile yap-
tığımız bu projeyi çok önemsi-
yor ve çok değerli buluyoruz. 
Bu belgenin, daha doğrusu 
bu seferberliğin amacı, şir-
ketin kalite yolculuğunu baş-
latmak; kurumun sağlam 
temellere sahip olmasını 
sağlamak ve rekabet gücünü 
arttırmak. Çünkü inanıyoruz 
ki; sadece ürün kalitesi değil, 
yönetim kalitesi de bunun en 
önemli unsurlarından birisi. 

Yönetim kalitesi ise doğru li-
derlik, doğru strateji, doğru 
kaynak yönetimi, doğru sü-
reçler, yenilikçilik ve sayısal 
veriler ile sonuçları ölçmeyi 
gerektiriyor. Yapacağımız  
bu çalışma sonunda, de-
ğerlendirme raporu ile tüm 
bunları şirketimize sunmuş 
olacağız.”

TUSAŞ’tan  
HÜRJET Sürprizi
Tören sonunda basın men-
supları ile yaptığı sohbet es-
nasında, HÜRJET projesine 
başladıklarını açıklayan Doç. 
Dr. Kotil, proje ile ilgili çeşitli 
detayları da paylaştı. TUSAŞ, 
bu projeyi, Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı veya Hava 
Kuvvetleri Komutanlığından 
gelen herhangi bir talep ol-
maksızın, kendi öz kaynak-
ları ile yürütüyor. Henüz 
başlangıç aşamasında olan  
HÜRJET projesinde, HÜRKUŞ  
için geliştirilen aviyonikler 
kullanılacak. HÜRKUŞ pro-
jesini gerçekleştiren TUSAŞ 
ekibinin çalışacağı HÜRJET 
projesi, TUSAŞ tarafından 
yürütülmekte olan Milli Mu-
harip Uçak Geliştirilmesi 
(TF-X) Projesi’nden farklı bir 
proje olarak ele alınıyor. Doç. 
Dr. Kotil, bu uçağın, ses üstü 
hızlarda uçacak yeni nesil bir 
eğitim uçağı olacağının da 
sinyallerini verdi.
HÜRJET, TUSAŞ’ın jet eği-
tim uçağı geliştirme çalış-
maları ile ilgili son aylarda 
gerçekleşen ikinci gelişme 
oldu. Aviation Week dergi-
sinin, 26 Aralık 2016-8 Ocak 
2017 sayısında yayınlanan 
ve ABD’nin T-X jet eğitim 
uçağı projesine teklif veren 
firmaları konu alan “Big-Le-
ague Bid” başlıklı haberde, 
SNC ile TUSAŞ’ın, Freedom 
Trainer (Özgürlük Eğiticisi) 
adlı yeni bir uçak tasarımı 
üzerinde çalıştığı bilgisi yer 
almış ve uçakla ilgili bir çi-
zim yayınlanmıştı. SNC ve  
TUSAŞ ise Freedom Trainer 
ile ilgili bugüne kadar her-
hangi resmi bir açıklama 
yapmadılar.
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MSI Dergisi: Türkiye’de deniz topları 
alanındaki varlığınızdan kısaca 
bahsedebilir misiniz? Envanterde 
hangi sistemleriniz kullanılıyor?
Gianpiero LORANDI: Leonardo’nun, 
Türkiye’de, deniz topları alanındaki 
varlığı, şu an Leonardo Savunma Sis-
temleri bünyesinde yer alan, önceki 
adıyla OTO Melara’nın, Dz.K.K.lığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kurduğu 
uzun süreli ilişkiler sayesinde, oldukça 
güçlü. Dz.K.K.lığı, orta ve küçük kalibre 
top sistemlerimizi, 30 yılı aşkın bir sü-
redir kullanıyor. Günümüzde, Dz.K.K.
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
hizmetinde, 30 civarında 76/62 Com-
pact topumuz ve yaklaşık 35 adet 40/70 
topumuz var. Ayrıca Dz.K.K.lığı envan-
terindeki mayın avlama gemilerinde, 6 
adet de 30 mm MFCS topumuz mevcut.

MSI Dergisi: Dz.K.K.lığına yönelik 
mevcut teklifleriniz neler? Türkiye’de 
hangi projeleri takip ediyorsunuz?
Gianpiero LORANDI: Şu an için,  
Dz.K.K.lığı ile irtibat hâlinde olduğu-
muz başlıca proje, MİLGEM. SSM’nin 
4 ilave gemi için yaptığı ihale duyuru-
sunun ardından, ihaleye teklif veren 
tersanelere, 76/62 Super Rapid MF adlı 
ürünümüzle ilgili teklifimizi sunduk.  

Leonardo Savunma Sistemleri 
Direktörü Gianpiero LORANDI:

“Dz.K.K.lığına, 
sadece bir ürün değil, 
eksiksiz bir kabiliyet 
öneriyoruz.” Türkiye, önümüzdeki 

dönemde, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı)’nın 
envanterini, yeni 
fırkateynler ve 
hücumbotlar gibi su 
üstü platformlarıyla 
genişletmeyi planlıyor. 
Dz.K.K.lığına, uzun 
zamandır silah 
sistemi çözümleri 
sağlayan Leonardo, 
deniz platformlarına 
yönelik top ve güdümlü 
mühimmat çözümlerini, 
azami performans 
ve asgari ömür devri 
maliyeti sağlayacak, 
entegre bir paket hâlinde 
sunuyor. Leonardo’nun 
Dz.K.K.lığının 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik çözümlerini, 
şirketin Savunma 
Sistemleri Direktörü 
Gianpiero Lorandi’den 
dinledik.
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.comA
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TCG KILIÇ (P-330), bir tatbikatta, 76/62 Compact topu ile atış yapıyor.
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Hem performans hem güvenilirlik açı-
sından, günümüzün en gelişmiş sis-
temi olan 76/62 Super Rapid MF’nin, 
Dz.K.K.lığına, çok değerli avantajlar 
sunacağına yürekten inanıyoruz.
Bunun dışında, Türk Tipi Hücumbot 
Projesi ile de ilgileniyoruz. Bu sınıftaki 
gemilerin, 76/62 Super Rapid MF ile - 
muhtemelen DART güdümlü mühim-
mat ile çalışabilen STRALES varyantı 
ile - donatılmasının, büyük faydalar 
getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu sis-
tem, füzeler ve asimetrik tehditler gibi 
hareketli hedeflere karşı, rakipsiz bir 
savunma kabiliyeti sunuyor.
Dikkatle takip ettiğimiz bir başka prog-
ram da Hava Savunma Harbi Fırkateyni 
(TF-2000) Projesi. Bu gemiler için ana 
silah sistemi olarak, Vulcano güdüm-
lü mühimmatı ateşleyebilen, çok daha 
uzun menzillere ulaşabilen ve nokta 
atış yapabilecek hassasiyete sahip, 
yeni 127/64 LW’yi öneriyoruz.

MSI Dergisi: Gündemdeki yeni 
projelerde, Leonardo üretimi deniz 
toplarını kullanmanın Dz.K.K.lığına 
sunacağı avantajlar neler?

Gianpiero LORANDI: Toplarımızda, 
yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Burada 
hedef, sistemlerin, hem performansını 
hem de sürdürülebilirliğini arttırmak. 
Son 15 yılda, top ve mühimmat konu-
sunda, ileri çözümler geliştirdik. Ama-
cımız, müşterilerimize sadece bir ürün 

değil, eksiksiz bir kabiliyet önermek. 
Bu kabiliyetin bir tarafında elbette top 
var; ama diğer tarafında, topun, geliş-
miş mühimmat ateşleyebiliyor olması 
yer alıyor. Böylelikle operasyonun kap-
samını, en etkili ve güvenilir hâle getir-
mek mümkün.
Örneğin, 76/62 Super Rapid MF’nin, 
DART güdümlü mühimmatı ile çalışa-
bilmesi için, STRALES varyantını geliş-
tirdik. Şu an itibarıyla DART, 5 km’nin 
ötesindeki bir menzilde, hareketli he-
defleri etkili bir şekilde imha edebilen, 
pazardaki tek mühimmat. Bunu, tek 
bir salvoda 3 mühimmat ateşleyerek 
başarıyoruz. Bu mühimmat sayesinde, 
çok düşük yatırım ve angajman maliye-
tiyle satıhtan havaya füzelerle aynı per-
formansı yakalamak mümkün.

68 - Eylül 2017

Atım hızı:   32 atım/dakika, yükselişe bağlı olarak ± yüzde 10
Boş ağırlık (mühimmat hariç):  33.000 kg, konfigürasyona bağlı olarak ± yüzde 5
Açısal dönüş (kayar bilezik ile):  ±155°
Yükseliş ekseni hareket limitleri:  -12° / +70°
Açısal dönüş hızı/azami ivme:  40°/s (60°/s2)
Yükseliş hızı/ivmesi:  30°/s (40°/s2)
Atışa hazır mühimmat sayısı:  56
Menzil (azami):  > 100 km (Vulcano mühimmat)
Soğutma sistemi:  Deniz suyu - yıkama için tatlı su

Elektrik güç kaynağı: 
 440 V, 3 fazlı, 60 Hz, < 135 kW ana devre,  

 115 V, 1 fazlı, 60 Hz, 4 kW 

127/64 LW Teknik Özellikleri

76/62 Super Rapid’in STRALES varyantı

127/64 LW
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Diğer yandan, en gelişmiş teknolojik 
çözümleri kullandığımız ve uzun yıl-
lara dayalı tecrübemizi yansıttığımız 
127/64 LW Vulcano, şu an için piyasada 
bulunan, tüm büyük kalibreli toplardan 
daha yüksek performans ve güvenilirlik 
sunuyor. Performanstan söz etmişken, 
127/64 LW Vulcano, 127 mm güdüm-
lü mühimmatı, 30 atım/dakika hızında 
ateşleme kabiliyetine sahip tek top. 
Daha önce, hiçbir donanma, topçusu 

tarafından erişilememiş mesafelerde 
metrik hassasiyetle çalışmaya olanak 
sağlıyor.
Lojistik açıdan baktığımızda ise Dz.K.K.
lığı, bizim top sistemlerimiz hakkında, 
otorite sayılacak derecede bilgi sahibi 
oldu. Önümüzdeki dönemde yürütüle-
cek projelere yönelik olarak önerdiği-
miz toplar, hâlihazırda kullanımda olan 
toplarla büyük ölçüde benzerlikler 
gösteriyor. Bu da Dz.K.K.lığına ait ter-

sanelerde, bakım faaliyetlerinin büyük 
çaba gerektirmeden kolaylıkla sürdü-
rülebilmesine olanak sağlayacaktır.

