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BAŞYAZI

2004 yılının Mayıs ayındaki, o meşhur Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi (SSİK) toplantısında alınan kararları referans alarak 
çıktığımız yolda, aynı yılın Kasım ayında okuyucularımızla bu-

luşturduğumuz ilk sayımızdan itibaren Türk savunma ve havacılık 
sektörünün nabzını tuttuk; gelişmeleri, birinci elden takip edip kayıt 
altına aldık.
Sektörün kurumsal hafızasının oluşturulması adına da önemli bir rol 
üstlendiğimiz bu zorlu yolculukta; aylık bir yayın için, kritik dönüm 
noktalarından biri olan 150’nci sayıya ulaştık.
Sırada, Türkiye’de, savunma ve havacılık alanında yayın yapan  
-1976 yılında kurulan ve 2004 yılında yayın hayatı sona eren M5 dâhil- 
hiçbir derginin henüz ulaşamadığı, 200’üncü sayı var…
Yolculuğumuzun buraya kadar olan bölümünde, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin;
n	 Önce, yurt içi kamuoyunda daha iyi tanınmasına,
n	 Sonra, uluslararası bir marka olmasına,
n	 Şimdi de bu uluslararası markanın, sürdürülebilirliğine 
  ve daha da büyümesine,
odaklanarak, sadece yurt içinde değil; yurt dışında da sektöre dair 
gelişmeleri izlemeyi sürdürdük.
Bu ana hedeflerle yayın hayatlarına başlayan, MSI Dergisi’nin kardeş 
yayınları; MSI Turkish Defence Review (TDR) ve AMAC Magazine’nin 
de yer aldığı yayın yelpazesi ile Türk savunma ve havacılık sanayisi-
nin, hem yurt içindeki yabancı paydaşlarına hem de yurt dışına tanı-
tımına odaklanmış durumdayız.
MSI Dergisi’nin, Türk savunma ve havacılık sanayisindeki gelişme-
leri takip etmek isteyenler için; sadece yurt içinde değil yurt dışında 
da referans yayın olma özelliğini, MSI TDR ve AMAC Magazine ile 
takviye ederek daha da güçlendirdik.
150’nci sayıya nokta koymaya hazırlandığımız şu saatlerde, bir taraf-
tan da MSI Dergisi’nin, 151’inci sayısının yayına hazırlık çalışmaları 
devam ediyor.
Prestij kitaplarını, özel sayıları, MSI TDR’ı ve AMAC Magazine’yi de 
dâhil ettiğimizde, şimdiye kadar, 200’ün üzerinde yayını sektörle bu-
luşturduk.
Her ne kadar, bu mirastan aldığımız güçle gelişmeyi sürdürüyor ol-
sak da 1’inci sayı hazırlanırken duyulan heyecanın ve motivasyonun 
kaybedilmediğini ve kolay kolay da kaybedilecek gibi görünmediğini 
ekleyip bir diğer önemli dönüm noktasına değinelim.

TSKGV 30 Yaşında
MSI Dergisi’nin 150’nci sayısının, Büyük Türk Milletinin katkılarıy-
la var olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın 
kuruluşunun, 30’uncu yılının kutlandığı bir döneme denk gelmesi de 
hayırla anılacak ve “tesadüf” olarak nitelendirilemeyecek bir geliş-
me olsa gerek.
TSKGV ve bağlısı şirketlerin, 2004 yılı Mayıs ayındaki SSİK toplantısında 
alınan kararların uygulanması sürecinde üstlendikleri rol de ortada.
Hatırlayalım…
Yaklaşık 11 milyar dolarlık projenin iptal edildiği o toplantıda, ara-
larında; ana muharebe tankı, taarruz helikopteri ve İHA’ların da bu-
lunduğu, yurt dışından hazır alınması planlanan sistemlere yönelik 
ihaleler iptal edilmiş; MİLGEM ve hava savunma sistemleri gibi diğer 
bazı projelerle ilgili önemli kararlar verilmişti. Stratejik bir adımın 
atıldığı o toplantıda, bu projelerin ve mümkün olan müteakip pro-
jelerin, Türk sanayisinin, tasarım ağırlıklı rol alacağı bir modelde, 
yeniden kurgulanmasına karar verilmiş ve adeta nehrin yatağı de-
ğiştirilmişti.
Zaman zaman eleştiri oklarına hedef olsalar da sektörün bugünlere 
gelmesinde, TSKGV, bağlısı şirketlerle birlikte, Türkiye’nin savun-
masında ve savunma ve havacılık sanayinin gelişmesinde, en kritik 
rollerden birini üstlenmektedir.
TSKGV ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin ana omurgasını 
oluşturan TSKGV bağlısı şirketler olmasaydı, 2004 yılı Mayıs ayında-
ki SSİK toplantısında alınan yerlileşmeye yönelik kararların, bugün 