MSI Dergisi: Şu anda, Türk 
savunma sektörüyle iş birliği içinde 
yürüttüğünüz deniz top sistemi 
projeleri var mı?
Gianpiero LORANDI: Yıllar içinde, 
Dz.K.K.lığı ile çok güzel bir iş birli-
ği geliştirdik. Dz.K.K.lığı, hâlihazırda 
kullanımda olan topların parçalarına 
yönelik; sökme, bakım ve montaj iş-
lemlerini gerçekleştirme kapasitesine 
sahip. Yeni projeler kapsamında teslim 
edilecek toplarla ilgili faaliyetlere yö-
nelik olarak çok daha yakın iş birlikleri 
geliştirilebileceğine inanıyoruz.
MKEK, ADİK Tersanesi, DEARSAN  

Atım hızı:  120 atım/dakika
Boş ağırlık (mühimmat hariç):  7.900 kg
Açısal dönüş (kayar bilezik ile):  Sınırsız
Yükseliş ekseni hareket limitleri:  -15° / +85°
Açısal dönüş hızı/azami ivme:  60°/s (72°/s2)
Yükseliş hızı/ivmesi:  35°/s (72°/s2)
Atışa hazır mühimmat sayısı:  80 (top mesnedinde)
 Standart mühimmat ile 16.000 m; uzatılmış menzilli

Menzil (azami):  OTO SAPOMER mühimmat ile 20.000 m; güdümlü
 uzun menzilli OTO Vulcano 76 mühimmat 
 (geliştirme aşamasında) ile 40.000 m
Soğutma sistemi:  Deniz suyu - yıkama için tatlı su

Elektrik güç kaynağı: 
 440 V, 3 fazlı, 60 Hz ana devre, 115 V, tek fazlı, 

 400 Hz, servo ve eş zamanlı ağ

76/62 Super Rapid Teknik Özellikleri

76/62 Super Rapid (üstte, solda) ve
 VULCANO 155 BER (üstte)
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Tersanesi, ONUK BG ve pek çok diğer 
Türk şirketiyle çok güzel iş birlikleri 
geliştirdik. Toplarımızın pek çok alt sis-
temi Türkiye’de, Türk ortaklarımız tara-
fından üretiliyor. Örneğin, yeni LST’de 
kullanılan 40/70 Fast Forty topumu-
zun kupolası (muhafazası), Türkiye’de, 
ONUK BG tarafından üretiliyor; 76/62 
Super Rapid namlularının üretiminde, 
yakın zamanda MKEK de görev aldı.

MSI Dergisi: Gündeminizde başka 
iş birliği alanları da var mı?
Gianpiero LORANDI: Türk sanayisiy-
le iş birliği yapmak için fırsatları de-
ğerlendiriyoruz. Amacımız, özellikle  
ihracat pazarlarına yönelik olarak, 
toplarımızın alt sistemlerinin, nite-
likli Türk ortaklar tarafından üre-
tilmesini sağlamak. Ayrıca bazı 
firmalarla da mühimmat ve su altı sis-

temlerinin geliştirilmesi ve üretimi ko-
nusundaki iş birliği fırsatlarını değerlen-
dirmek amacıyla çok umut verici ilişkiler  
kurduk.

Leonardo Savunma Sistemleri 
Direktörü Gianpiero Lorandi’ye, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

©
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SK TCG ZIPKIN (P-336)’ın
 76/62 Compact topu iş başında.
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MSI Dergisi: Burhan Bey, öncelikle, 
geride kalan 40 yılı konuşmak 
istiyoruz. İŞBİR, geride bıraktığı  
40 yılda, nereden nereye geldi; 
kurumsal gelişim bakış açısı ile 
anlatır mısınız?
Burhan ÖZGÜR: Sözlerime, İŞBİR’in, 
ikinci 40 yılında da başarısını ve yükse-
lişini sürdürmesini dileyerek başlamak 
istiyorum.
İŞBİR, kuruluşunun ardından, 1981-
1984 yıllarında, Hitzinger ile alter-
natörleri konu alan bir iş birliği yaptı. 
Sonrasında ise bugüne kadar, hep öz-
gün ürünlerle yoluna devam etti. Her 
geçen yıl, alternatör ve pano üretimi 
konusunda gelişme kaydetti. Bugün, 
Türkiye’de, 2.000 kVA’ya kadar güç üre-
ten alternatörleri üretebilen ilk ve tek 
firmayız. Her türlü panoyu -senkron, 
dual, 8’li senkron, 10’lu senkron- üre-
tebiliyoruz.
Teknoloji alanında, daha da öteye ge-
çerek, sessiz jeneratör ürünümüzü 
ortaya çıkarttık. Bunda kullanılan al-
ternatör, daha da özel: Su soğutmalı ve 
asenkron. Bu alternatörü de Türkiye’de 
üreten tek firmayız; dünya genelinde 
de 3 ya da 4 firmadan birisiyiz.
İŞBİR’in, bugün geldiği noktada iddi-
alı olduğu bir diğer alan, deniz uygu-
lamalarına yönelik marin (marine / 
denize ait) jeneratör grubu. Bu tür je-
neratörleri üreten tek firma, yine İŞBİR.  
MİLGEM projesinde, 4 geminin her bi-
rinde kullanılan, 4’er tane 750 kVA jene-
ratörü biz teslim ettik. Bunların alterna-
törleri, panoları, makina başı panelleri 
ve yangın sistemleri, İŞBİR’in özgün alt 
sistem ve bileşenleridir. Bu jeneratörler 
özelinde, yerlilik oranı %57’dir.
Tüm bu ürün ve yeteneklere baktığı-
mızda, İŞBİR’in, 40 yıl içerisinde, sü-
rekli gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz.
40 yıla baktığımızda, istediğimiz nokta-
ya gelemediğimiz yerler de var. Bakın, 
jeneratörler, 3 ana bileşenden oluşur: 
Alternatör, pano ve motor. Motor ko-
nusunda istediğimiz noktada değiliz; 
dışa bağımlılığımız sürüyor. Tabii ki 
İŞBİR bir motor firması değil; motor, 
çok farklı bir uzmanlık alanı. Demek 
istediğim, Türkiye olarak jeneratörler-
de kullanılan motorları üreten noktaya 
gelemedik. Burada, İŞBİR’e düşen pay, 
bu konuda farkındalık yaratmak ve bi-
rileri motor üretmeye çalışıyorsa onla-
rı desteklemek. Türkiye’de, jeneratör-
lerde kullanılabilecek bazı motorları  
üreten firmalar var. Ama bunlar,  
100-150 kVA’lık jeneratörlere yetecek 

İŞBİR Genel Müdürü Burhan ÖZGÜR:

“Türkiye’nin geleceğine 
güç vermeye hazırız!”

Alternatör ve jeneratör üretimi konusunda, 
savunma ve havacılık sektörünün lider şirketi olan 
İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. (İŞBİR), Ağustos ayında, 
kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutladı. 
15 Ağustos 1977 yılında kurulan ve 1988 yılından 
itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV)’nın bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerine 
devam eden İŞBİR, geride kalan 40 yılda, 
Türkiye’nin önemli savunma projelerinde rol aldı. 
İŞBİR’in gelişimini ve geleceğe dair planlarını,
İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür ile konuştuk.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.comA
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seviyede. Bunların dışında, tamamen 
yurt dışına bağımlıyız.
Jeneratörler için saydığım 3 ana bile-
şen dışında; şase, kabin, susturucu, 
egzoz gibi bileşenler de var. Bunların 
tümü değerlendirildiğinde, yerli katkı 
payı en yüksek jeneratörü üreten şir-
ket, İŞBİR’dir.

MSI Dergisi: Motor konusuna ayrı bir 
parantez açtınız. Oradan devam etmek 
istiyoruz. Türkiye’de, motor üretme 
konusunda, son dönemde yoğunlaşan 
çalışmalar var. Siz bu çalışmalarda 
nerede yer alıyorsunuz?
Burhan ÖZGÜR: Görüştüğümüz fir-
malar var. Örneğin, Ankara’da yerle-
şik Yavuz Motor’dan, örnek ürünler 
aldık. Denemelerimiz devam ediyor. 
100 kVA’lık sistemimize entegre et-
tik ve olumlu sonuçlar aldık. 30, 40 ve  
60 kVA’lık ürünlerimiz için de birer 
motor alıp ayrıntılı testler gerçekleş-
tireceğiz. Böylece, aylar mertebesi 
gibi kısa bir sürede, %80-85 oranında 
yerli jeneratörler ortaya çıkartacağız. 
Bunlar, ilk aşamada, 100 kVA’ya ka-
dar ürünler olacak; kısa süre içinde de  
150 kVA’ya ulaşmayı hedefliyoruz. 
Burada, şu konunun da altını çizmek 
isterim: Biz, yüksek yerlilik oranına 
sahip jeneratörleri ortaya koyduğu-
muzda, başta kamu kurumları olmak 
üzere, bu sınıfta jeneratör kullanan 
herkesin, bunlara ilgi göstermesini 
bekliyoruz. Özellikle devletimizin, yerli 
ürünün yanında olmaya devam edece-
ğine; kamu kurumlarının, yerli ürünleri 
almasını desteklemeye devam edece-
ğine inanıyoruz.

MSI Dergisi: %85 gibi bir oran telaffuz 
ettiniz. Geri kalan %15’lik bölümde 
neler var peki?

Burhan ÖZGÜR: Panodaki malzeme-
lerden bir kısmı, alternatörün içeri-
sinde kullanılan bazı teller ve benzeri 
çeşitli malzeme ve bileşenler, yurt dı-
şından alınıyor. Fakat bunlar, motor 
kadar kritik bileşenler değil. Teknolojik 
değil, ekonomik nedenlerle Türkiye’de 
üretilmiyor ya da dünya piyasalarında, 
ticari olarak rahatça bulunabiliyor.

Ciroda 4 Kat Büyüdük
MSI Dergisi: Bugünün İŞBİR’i ile ilgili; 
ciro, çalışan sayısı, proje sayısı, Ar-
Ge’ye ayrılan pay, ihracat gibi rakamsal 
verileri paylaşarak, okuyucularımızın 
önüne bir tablo koyabilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: Yakında, İŞBİR Genel 
Müdürü olarak 7’nci yılımı tamamlaya-
cağım. Göreve başladığım gün, İŞBİR’in 
çalışan sayısı, 75 kişiydi. Bugün ise 120 
kişi. 75 kişiden emekli olanlar, sağlık 
nedeniyle ayrılanlar olduğunu da he-
saba katarsak istihdam ettiğimiz per-
sonel sayısının, neredeyse 2 katına çık-
tığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, 2010 
yılında 10 milyon lira olan ciromuz, 
2016 yılında, yaklaşık 40 milyon liraya 
ulaştı. 2017 için hedefimiz, 55-60 mil-

yon lira civarında bir rakama ulaşmak.
Bu süreçte, rakamlarda, olumsuz ola-
rak nitelendirebileceğimiz tek konu, ih-
racat. Son 1-2 yılda, ihracat rakamları-
mız biraz düştü. Bizim dış pazarlarımız, 
ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetleri ve 
Orta Doğu ülkeleri. Bu bölgelerdeki 
ekonomik durum ve ülke özelinde har-
cama öncelikleri ile ilgili değişiklikler, 
bizim ihracat rakamlarımıza da olum-
suz yansıdı. Burada altını çizmemiz ge-
reken bir konu var. Özellikle savunma 
sanayisinde, ana yüklenicilerin ihraç 
ettiği platform ve sistemlerde bizim je-
neratörlerimiz olsa da bizim açımızdan 
bunlar, yurt içine – platformun ya da 
sistemin üreticisine – yaptığımız tesli-
matlardır. Bunları ihracat rakamları-
mıza dâhil etmiyoruz.
Görev yaptığım dönemde, beni en çok 
mutlu eden konulardan bir tanesi de 
Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen  
3 insansız hava aracı (İHA) sistemi 
olan; TUSAŞ ANKA, Baykar Maki-
na BAYRAKTAR ve Vestel Savunma  
KARAYEL’in yer istasyonlarında, İŞBİR 
ürünü jeneratörlerin kullanılıyor olma-
sıdır.
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Askeri deniz platformları tarafında 
da çok iyi bir konumdayız. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına teslim edilen  
16 adet Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)’nun 
her birinde, 2’şer adet jeneratörümüz 
var. Tank Çıkarma Gemisi (LST) projesi 

kapsamında inşa edilen 2 gemide de 
jeneratörlerimiz kullanılıyor. Türkme-
nistan’a ihraç edilen ve YTKB’yi temel 
alan 25 gemi için, toplam 62 jeneratör 
teslim ettik. MİLGEM projesi kapsa-
mında inşa edilen 4 gemide de bizim je-

neratörlerimiz kullanılıyor. Son olarak, 
IDEF 2017 sırasında, STM ile Test ve 
Eğitim Gemisi’ne jeneratör sağlamak 
için sözleşme imzaladık. Bunları da yıl 
sonuna kadar teslim edeceğiz.
Tabii burada bir üzüntümüz var.  

İŞBİR’in sessiz jeneratör ürün ailesi: (soldan sağa) 5 kW, 10 kW ve 30 kW
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Türkiye’nin ciddi bir ticari denizcilik fi-
losu ve ciddi bir ticari gemi inşa sana-
yisi var; ama henüz, ticari gemilere je-
neratör teslim etme fırsatımız olmadı. 
Bu konuda çabalarımız devam ediyor. 
Meslek kuruluşları ile görüşüyoruz. 
Henüz bir sonuç alamadık; ama çaba-
larımız devam edecek.
Kara tarafında da çok sayıda askeri 
projede rol aldık ve almaya devam edi-
yoruz. TASMUS projesi için, 50 tane rö-
morklu 2x15 kVA dual tip jeneratör üre-
tiyoruz. Bunların teslimatları devam 
ediyor. Yine aynı proje kapsamında,  
72 adet 5 kW sessiz jeneratörün üreti-
mi ve teslimatı sürüyor. ADOP projesi-
nin yeni etabı ile ilgili sözleşmeyi imza-
ladık. Bunun için de 48 tane römorklu 
dual jeneratör üretiyoruz. HERİKSS ve 
JEMUS, devam eden diğer projelerimiz. 
Ayrıca MİLKAR ve MİLKED projelerinde 
de varız. Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın ve Jandarma Genel Komutanlığının, 
jeneratör ihtiyacı olan tüm projelerinde 
rol aldığımızı söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Rakamlardaki değişimin 
arkasında yatan etmenler sizce neler?
Burhan ÖZGÜR: İŞBİR’i sektördeki di-
ğer aktörlerden farklı kılan, katma de-
ğer yaratan çalışmalar yapması. Bizim 
ana bakışımız bu. Biz, üreten bir fir-
mayız. Türkiye’de üretici olmak kolay 
değil. Nitekim jeneratör sektörü, Tür-
kiye’de, İŞBİR dışında, neredeyse ta-
mamen montaj sektörü hâline geldi. 
Biz, üreticiyiz ve kendimizi sürekli ge-
liştirmeye çalışıyoruz.
Ana çalışma konseptimiz içerisinde; 

ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, 
kalifikasyonu, sertifikasyonu, satış 
sonrası desteği ve lojistik desteği var. 
Amacımız, iyi ürünler üretmek ve bu 
ürünlerin arkasında durmak. Bunu da 
garantisi bitene kadar değil, sonuna 
kadar yapmak.

MSI Dergisi: Ciro ve çalışan sayısı 
rakamlarındaki değişimlere 
baktığımızda, aslında verimlilik 
açısından da önemli bir artışın 
olduğunu görüyoruz.
Burhan ÖZGÜR: Evet, performansımız-
daki artışı, verimlilik artışına bağlaya-
biliriz. Son dönemde, ihracatımız azal-
dı; ama iç pazarda projelerimiz arttı, 
teslim ettiğimiz jeneratör miktarı arttı, 
yeni projeler gelmeye başladı. İŞBİR’e 
olan güven arttı. Kalitemizi yükselttik. 
Müşterilerimiz de bizden son derece 

memnun. Örneğin, özel projelerde, je-
neratörlerimizi, fabrikadan teslim edip 
yollamıyoruz; sevk edilmesi, monte 
edileceği yerde indirilmesi, montajının 
yapılması, devreye alınması, periyo-
dik bakımlarının yapılması, hep bizim 
kontrolümüzde olan işler.

MSI Dergisi: İŞBİR, hem sivil hem de 
askeri alanlarda çalışıyor. Savunma 
sanayisi ile ilgili faaliyetlerinizin, genel 
faaliyetleriniz içindeki payı nedir?
Burhan ÖZGÜR: %75 askeri projeler, 
%25 sivil projeler gibi bir dağılım var. 
Sivil iş payımızın düşük olmasının ne-
deni, o sektörde kullanıcının beklenti-
lerinin çok yüksek olmaması ve birinci 
önceliğin, fiyat olması. Diğer yandan, 
teknik şartnamesi olan, belli standart-
ları isteyen tüm projelerde biz öne çı-
kıyoruz.

ASELSAN GURU 
Hibrit Enerji Sistemi’nin 
jeneratörlerini İŞBİR 
sağlıyor. 
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MSI Dergisi: Sektörde, sizinle 
aynı alanda faaliyet gösteren 
çeşitli KOBİ’ler var. 40’ıncı yılını 
geride bırakan bir TSKGV firması 
olarak, onlarla iş birliği konusunda 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Burhan ÖZGÜR: İş ortaklarımız, şu 
anda, Balıkesir ve civarı ile sınırlı ka-
lıyor. Tabii ki hedefimiz, iş ortaklıkları-
mızı arttırmak. Her şeyi biz yapmak is-
temiyoruz. Örneğin, sessiz jeneratörün 
alternatörünün dış kabuğu, İzmir’deki 
bir döküm firması tarafından sağlanı-
yor. Radyatör ve şase kabinleri, Mani-
sa’daki firmalar tarafından üretiliyor.
Türkiye’deki yerli jeneratör üreticileri 
ile de temaslarımız oluyor. Onlara al-
ternatör vermek istiyoruz. Bunu, tica-
retin ötesinde, yerlileşme hareketi ola-
rak görüyoruz. Biz kendi fiyatımızdan 
biraz fedakârlık edersek ve onlar da 
biraz daha pahalıya alternatör almayı 
göze alabilirse ortak bir paydada bu-

luşup, sektördeki yerlilik oranını arttı-
rabiliriz. Bu, Türkiye için olduğu kadar, 
bizim için de önemli. Çünkü sivil tarafa 
satmak için maliyeti düşürmelisiniz; 
ama üretim sayısını arttırmadan da 
maliyeti düşüremezsiniz.