ulaşılan seviyelerde sonuçlar vermesini bir kenara bırakın, bu ka-
rarların alınması dahi söz konusu bile olamazdı.
Tabii ki her zaman için daha iyisi olabilirdi; ama sınırlı bir bütçey-
le çıktığı yolda, TSKGV, bugün; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN,  
HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN başta olmak üzere, hissedarı olduğu 
şirketlerle kritik bir rol oynuyor.
Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD)’nin  
2016 yılı verilerine göre, Türk savunma ve havacılık 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 ortaklıklarının imzasını taşıyor. Vakıf, şirketleri tara-
fından üretilen ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon 
ihtiyaçlarını karşılanmanın yanı sıra TSK projeleri için de doğrudan 
kaynak yaratmayı sürdürüyor. TSKGV tarafından, bugüne kadar TSK 
projelerine aktarılan kaynak ise 561 milyon lira seviyesine ulaştı.
Başka verilerle de TSKGV ve şirketlerinin, Türkiye için önemini 
göstermek mümkün; ama daha fazla detaya girmeden TSKGV’nin, 
30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak devam edelim.

BMC Güç Topluyor
Bu sayının konukları arasında, sektörün köklü bir geçmişe sahip fir-
malarından BMC de yer alıyor. Ortaklık yapısının değiştiği 2014 yılın-
dan beri yaptığı yatırımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren 
BMC, bir taraftan da ürün ailesini genişletiyor.
2023 yılına kadar 685 milyon dolarlık yatırımın planlandığı firmada; 
firmanın geleceği için iddialı hedefler belirlenmiş.
“BMC’yi, 5 yıl sonra, Türkiye’de, savunma sanayisinde faaliyet gös-
terdiği tüm alanlarda ilk sırada; dünyada da ilk 3’te görüyoruz.”  
şeklinde konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi T. Yasin Öztürk’ün 
verdiği bilgilere göre, başta istihdam olmak üzere, BMC’nin başlıca 
rakamsal değerlerinde de kayda değer bir artış söz konusu. Ticari 
tarafta da büyümesini sürdüren BMC’nin, savunma sektöründe, yeni 
alanlarda yatırımlar yapmaya hazırlanıyor olması da ayrıca heyecan 
ve umut verici bir gelişme.
Karasu’da yeni kurulacak tesislerin yanı sıra İzmir’deki tesis altyapı-
sını da yenilemeyi sürdüren BMC, adeta gelecek için güç topluyor…

BNA, Yeni Dönemin Örnek Ortak Girişimi Olmaya Aday
Bu sayımızın konuklarından bir diğeri de Nurol Holding ile BAE  
Systems firmalarının ortak girişimi olarak 2015 yılının Kasım ayında 
kurulan, Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş. (BNA).
Bir projeye odaklı olarak kurulan; ancak proje tamamlandıktan son-
ra yola devam etmekte sıkıntı yaşayan proje şirketlerinden edinilen 
tecrübeler de BNA’nın kurgusunda dikkate alınmış. Her ne kadar 
BAE Systems’in Milli Muharip Uçak (TF-X) projesindeki rolü ilk ola-
rak akla geliyor olsa da BNA’nın odağında, sadece TF-X ve hatta ha-
vacılık yok. BNA’nın, IDEF’17 sırasında, AES firması ile imzaladığı; 
“Çok Amaçlı Gaz Türbini Motor Kontrol Sistemi Geliştirme Projesi”ni 
de rekabet koşulları altında kazanmış olması; bu açıdan dikkat çe-
kici… TF-X ile herhangi bir bağlantısı olmayan bu projenin yanı sıra 
BNA, kara araçlarına yönelik olarak da FNSS ile çeşitli kritik sistem-
ler geliştirme konularında görüşüyor.
Farklı alanlarda elde edeceği başarılarla birlikte, BNA’nın, yeni dö-
nemde, Türk savunma ve havacılık sektörüne yapılacak doğru yatı-
rımların, ne tür sonuçlar verebileceğinin en güzel örneklerinden biri 
olmaya aday göründüğünü söyleyip noktayı koyalım.
Türk sanayisinin milli katılımla yer aldığı, Londra’da düzenlenen 
DSEI’17 fuarı izlenimlerimiz başta olmak üzere, Ekim ayının öne çı-
kan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Kasım sayısıyla yeniden 
birlikte olmak dileğiyle.