En Büyük Atılım, 
Sessiz Jeneratör
MSI Dergisi: Son dönemde en çok 
vurguladığınız çözümünüz, sessiz 
jeneratör oldu. Bu çözümünüz ile ilgili 
neler anlatmak istersiniz?
Burhan ÖZGÜR: Bana sorarsanız  
İŞBİR’in son dönemde yaptığı en büyük 
atılım, gerçekleştirdiği en büyük ba-
şarı, Sessiz Jeneratör’dür. Tamamen 
kendi mühendislerinin tasarladığı, 
kendi teknisyen ve işçilerinin ürettiği, 

tamamen yerli bir üründür. Bugün iti-
barıyla Türkiye’de eşi benzeri yoktur.
Bu jeneratörlerin en büyük özelliği, 
sessiz olmaları. Bu sessizliği sağlamak 
için, özel bir kabin tasarlanıyor ve özel 
bir kabin izolasyonu sağlanıyor. Radya-
tör ve fan, buna göre tasarlanıyor. Ürü-
nümüz şu anda, 7 m’de, 56 dB gürültü 
seviyesinde. Emsallerine nazaran, 2 dB 
daha sessiz.
Ürünümüz, araç üzerinde kullanıla-
biliyor. Modüler yapıda; gerektiğinde 
de araçtan indirilebiliyor. Bakım ko-
laylığı var. Çalışırken yanındaki diğer 
sistemlere zarar vermiyor; yeri tespit  
edilemiyor.
Sessiz jeneratörün diğerlerinden en 
önemli farklılığı, alternatörünün su 
soğutmalı olması. İyi bir alternatör 

Bana sorarsanız İŞBİR’in 
son dönemde yaptığı en 
büyük atılım, gerçekleştirdiği 
en büyük başarı, Sessiz 
Jeneratör’dür. Tamamen kendi 
mühendislerinin tasarladığı, 
kendi teknisyen ve işçilerinin 
ürettiği, tamamen yerli bir 
üründür. Bugün itibarıyla 
Türkiye’de eşi benzeri yoktur.

JEMUS Telsiz Sistemi Projesi kapsamında üretimi devam eden 2x13 kVA otomatik dual jeneratör setleri
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üreticisi olduğumuzu her zaman ifa-
de ediyorum ve bu alternatör, sadece  
İŞBİR’de üretiliyor. 5 kW’tan 30 kW’a 
kadar üretimimiz var. Hedefimiz, bu-
nun güç skalasını arttırmak.
Ses seviyesini daha da düşürmeyi; 
hacmi ve ağırlığı da azaltmayı hedefli-
yoruz. Belki gelecekte, bu tür ürünler, 
denizaltılarda da kullanılacak.
Sessiz jeneratör, şu anda sadece as-
keri alanda kullanılıyor. Ama kullanım 
alanlarını incelediğimizde; yatlarda, 
mobil hizmet araçlarında –örneğin, 
Kızılay’ın araçlarında ya da mobil TV 
araçlarında- kullanılabilir.
Nisan ayı itibarıyla sessiz jeneratö-
rün patentini de aldık. Uluslararası bir 
patent firması, 6 tane değişik teknik 
konuda, tüm dünyadaki emsalleri ile 
karşılaştırdı ve onlara üstünlük sağla-
dığımızı tespit etti.

MSI Dergisi: Son dönemde, Ar-Ge 
çalışmalarına da ağırlık verdiniz. Bu 
çalışmalarınız ile ilgili neler anlatmak 
istersiniz?
Burhan ÖZGÜR: Ar-Ge, İŞBİR’in, gele-
ceği için çok önem verdiğimiz bir konu. 

Ar-Ge Merkezimiz, 9 Mayıs’ta, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan, Türkiye’nin 462’nci Ar-Ge Merkezi 

olarak tescil edildi. Balıkesir Merkez 
sınırları içerisinde 2’nci; il sınırları içe-
risinde ise 3’üncü Ar-Ge merkeziyiz.

İŞBİR’in 40 yıllık tecrübesi, tecrübeli ustalardan, gençlere aktarılıyor. 
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Ar-Ge Merkezimizde; bazıları lisan-
süstü eğitimine devam eden, bazıları 
yüksek lisans ve doktora derecelerine 
sahip, genç bir ekibimiz var.
Türkiye’de ve dünyada, belki gelecek 
20 yılın önemli konularından birisi, 
enerji olacak. Ürettiğimiz alternatörle-
rin daha da geliştirilmesi, özellikle ye-
nilenebilir enerji alanında da kullanıl-
ması amacına yönelik çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda; 20 kW su soğutma-
lı asenkron alternatör geliştirilme ve 
sessiz jeneratörlerin dual konfigüras-
yona dönüştürülmesine ilişkin projele-
rimiz yakın zamanda savunma sanayi-
sinin hizmetine sunulacak. 
TÜBİTAK TEYDEB destekli diğer  
AR-GE projelerimizin çalışmaları da de-
vam ediyor.  Projelerimizin bir kısmını,  
2018 yılının sonuna kadar tamamlama-
yı hedefliyoruz. Bir yandan da gelişme-
lere ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 
yeni projeler geliştireceğiz.
Bahsettiğim projeler, savunma sanayi-
sine de hitap ediyor. Askeri birliklerin, 
şehir dışında ya da operasyon sahasın-
da, hibrit enerji sistemleri kullanmala-
rı öngörülüyor. Bu sistemlerde, rüzgâr 
ve güneş enerjisi ile elektrik üretiliyor. 
Eğer her iki enerji kaynağı da yeter-
siz kalırsa jeneratör devreye giriyor. 
ASELSAN, GURU Hibrit Enerji Siste-
mi çözümünü, IDEF 2017’de sergiledi.  
Biz de buna jeneratörümüzle katkı ve-
riyoruz.

Rüzgâr, Geleceğe Taşıyacak
MSI Dergisi: Biraz da geleceği 
konuşmak istiyoruz. Vizyon ifadeniz 
şu şekilde: “Yenilikçi ve katma 
değeri yüksek ürünlerimiz ile 
ülkemizde 2020’ye kadar pazar 
payımızı %6’nın üzerine çıkarıp, 
sektörde ilk 4 firma arasında olmak. 
Aynı dönemde toplam ciromuz 
içerisindeki ihracatın payını
asgari %15’e yükseltmektir.” 
İlk önce, iç pazardaki 2020 hedefinizi 
sormak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak, 
İŞBİR’i, ciro ve büyüklük bakımından 
nasıl bir noktaya taşıyacak?
Burhan ÖZGÜR: Rüzgâr enerjisi ile il-
gili ciddi işlere imza atmak istiyoruz ve 
bu çalışmaların, büyümemize önemli 
bir katkı yapmasını hedefliyoruz. Ta-
bii burada, Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ihalesini kazanan kon-
sorsiyumun neyi, nasıl yapacağı önem 
kazanıyor. Biz, İŞBİR’in; kabiliyetleri, 
bilgi birikimi ve tecrübesi ile katma de-
ğer sağlayacağına inanıyoruz. Rüzgâr 
enerjisi konusunda bunlar kullanıla-
bilirse 2020 hedeflerimizin de ötesine 
geçebiliriz.

Ciromuzu her sene arttırıyoruz. 2020 
yılında, 150 milyon liralık ciro hedefi-
miz var.

MSI Dergisi: Yenilenebilir enerji 
konusuna vurgu yaptınız. İŞBİR, bu 
alanda neler yapıyor?
Burhan ÖZGÜR: Yenilenebilir enerji 
deyince, akla en başta rüzgâr ve güneş 
enerjisi geliyor. Biz güneş enerjisinden 
ziyade, rüzgâr enerjisi ile ilgileniyoruz. 
Rüzgâr enerjisi için, kritik 3 bileşen var: 
Kule, kanatlar ve alternatör. Alternatör 
tarafında rol almak istiyoruz. Altyapı-
mız, bilgi birikimimiz ve kapasitemiz ile 
rüzgâr enerjisine yönelik alternatörler 
için, Türkiye’de ilk adres olduğumuzu 
değerlendiriyoruz.
Hedefimiz, YEKA ihalesi ile hareket-
lenecek rüzgâr enerjisi sektörünün 
ihtiyaç duyduğu, 3-3,5 MW değerleri-
ne ulaşmak. YEKA’nın yanı sıra Milli 
Rüzgâr Enerjisi Projesi (MİLRES)’ni de 
takip ediyoruz ve bu projenin de içinde 
olmak için çalışıyoruz.
Yenilenebilir enerjinin, hidroelektrik 
santrali tarafında da çalışmalarımız 
var.

Şu anda Türkiye’nin yürüttüğü projelerde, bize ihtiyaç duyulan 
her yerde varız. Örneğin, Özgün Helikopter Programı’nda, 
alternatör üretimi ile ilgili TUSAŞ ile görüşüyoruz. Gelecekte de 
bize görev düşen her projede var olmaya devam edeceğiz. 
Kısacası, Türkiye’nin geleceğine güç vermeye hazırız!
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MSI Dergisi: 2020’ye kadar,
cironuzda, ihracatın payını %15’e 
yükseltmeyi hedefliyorsunuz. 
Bunda, savunma sanayisine yönelik 
çözümlerin payı ne olacak? 
Savunma sanayisine yönelik ihracatı, 
sadece Türk platform ve sistem 
üreticileri üzerinden mi yapacaksınız, 
yoksa yabancı ana yüklenicilere 
de çözümler sağlamayı öngörüyor 
musunuz?
Burhan ÖZGÜR: Yurt dışına sattığımız 
ürünler, ağırlıklı olarak sivil sektöre 
yönelik. Askeri tarafta, ana yüklenici-
ler üzerinden satış yapıyoruz ve bu da 
bizim açımızdan, satış yaptığımız taraf 
yerli firma olduğu için, ihracat sayıla-
mıyor. Bununla birlikte, savunma ta-
rafında da doğrudan yabancı firmalara 
satış ile ilgili görüşmelerimiz oluyor. 
Örneğin, IDEF 2017 sırasında, Pakis-
tanlı bir firma ile görüştük.

MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde, 
TF-X ve TF-4500 hava savunma 
fırkateyni gibi zorlu prestij projeleri 
yer alıyor. Bu projelerde İŞBİR hangi 
rolleri üstlenmeye talip?
Burhan ÖZGÜR: Şu anda Türkiye’nin 
yürüttüğü projelerde, bize ihtiyaç du-
yulan her yerde varız. Örneğin, Özgün 
Helikopter Programı’nda, alternatör 
üretimi ile ilgili TUSAŞ ile görüşüyo-
ruz. Gelecekte de bize görev düşen her 
projede var olmaya devam edeceğiz. 
Kısacası, Türkiye’nin geleceğine güç 
vermeye hazırız!

İŞBİR, BAYRAKTAR TB2 taktik insansız hava aracının yer kontrol istasyonu için 2x26 kW dual mobil otomatik jeneratörlerinin üretimine devam ediyor. 

İŞBİR, alternatör 
üretim kabiliyetleri 
konusunda, Türkiye’de 
rakipsiz bir konumda.

İŞBİR’in Ar-Ge Merkezi’nde, bazıları lisansüstü eğitimine devam eden, bazıları yüksek lisans ve doktora 
derecelerine sahip, genç bir ekip çalışıyor.
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MSI Dergisi: Son olarak, yeni tesis 
yatırımınızı sormak istiyoruz.
Burhan ÖZGÜR: Hem şu anda tesisleri-
mizin bulunduğu alanın yeni imar pla-
nına alınması hem 40’ıncı yılımızı dol-
durduğumuz fabrikamızın eskimesi ve 
artık yetmemesi hem de teknolojimizi 
yenileyeceğimiz bir yatırım yapma ihti-
yacı duymamız, bizi bir arayışa itti. Ba-
lıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nden, 
36,5 dönümlük bir arazi satın aldık. 
Burada yeni bir tesis kuracağız ve bu 
tesiste, otomasyona geçmiş, modern 
bir alternatör üretim hattı kuracağız. 
Çift vardiya yaparak üretimimizi arttır-
mayı hedefliyoruz. Bu kapasiteyi, hem 
kendi ürünlerimizde kullanacağız hem 
de alternatör ihtiyacı olan diğer üreti-
cilerin ihtiyacını karşılayacağız. Üretim 
artışı ve otomasyon, fiyatları aşağı-
ya çekmemize de yardımcı olacak ve  
böylece, sivil piyasada daha çok söz sa-
hibi olacağız.
Sessiz jeneratör ve yenilenebilir enerji 
konularında da birer üretim hattımız 
olacak.
Yeni tesisimiz için, proje çalışmalarına 
başladık; en geç 2-2,5 sene içerisinde, 

bu tesiste üretime geçmeyi hedefliyo-
ruz. Taşınma, aşama aşama olacak.  
İlk başta, hem burada hem de yeni tesi-
simizde çalışıyor olacağız; zamanla her 
şeyi yeni tesise taşıyacağız.
Uzun vadede, askeri projeler için Anka-
ra’da; sivil projeler için ise İstanbul’da 
ofis açmamız da gündeme gelebilir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Burhan ÖZGÜR: Yaptığımız her şey; 

Türkiye için, milletimiz için, Türk Silah-
lı Kuvvetleri için. İŞBİR olarak üzerimi-
ze düşen her türlü görevi en iyi şekilde 
yapmaya hazırız. Buraya kadar geldi-
niz; faaliyetlerimiz hakkında sektörü 
bilgilendiriyorsunuz; size de şükranla-
rımızı sunuyorum.

İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür’e, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı  
ve verdiği değerli bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

TUSAŞ ANKA insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonları 
için üretilen 2x40 kVA konteynerli jeneratör sistemi
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Kutlama etkinlikleri, 
Anıtkabir’de icra edilen 
bir dizi faaliyetle baş-

ladı. Bu faaliyetlerden ilki, 
TTAF Savunma Genel Müdü-
rü Ergün İşgör’ün, Anıtkabir 
Özel Defteri’ni doldurması 
oldu. İşgör, Misak-ı Milli Ku-
lesi’nde, Anıtkabir Özel Def-

teri’ne şunları yazdı:
“Büyük Atatürk,
Senin izinde olmanın, 
çalışmak ve üretmek 
anlamı taşıdığının bilinci ile 
geçirdiğimiz 4 yılın sonunda, 
kuruluşumuzun 4’üncü 
yılında huzurundayız.
TTAF Savunma olarak 

ülkemizin hizmetinde 
olmaktan gurur duyuyoruz. 
Ülkemiz ve geleceğimiz 
için üzerimize düşen 
sorumluluğun farkındayız. 
Bu farkındalıkla 
önümüzdeki yıllarda, Türk 
savunma ve havacılık 
sanayisinin başarısında 
önemli roller almak için 
tüm gücümüzle çalışmaya 
söz veriyoruz.
Seni her zaman saygı ve 
rahmetle anıyoruz.”

Ardından, mozoleye çelenk 
koyma töreni gerçekleştiril-
di ve mozole önünde hatıra 
fotoğrafı çekildi. Daha son-
ra İşgör, Misak-ı Milli Kule-
si’nde, firma çalışanlarına, 
Anıtkabir Özel Defteri’ne 
yazdıklarını okuyarak defteri 
imzaladı ve müze gezisi ger-
çekleştirildi. Anıtkabir’deki 
faaliyetlerin tamamlan-
masını müteakip ise ODTÜ 
Mezunlar Derneği Vişnelik 
Tesisleri’nde düzenlenen 
resepsiyonla etkinlikler son 
buldu.

Türkiye’de, 
AS 9100 Revizyon 
D’yi Alan İlk Firma
Ankara, OSTİM’deki 3.000 
metrekarelik tesisinde fa-
aliyet gösteren TTAF Sa-
vunma, elektro-mekanik 
sistemler ve kablolama 
konularında sahip olduğu 
tasarım ve üretim kabiliyet-
lerini, geçtiğimiz yıllarda al-
tına imza attığı pek çok proje 
ile perçinledi. Firma, başarı 
ile tamamladığı her projenin 
ardından, tedarikçisi olduğu 
ana yüklenicilerin sayısını 

TTAF Savunma, 
4’üncü Yılında 
Ata’nın Huzuruna 
Çıktı
TTAF Savunma, 4’üncü kuruluş 
yıldönümünü, 15 Ağustos’ta, 
Ankara’da düzenlediği etkinliklerle 
kutladı. Etkinlikler kapsamında, 
ilk olarak, Anıtkabir’de, firma 
yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı 
bir tören düzenlendi. Daha sonra, 
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik 
Tesisleri’nde bir resepsiyon verildi. 
Sektördeki pek çok büyük projeye 
katkı sağlamaya devam eden firmanın, 
geride bıraktığı 4 yılda, çalışan sayısı 
ise 85’e ulaştı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

TTAF Savunma 
Genel Müdürü Ergün 
İşgör, Misak-ı 
Milli Kulesi’nde, 
Anıtkabir Özel 
Defteri’ni imzalıyor. 

İşgör, düzenlenen törende, Mozole’ye 
çelenk koydu.
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da arttırdı. Firmanın, şu ana 
kadar hizmet verdiği ana 
yükleniciler şöyle:
n ASELSAN: Haberleşme

ve Bilgi Teknolojileri 
(HBT), Savunma Sistem 
Teknolojileri (SST) ve 
Radar ve Elektronik 
Harp Sistemleri (REHİS) 
Sektör Başkanlıkları için 
çeşitli projelerde yer 
alan firma, son olarak 
Mikrolelektronik Güdüm 
ve Elektro-Optik (MGEO) 
Sektör Başkanlığı’nın 
yürüttüğü bir projede, 
tasarım görevi üstlenmiş 
durumda.

n FNSS: Firma, ilki
Temmuz ayı içerisinde 
teslim edilen, 
Umman Kraliyet Kara 
Kuvvetleri’nin PARS III 
araçlarının kablolaması 
konusunda çalışıyor. 
Ayrıca FNSS tarafından 
geliştirilen çeşitli silah 
kulesi projelerinde de 
tasarım işi yapıyor.

n Nurol Makina: 
EJDER TOMA araçlarının, 
2’nci ve 3’üncü partileri 
için, tüm kablaj işini 
yapan firma, EJDER 
YALÇIN projesine de 
katkı sağlıyor.

n Otokar: COBRA, 
COBRA II ve URAL 
araçları ile ALTAY 
tankının kablo 
demetlerini imal eden 
firma, Otokar’ın ticari 
araçları için de çeşitli 
üretimler yapıyor.

n Turkish Cabin Interiors
(TCI): TCI’nın, Airbus ve 
Boeing modelleri için 
geliştirdiği galleylerin 
kablo demetleri ve 
panelleri, üretilerek 
teslim edildi.

n TUSAŞ: HÜRKUŞ’un
bütün test kablajını 
yapan firma, ATAK 
helikopterlerinde ise 
kablo demetlerini 
üretmeye devam ediyor. 
Firma, ayrıca, Genel 
Maksat Helikopter 
Projesi için de teklifini 
verdi.

n ROKETSAN: Firma, 
TR-107 roketleri 
konusunda çalışmalarda 
bulundu.