MSI Dergisi’nin 150’nci Sayısı Tamam; Sırada 200’üncü Sayı Var!

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

EKİM 2017



MSI TSKGV

Bugün 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 17 Haziran 1987 tarihinde, 3388 sayılı yasa ile 
kurulmuştur. Kuruluş kanunu ve Vakıf senedine göre, TSKGV’nin kuruluş 

amacı; ulusal harp sanayisinin geliştirilmesi, yeni harp sanayisi dallarının 
kurulması ve harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere, milletimizin 
maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.
Kuruluşunda sınırlı bir bütçeyle yola koyulan TSKGV, çalışmalarında en büyük 
desteği, Büyük Türk Milleti’nden almıştır. Vakfımız, milletimizin dişinden 
tırnağından arttırarak gönülden verdiği bağışları, en verimli şekilde değerlendirmek üzere, çalışmalarını, büyük bir azim  
ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, Vakfa bağlı şirketler, büyük bir aşama kaydederek  
Türk savunma ve havacılık sanayisinin liderleri konumuna; dünyada da söz sahibi şirketler seviyesine ulaşmışlardır.
Vakıf, bugün, sermayesinin %50’den fazla payına sahip olduğu 6 şirketin yanında 29 şirketin daha hissedarı konumundadır.
Vakıf Bağlı Ortaklığı olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN’ın, 2016 yılsonu itibarıyla; aktiflerinin 
toplamı 23 milyar lira, öz kaynaklarının toplamı 5,8 milyar lira, satışları 7,8 milyar lira ve sözleşmeye bağlanmış projelerden 
kalan iş hacmi, 22,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Satışlarının %31’i ihracattır. Ayrıca, yurt içi alt yüklenicilere, 
2016 yılı itibarıyla 1 milyar dolar tutarında ödeme yapılmıştır.
Vakıf Bağlı Ortaklıklarının sahip olduğu Ar-Ge merkezlerinde ve bu firmaların teknokent ofislerinde yürütülen 
Ar-Ge faaliyetlerine, büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, şirketlerimiz tarafından, Ar-Ge faaliyetleri için, 
2016 yılsonu itibarıyla toplam 755 milyon dolar kaynak harcanmıştır.
TSKGV tarafından, kuruluş kanunu ve Vakıf senedi uyarınca, şirketleri ile birlikte elde ettiği gelirlerin büyük bir bölümü, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon projelerine tahsis etmektedir. Geri kalan kısmı ise milli savunma sanayimizin 
geliştirilmesi ve savunma ve havacılık sanayisine yönelik üretim yapan Vakıf iştiraklerinin ve yeni sanayi tesislerinin yatırım 
finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmektedir.
Vakfın kurulduğu günden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sistemlerin tedarik edilmesi amacıyla kuvvet 
komutanlıkları projelerine, toplam 561 milyon lira tutarında kaynak aktarımı gerçekleşmiştir.
1993 yılından bugüne kadar Vakfın sorumluluğunda icra edilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı; 
bölgesinde birinci; dünyada da ilk beş fuardan biri konumundadır. En son düzenlenen IDEF’17 fuarına, 
67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan, 133 heyete mensup, 637 heyet üyesi ile 50 ülkeden 820 firma 
iştirak etmiştir.
TSKGV; Yüce Milletimizin bu güvenini ve halkımızla tesis edilen gönül bağını güçlendirerek, 
dün olduğu gibi, bugün de aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir.
Bu vesile ile Vakfımıza duydukları güven ve verdikleri destek nedeniyle 
Aziz Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sadık PİYADE
TSKGV Genel Müdür V.