Yaptığı atılımlarla Türkiye’de, 
AS 9100 Revizyon D serti-
fikasını alan ilk firma olma 
özelliğini de taşıyan TTAF, 
sayılan firmalar ve projelerin 
yanı sıra Türkiye’nin pres-
tij projelerinde görev almak 
isteyen başka ana yüklenici 
firmalarla da adını duyurma-
ya hazırlanıyor.

TTAF Savunma, 
Yeni Yatırımlarla 
Büyüyor
TTAF Savunma, bir yandan da 
yeteneklerinin yanına yenile-
rini eklemek için çalışmala-
rını sürdürüyor. İstanbul’da 
bulunan kardeş firması TTAF 
Elektronik tarafından hâli-
hazırda üretilmekte olan ve 
sızdırmazlık özelliğine sahip, 
sivil nitelikli konektörleri, 
askeri standartlarda üret-
mek maksadıyla çalışmala-
rına başlayan firma, bu ko-
nuda yurt dışından teknoloji 
transferi yapmayı planlıyor. 
2018 yılında, bu alandaki ilk 
ürününü masaya koymayı 
hedefleyen firma, yabancı 
platform üreticileri tarafın-
dan da destekleniyor.
2018 yılında, çeşitli test ci-
hazları ve kablo markalama 
makineleri ile üretim kapa-
sitesini arttırmayı amaçla-
yan firma, bu artışın doğru 
yönetilebilmesi için, Mart 
ayında, bir ERP altyapısının 
kurulumuna da başlamış 
durumda. ERP sisteminin, 
2018’in ilk günlerinde haya-
ta geçirilmesi planlanıyor.
TTAF Savunma’nın gelecek 
hedefleri arasında; deniz 
platformlarına yönelik pro-
jelerde görev üstlenmek; 
tasarım ve üretim kabili-
yetlerinin yanına test ve ya-
zılım yetenekleri eklemek; 
uluslararası projelerde yer 
almak; artan üretim kapa-
sitesine paralel olarak daha 
büyük tesisler kurmak ve 
sistem entegratörü kimliği 
kazanmak da yer alıyor.
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MSI Dergisi: ODAK Kompozit, kendisini 
“Kompozit parçaların ve sistemlerin 
tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi 
konularında uzmanlaşmış” bir firma 
olarak tanımlıyor. Bu ifadeyi biraz 
açabilir misiniz?
Engin Berk OĞUZ: Yaptığımız işi bir 
cümlede ifade edecek olursak şunu 
söyleyebiliriz: Müşterilerimizin talep-
leri üzerine, ihtiyaçları olan parçaların 
ve sistemlerin değerlendirmesini ya-
parak, isterleri karşılayacak en uygun 
kompozit çözümü sunuyoruz. Çoğu 
projemizde, müşterilerimiz, metal ya 
da plastik gibi yaygın olarak kullanılan 
malzemeler ve üretim yöntemleri ile 
istedikleri sonuçlara ulaşamadıkları 
zaman, “Şu kısımları kompozit yapabi-

lir miyiz?” talebiyle bize geliyorlar. Bu 
tabloda, bize gelen parçaların birçoğu 
zor ve karmaşık parçalar oluyor. Bun-
lar, standart yöntemlerin çok uygulana-
madığı veya yüksek dayanım özellikleri 
gerektiriyor. Bu yüzden, oldukça zorlu 
projeleri üstleniyoruz. Zaten kompozit 
malzemeler, doğaları gereği, çalışması 
zor malzemeler. Bu malzemeler hem 
anizotropik hem de fiber malzemele-
rin, avantajları kadar dezavantajları da 
var. Bunları çok iyi dengelemek gere-
kiyor. Biz, hem gelen talepleri farklı 
kriterlere göre değerlendiriyoruz hem 
de sistemde kompozit malzeme kul-
lanılabilecek başka kısımlar da varsa 
onlarla ilgili değerlendirmelerimizi de 
müşterimizle paylaşıyoruz.

Çalışmalarımız, daha çok polimer mat-
risli kompozitlerin tasarımı ve üretimi 
üzerine yoğunlaşmış durumda.

MSI Dergisi: Müşterinizle çalışmaya 
başladığınız noktada süreç nasıl 
ilerliyor?
Engin Berk OĞUZ: Proje başlangıcın-
da, müşteri isterlerinin netleşmesi çok 
önemli. Bu isterler netleştirildikten 
sonra tasarım, analiz ve optimizasyon 
süreçleri başlıyor. Müşteri tarafından 
bizimle paylaşılan ilk tasarımın, ço-
ğunlukla kompozit malzemenin üretim 
yöntemine göre revize edilmesi gere-
kiyor. Taslak tasarımın ardından, bir 
revizyon süreci yaşanabiliyor ve detaylı 
yapısal analizler ile ilk kompozit tasa-

Odak Kompozit Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk ÖZCAN:

“Alt sistem üreticisi olma 
yolunda ilerliyoruz.” Savunma ve havacılık 

sanayisinin genç 
oyuncularından olan 
Odak Kompozit, görev 
aldığı projeler ve 
geliştirdiği çözümlerle 
kısa sürede bilinirliğini 
arttırdı. 2012 yılında 
çıktığı yolda, hızlı bir 
büyüme içerisinde olan 
firma, ciddi hedeflerle 
ilerlemeye devam 
ediyor. Odak Kompozit’in 
çalışmalarını ve 
önümüzdeki dönemdeki 
hedeflerini, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayberk 
Özcan ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Engin Berk Oğuz’dan 
dinledik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
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rım ortaya çıkıyor. Uzmanlık gerektiren 
noktalardan biri, bu aşamada doğru 
üretim yönteminin seçilmesi.
Anlattığım bu aşamalarda doğru yakla-
şımları getiremezseniz sonraki süreç-
lerde ortaya çıkacak sıkıntıları gider-
mek, çok daha zor ve maliyetli oluyor. 
Örneğin bir kalıp tasarımı yaptınız ve 
üretime aldınız. Kalıp üretimi, önem-
li bir maliyeti beraberinde getiriyor. O 
kalıpta ciddi bir hata çıktığında, bunu 
revize etmek, çok zahmetli ve maliyetli 
oluyor. Dolayısıyla doğru yaklaşımları 
getirmek, önemli bir uzmanlık olarak 
öne çıkıyor. Tüm süreci, geriye dön-
mek zorunda kalmadan tamamlaya-
bilirseniz müşterinize etkin bir çözüm 
sunmuş oluyorsunuz. Odak Kompozit 
de tam olarak bunu başarıyor. Müşteri-
lerimize sunduğumuz çözümler ve hiz-
metlerle hem maliyetleri düşürüyoruz 
hem de süreci hızlandırıyoruz.

MSI Dergisi: Çoğu projenizde, 
müşterilerinizin, genellikle bir takım 
üretim yöntemlerini deneyip çözüm 
bulamayınca size geldiklerini belirttiniz. 
“Bunun yerine, şöyle bir süreç daha iyi 
olurdu.” dediğiniz oluyor mu?
Engin Berk OĞUZ: Müşterilerimizin 
bir kısmı, kompozit malzemeleri ta-
nımıyor ve diğer malzemelerle sonuç 
alamayınca, kompozit malzemeyi de-

nemeyi tercih ediyor. Bunu da açıkçası 
doğal karşılıyoruz; çünkü herkes alış-
tığı şeylerle işe başlıyor. Biz, sistemin 
geneline bakıyoruz; hangi parçaların 
kompozit olabileceği, hangilerinin di-
ğer yöntemlerle üretilebileceği ile ilgili 
görüşlerimizi iletiyoruz. Her şeyi kom-
pozit yapalım gibi bir amacımız da yok; 
bazen, kompozit olması istenen par-
çanın, diğer yöntemlerle üretilmesinin 
daha uygun olabileceği yönünde öneri-
lerimizi de söylüyoruz. Çünkü kompozit 
olarak elde edebileceğiniz kazanımlar, 
bazen teknik olarak yeterli olmuyor ya 
da maliyeti karşılamıyor. Müşterile-
rimizi, doğru çözüme yönlendirmeye 
çalışıyoruz.
Birlikte çalıştığımız firmalarla ilişkile-
rimiz geliştikçe, onlarla daha yakın iş 
birliği yapıyoruz. Bazı müşterilerimiz, 
proje çalışmalarının ilk safhalarında 
bizi arıyorlar ve biz de bir anlamda da-
nışmanlık yapıyoruz. Tabii ki projelere 
baştan dâhil olmamız, hem süreçleri 
hızlandırıyor hem de maliyetleri düşü-
rüyor. İlerleyen zamanda, birlikte ça-
lıştığımız daha çok firma ile bu noktaya 
gelebileceğimizi umuyoruz.
Ayberk ÖZCAN: Odak Kompozit, mal-
zemeler ve üretim süreçleri ile ilgili iyi 
bir noktada. Yurt dışından ve yurt için-
deki çeşitli üreticilerden; hangi malze-
me alınır, bunların özellikleri nedir gibi 

konulara hâkimiz. İş birliği yaptığımız 
firmaları da bu doğrultuda yönlendiri-
yoruz.
Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz ve 
bilgilerimizi sürekli güncel tutuyoruz. 
Böylece, kendi ürün ve çözümlerimizi 
de sürekli geliştiriyoruz. Müşterimize 
alternatif özellikleri sunuyor olmamız 
gerekiyor. Çünkü müşteri, bazen sa-
dece geometrik bir şekille gelebiliyor; 
ama içinin ne olması gerektiği ile ilgili 
çok fazla bilgisi bulunmuyor.

MSI Dergisi: Neden daha çok polimer 
matrisli kompozit malzemeyi tercih 
ediyorsunuz?
Engin Berk OĞUZ: Alternatiflere baktı-
ğımızda, kompozit malzeme; seramik 
bazlı ya da metalik alaşımlar şeklinde 
de olabiliyor. Bunlar arasında polimer 
matrisli yapı, en yaygın kullanılanı ve 
en uygun maliyetli olanı. Epoksi reçine, 
optimum özellikleri sağlayan, maliyet 
etkin çözümler sunan ve en çok kullan-
dığımız malzeme. O yüzden daha çok 
polimer matrisli alternatif üzerinden 
gidiyoruz.
Tabii farklı malzemeler üzerinde de 
çalışmalarımız ve hedeflerimiz var. 
Örneğin, balistik koruma söz konusu 
olduğunda, hibrit ürünler üzerinde ça-
lışıyoruz. Bu yılın sonuna kadar çıkacak 
ürünlerimiz var.

Deniz platformlarına 
yönelik uzaktan 
komutalı silah 
sistemlerinde de 
Odak Kompozit 
üretimi parçalar 
yer alıyor.
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Sektörle Birlikte 
Büyüyeceğiz
MSI Dergisi: Kompozit malzemeler 
üzerinde çalışma ve bu alana yatırım 
yapma fikri nasıl ortaya çıktı?
Ayberk ÖZCAN: Aslına bakarsanız sü-
reç biraz tesadüfi gelişti. Biz grup fir-
maları olarak sektörün epey uzağında 
yer alıyorduk. Bize gelen çok ufak çaplı 
bir iş önerisi ile 2011 yılında, küçük bir 
yatırım yapma kararı alarak bu alana 
girdik. Başlangıçta, hem savunma ve 
havacılık uygulamalarına hem de ticari 
uygulamalara yönelik çalışmalar yap-

mayı öngörüyorduk. İlerleyen süreçte 
gördük ki; savunma ve havacılık sana-
yisinde, çok daha fazla potansiyel var. 
Ticari taraf ise maliyet konusunda daha 
hassas ve gelişen teknoloji ve artan 
üretim hacmi ile maliyetler düşmeye 
başlayınca, daha fazla ilgi göstermeye 
başladı.
Kompozit işine, atölye seviyesinde gir-
dik; fakat sektördeki talebi gördükten 
sonra, hem bilgi hem personel hem de 
makine parkı olarak yatırımımızı bü-
yütme kararı aldık. İleriye dönük, daha 

büyük yatırım hedeflerimiz de var. Sek-
törün gelişimine paralel olarak biz de 
büyüyeceğiz.

MSI Dergisi: Odak Kompozit, havacılık 
tarafında neler yapıyor?
Ayberk ÖZCAN: Havacılık tarafındaki 
potansiyeli, bu işe girdikten sonra daha 
net görebildik. İlk yatırımımızı yaptığı-
mız yer, özellikle sivil havacılıkla ilgili 
üretim yapabilmek için, pek yeterli  
değildi; çünkü sivil havacılığın ister-
leri çok daha yüksek. Dolayısı ile onu  

Kompozit işine, atölye 
seviyesinde girdik; fakat 
sektördeki talebi gördükten 
sonra, hem bilgi hem personel 
hem de makine parkı olarak 
yatırımımızı büyütme kararı 
aldık. İleriye dönük, daha büyük 
yatırım hedeflerimiz de var. 
Sektörün gelişimine paralel 
olarak biz de büyüyeceğiz.
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bir sonraki adıma ertelemiştik.  
Bir sonraki adıma da mevcut tesisi-
miz ile geçtik ve sivil havacılık tara-
fındaki çalışmaları başlattık. Serti-
fikasyon süreçleri devam ediyor; bir 
kısmı bitti. Kabiliyetlerimizi de hem 
personel hem makine parkı olarak 
büyütüyoruz.

MSI Dergisi: Odak Kompozit’in kat 
ettiği mesafeyi daha iyi anlayabilmemiz 
için, kuruluş süreci itibarıyla rakamlar 
da vererek bugünkü durumunuzu 
özetleyebilir misiniz?
Engin Berk OĞUZ: 2012 yılında, kurdu-
ğumuz ufak bir atölyede çalışmaya baş-
ladık. 6-7 kişilik bir ekiple yola çıktık. 
Bir ölçüm cihazımız, kompozit üretimi-
ne yönelik yaklaşık 20 metrekarelik bir 
ufak serim odamız ve bir fırınımız vardı. 
Kompozit, zaten el üretimine dayalı bir 
alan. 500.000 liralık bir yatırımla baş-
ladık. Bugün geldiğimiz noktada ise 35 

kişiyiz. Üretim alanımız 2.000 metreka-
re. Talaşlı imalatı ayrı bir kısım olarak 
büyüttük. Burada 4 tane tezgâhımız 
var. Kompozit alanında üretime yönelik 
büyük bir presimiz, 3-4 adet farklı bo-
yutlarda fırınımız, 160 metrekare serim 
odamız mevcut. Yaptığımız yatırımların 
toplamı, 8 milyon lirayı buldu.
Projeler olarak baktığımızda ise şu 
anda yürüttüğümüz, büyük hacimli 
diyebileceğimiz 5 tane projemiz var. 
Nispeten daha küçük hacimli, bazıla-
rını üniversitelerden akademisyenler-
le yürüttüğümüz, 8-9 projemiz daha 
var. Maliyetlerini üstlendiğimiz, geliş-
tirme ağırlıklı 2-3 proje daha yürütü-

yoruz. Bazılarında prototip üretimleri 
de yaptık.
Ciromuz, 2012 yılına kıyasla yaklaşık 6 
kat arttı. Bu sene ise geçen yıla oranla 
3 katlık bir artış kaydetmeyi hedefli-
yoruz.

MSI Dergisi: Faaliyetleriniz içerisinde 
Ar-Ge’yi nasıl konumlandırıyorsunuz?
Ayberk ÖZCAN: Faaliyetlerimize baş-
ladıktan sonra, fark ettik ki; aslında 
bir Ar-Ge laboratuvarı gibi çalışıyoruz. 
Çünkü bizden talep edilen ürünlerin 
hiçbiri ortada yoktu; nasıl üretilecek-
leri belli değildi. İşimizin çok büyük bir 
kısmı, Ar-Ge çalışmalarını içeriyor.

Özel bir Ar-Ge bölümümüz yok. Ürünlerimiz çok farklı süreçlerden 
geçtiği için, adeta her biri için ayrı bir Ar-Ge projesi benzetmesi 
yapabiliriz. Aslında ayrım yapabilmek çok da mümkün değil. Bir 
taraftan yaparken bir taraftan da iyileştirebileceğimiz yerleri arıyoruz. 

Odak Kompozit, 
kompozit malzeme 
kullanımı gerektiren 
öğrenci projelerine de 
destek sağlıyor.
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Engin Berk OĞUZ: Özel bir Ar-Ge bö-
lümümüz yok. Ürünlerimiz çok farklı 
süreçlerden geçtiği için, adeta her biri 
için ayrı bir Ar-Ge projesi benzetmesi ya-
pabiliriz. Aslında ayrım yapabilmek çok 
da mümkün değil. Bir taraftan yaparken  
bir taraftan da iyileştirebileceğimiz yer-
leri arıyoruz. Aslına bakacak olursanız 
faaliyetlerimizi sürdürürken bütün ekip 
üyelerimiz Ar-Ge personeli gibi çalışıyor.

MSI Dergisi: İhracata yönelik projeniz 
var mı?
Engin Berk OĞUZ: Henüz ihracat yap-
madık; ama yakın dönemde olacağını 
öngörüyoruz. Bazı talepler oluyor. Ge-
liştirmekte olduğumuz yeni ürünler de 
ihracat konusunda önümüzü açacaktır 
diye düşünüyoruz.

Büyüme Hız Kesmiyor
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için 
ne gibi yatırım planlarınız var?
Ayberk ÖZCAN: Ankara Uzay ve Hava-
cılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
HAB’da, yaklaşık 20.000 metrekarelik 
bir alanda tesis kuracağız. Bu tesis, 
potansiyel büyüme öngörülerimizin de 

ötesinde bir büyüklükte; dolayısı ile ça-
lışma alanlarımızı çeşitlendirme imkâ-
nımız olacak.
Engin Berk OĞUZ: Müşterilerimizin ta-
leplerine göre, yeni alanlara girdiğimiz 
oluyor. TUSAŞ ile son dönemde böyle 
bir çalışmamız var. HÜRKUŞ’un kok-
pit bileşenleri için, kompozitten farklı, 
tamamen plastik şekillendirme üze-
rine bir talep geldi. Yaklaşık 4 ay gibi 
bir sürede, altyapıyı kurarak ürettik.  
Kabin içi sistemlerde de çok kullanı-
lan bir yöntem. Dolayısı ile havacılık  

tarafına da yansımaları olacak. 
Balistik koruma konusunda farklı çö-
zümler sunmak istiyoruz ve çalışmaları-
mızı sürdürmekteyiz. Farklı platformlara 
uygulanabilecek, daha çok araç koruma-
sına yönelik bir ürün serisi çıkarmak için 
çalışmalarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: Referanslarınız arasında, 
çeşitli savunma ve havacılık sanayisi 
kuruluşları yer alıyor. Bu firmalarla 
gerçekleştirdiğiniz projelerle ilgili bilgi 
verir misiniz?

Kompozit ve metal işlemede kullanılan İşleme Merkezi       
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Engin Berk OĞUZ: ROKETSAN’la, özel-
likle hassas güdümlü füzeler ile ilgili 
çok sayıda proje yürütüyoruz. UMTAS 
ve OMTAS ürün aileleri için teslim et-
tiğimiz ürünler var. SOM projesinde 
de yer alıyoruz. İlk projelerimizden bir 
tanesi, OMTAS füzesi için kompozit ka-
natçık üretimiydi. Bunlar, alüminyum 
eşdeğerlerine göre, %35-40 daha ha-
fif; ama aynı performansı sağlıyorlar. 
Başka projelerde de kanatçıklar teslim 
ediyoruz. Ayrıca ROKETSAN’ın bazı fü-
zeleri için, taşıma sandıkları da üreti-
yoruz.
ASELSAN’ın deniz platformlarına yö-
nelik uzaktan komutalı silah sistemleri 
için parçalar üretiyoruz. TUSAŞ ile az 
önce bahsettiğim çalışmalarımız var. 
Havacılık alanında, buna ek olarak, TSI 
Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş. 
için prototip parçalar teslim ettik; şu 
anda test aşamasındayız. Burada da 
alüminyuma göre, %50’ye varan hafif-
lik sağladık. Bu, koltuk başına, yakla-
şık yarım kg; uçak başına yaklaşık 90 
kg’lık tasarruf anlamına geliyor. Uça-
ğın ömür devri üzerinden baktığımızda, 
sağlanan maddi tasarruf ciddi rakam-
lara ulaşıyor.
Hedefimizde, iş ortaklarımızın henüz 
bizden talep etmediği, karmaşık geo-
metriye sahip parçalar da var.

MSI Dergisi: Odak Kompozit, 2017 yılı  
içeresinde yaptığı istihdam atılımı sayesinde, 
Ankara Sanayi Odası İstihdam Ödülü 
almaya hak kazandı. Bu ödülü almanızı 
sağlayan süreçle ilgili bilgi verir misiniz?
Engin Berk OĞUZ: Bu ödüller, 2 alan-
da verildi: sayısal artış ve oransal artış. 
2016 yılında, ROKETSAN için yaptığımız 
bazı prototip çalışmalarının seri üreti-
me geçeceğini öngörerek kadromuzu 
genişletmeye başladık. Kompozit alanı, 
hemen personel ilanı verip de eleman 
bulabileceğiniz bir alan değil. Muhak-
kak bir eğitim süreci oluyor. Seri üreti-
me geçtiğinizde, kalite ve destek işlev-
leri ile ilgili personelinizin de artması 
gerekiyor. Böylece, 24 kişiden 32 kişiye 
çıktık. Mevcut tempoda, yıl sonunda bir 
ödül daha alırız diye düşünüyoruz; çün-
kü artış devam ediyor.
Şu anda kalite bölümünü ve talaşlı ima-
lat bölümünü de dâhil edersek 10 mü-
hendisimiz var. İdari personeli hariç tu-
tarsak 15’e yakın teknisyenimiz mevcut.

MSI Dergisi: Yakın zamanda, şu anda 
bulunduğumuz yeni tesislerinize 

taşındınız. Bu tesisler, Odak Kompozit’in 
önünde ne gibi kapılar açacak?
Ayberk ÖZCAN: Aslında burası, bizim 
açımızdan bir ara adım. Hedeflerimiz 
doğrultusunda, büyümemiz gerekiyor. 
Bu kadar sık yer değiştirmek imalat 
yapan bir firma için çok uygun olmaya-
bilir; ama şartlar bunu gerektiriyor.
OSTİM’in çok büyük avantajları var. 
Tüm hammaddeye ve ihtiyaçlarını-
za yakınsınız. 3 ila 5 sene arasında, 
HAB’da yeni bir tesis yatırımı yapaca-
ğız; ama ilk etapta, bu iki tesis beraber 
yürür. Sonrasında ise faaliyetlerimize 
yeni tesisimizde devam edeceğiz.
Mevcut tesislerimiz, bir sonraki tesis 
yatırımımızın finanse edilmesine katkı 
sağlıyor. Bir bakıma, şu anda gelece-
ğimizi güvence altına almış durumda-
yız diyebiliriz. Bu tesis ile birlikte Odak 
Kompozit, kendi kaynakları ile büyüye-
bilecek hâle gelmiş oldu.

MSI Dergisi: Biraz önce, talaşlı imalat 
faaliyetlerinizden de söz ettiniz. 
Kompozitin yanında talaşlı imalat 
yeteneğinin olması, Odak Kompozit’e 
neler kazandırıyor?

Mevcut tesislerimiz, bir sonraki 
tesis yatırımımızın finanse 
edilmesine katkı sağlıyor. 
Bir bakıma, şu anda 
geleceğimizi güvence altına 
almış durumdayız diyebiliriz. 
Bu tesis ile birlikte 
Odak Kompozit, kendi kaynakları 
ile büyüyebilecek hâle gelmiş 
oldu.
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Odak Kompozit, ROKETSAN için 
kompozit taşıma sandıkları üretiyor.
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Engin Berk OĞUZ: Tabii talaşlı imalat 
konusunda çok firma var. Biz, bu yete-
nekle birlikte, müşterilerimiz için farklı 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tek bir 
tedarikçi konumuna gelmeyi hedefledik.  
Aynı zamanda bu yeteneğin firma içeri-
sinde olması, tasarım sürecinden üre-
tim sürecine geçişi hızlandırıyor ve ma-
liyet avantajı sağlıyor. Revizyon ihtiyacı 
ortaya çıktığı zaman daha hızlı cevap 
vermemize de olanak sağlıyor.
Ayberk ÖZCAN: Plastik şekillendirme 
ve boyama gibi faaliyetleri de kattığı-
mızda, aslında şöyle bir tablo ortaya 
çıkıyor: Odak Kompozit, alt sistem üre-
ticisi olma yolunda ilerliyor. Önümüz-
deki dönemde, çeşitli alt sistemlerin 
büyük bir kısmını, rekabetçi olarak 
üretebilir konuma geleceğiz.

MSI Dergisi: Son olarak gelecek 
hedeflerinizi sormak istiyoruz…  
5 yıl sonra, nasıl bir Odak Kompozit 
görmeyi hedefliyorsunuz? TF-X gibi 
Türkiye’nin prestij projelerinde  
ne gibi roller üstlenmek istiyorsunuz?  
Bu hedeflerinizi, ihracat, ciro hedefi ve 

çalışan sayısı hedefi gibi rakamlarla da 
destekler misiniz?
Ayberk ÖZCAN: Savunma sanayisi ta-
rafında büyüyeceğimiz kesin. Sivil ha-
vacılık tarafında, mutlaka seri üretime 
geçmiş olmamız gerekiyor. Endüstri 
tarafındaki projelerimizin de arttığını 
görmemiz gerekir. Bir veya birkaç ti-
cari ürünümüzün de ortaya çıkacağını 
öngörüyorum. Henüz ihracat yapmadı-
ğımız için, hedef koymak biraz zor ola-
cak; ama sivil havacılık tarafında yer 
almamızla birlikte, ciddi bir potansiye-
lin ortaya çıkabileceğini öngörüyoruz. 
Sertifikasyon süreçlerimizi tamamla-
mamız ve yeni tesislere geçmemiz, bu 
süreci hızlandıracak. Endüstriyel uygu-
lamalar tarafında da yurt dışında çok 
ciddi bir talep var. Seri üretime yönelik 

çalışmalarımızın genişlemesi ile birlik-
te, tahmin ediyorum, endüstri tarafında 
da ihracat projeleri gündeme gelebilir.
Engin Berk OĞUZ: 2023 yılında, ka-
baca 160 çalışan ve 40 milyon lira ciro 
gibi bir hedefimiz var. Bu yolda, mevcut 
müşterilerimizle projelerimizi daha da 
geliştirmek ve çeşitlendirmek istiyoruz. 
Örneğin, TF-X projesinde yer almak is-
tiyoruz. Görev düşerse tasarım aşama-
sından itibaren katkıda bulunabiliriz.

Odak Kompozit Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayberk Özcan ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Berk 
Oğuz’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdıkları ve verdikleri bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

2023 yılında, kabaca 160 çalışan 
ve 40 milyon lira ciro gibi bir 
hedefimiz var. Bu yolda, mevcut 
müşterilerimizle projelerimizi 
daha da geliştirmek ve 
çeşitlendirmek istiyoruz. 
Örneğin, TF-X projesinde yer 
almak istiyoruz. Görev düşerse 
tasarım aşamasından itibaren 
katkıda bulunabiliriz.

Engin Berk Oğuz
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü
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 KKTC Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın 
Örsdemir, KKTC Kara Ataşesi Binbaşı Selçuk 
Dağaşan, KKTC Tedarik ve İrtibat Ataşesi Binbaşı 
Servet Kaya ve KKTC İdari Ataşesi Kıdemli 
Başçavuş Abdülvahap Tepe, eşleriyle birlikte 
misafirleri girişte karşıladı.

t  Soldan sağa: 
Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral 

Ümit Dündar, 
KKTC Büyükelçisi 

Fazıl Can Korkut ve 
KKTC Askeri Ataşesi 

Kurmay Albay 
Akın Örsdemir

t KKTC Büyükelçisi 
Fazıl Can Korkut ve 
Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral 
Ümit Dündar, KKTC askeri 
ataşeleri, AMAC ve 
FALO üyeleri ile 
beraber

Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 
446’ncı; Türk Mukavemet Teşkila-

tı (TMT)’nın kuruluşunun 59’uncu ve 
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı-
ğının 41’inci kuruluş yıldönümlerinin 
bir arada kutlandığı 1 Ağustos Toplum-
sal Direniş Bayramı nedeniyle, Ankara 
Gazi Orduevi’nde bir resepsiyon düzen-
ledi. Resepsiyona; Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Anka-
ra’da görevli diplomatlar, yabancı ata-
şeler, Türk savunma sanayisi temsilci-
leri ve çok sayıda davetli katıldı.
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t

 KKTC Silahlı Kuvvetler Günü’ne, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Özkol (soldan ikinci) ve ASELSAN yetkilileri de katıldı.

t KKTC Silahlı Kuvvetler Günü’nün katılımcıları arasında, 
FNSS temsilcileri de yer aldı.