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’nın 
30’uncu Kuruluş Yıl Dönümü 
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MSI Dergisi: BMC, 2014 yılında, yeni 
yönetim yapısına kavuştu. Geçtiğimiz 
Şubat ayında, IDEX fuarındaki 
söyleşimizde de 10 yıllık yol haritanızın 
hazır olduğunu söylemiştiniz. Geleceği 
ayrıca konuşacağız; ama öncelikle 
geride bıraktığınız 3 yılın kısa bir 
değerlendirmesini yapar mısınız?
T. Yasin ÖZTÜRK: Ağustos 2014’te, fir-
manın yönetimini teslim aldığımızda, ilk 
hedefimiz, evlerinde çalışmadan bekle-
yen yaklaşık 1.250 arkadaşımıza, tekrar 
iş başı yaptırmak oldu ve çoğu da kısa 
bir süre içerisinde, işinin başına döndü. 
O gün, 1.250 civarında olan çalışan sa-
yımız, şu anda 1.600’ü aşmış durumda. 
Yılsonunda da hedefimiz, 1.800 çalışana 
ulaşmak. Mühendis sayımız da 8’den 

BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Yasin ÖZTÜRK:

“2023 yılına kadar, 
toplam 685 milyon 

dolarlık yatırım 
yapmış olacağız.”

Ortaklık yapısının değiştiği 2014 yılından beri yaptığı 
yatırımlarla istikrarlı bir şekilde büyüyen BMC, 

bir taraftan da ürün ailesini genişletmeyi sürdürerek, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM)’nün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi 
çözümler üretiyor. Bu alandaki yeteneklerini,  

Katar için özel olarak geliştirdiği zırhlı hava indirme 
aracı ile bir üst seviyeye çıkaran firma, Tunus ve 
Türkmenistan’a yaptığı KİRPİ satışları ile ihracat 
başarılarını da perçinliyor. BMC’nin son 3 yıldaki  

bu gelişimini ve gelecek hedeflerini, BMC Yönetim 
Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk’ten dinledik.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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200’e çıktı ve hâlen de artmaya devam 
ediyor. O tarihlerde, birkaç tane direk-
törümüz vardı; bugün ise 30’a yakın. 
Devraldığımız zaman BMC’nin cirosu 
sıfır olsa da o yılı, 50 milyon lira ciro ile 
kapatmayı başardık. Bu rakam, 2015’te 
300 milyon liranın üzerine çıktı; 2016’da 
ise 800 milyon liraya ulaştık. Bu yılın 
sonundaki ciro hedefimiz de 2,2 milyar 
lira. Kolları sıvayıp işe koyulduğumuz-
da, savunma sanayisinde 1 aracımız 
varken, bugün 10’a yakın farklı çözü-
mümüz var. Bunların arasına, her ge-
çen gün de yenilerini ekliyoruz.

MSI Dergisi: BMC’nin şu anki ortaklık 
yapısından ve yönetim şeklinden 
bahseder misiniz?

T. Yasin ÖZTÜRK: Şirket hisselerinin 
%25.1’i Öztürk Ailesi’nin; %25’i Ethem 
Sancak’ın; geriye kalan %49.9’u ise 
Katar Silahlı Kuvvetlerinin. Dolayısı ile 
hisselerin %50’sinden fazlası Türklerin 
elinde. 5’i Katarlı 5’i Türk olmak üzere, 
10 kişilik bir yönetim kurulumuz var. 
Üst yönetimimiz ise ben dâhil 4 kişiden 
oluşuyor. Ben, Öztürk Ailesi’ni temsil 
ediyorum. Ethem Sancak’ı temsilen ise 
Bülent Denkdemir var. Diğer iki kişi 
ise Katarlı; ancak bu arkadaşlarımız, 
şirketin günlük işleyişine çok müdahil 
olmuyorlar. Genelde yönetim kurulu 
toplantılarına veya her ay yapılan icra 
kurulu toplantılarına katılıyorlar. Her 
şeyi şeffaf bir şekilde yürüten bir şirket 
olduğumuz için, bize güvenleri tam.

MSI Dergisi: BMC, bugün, Türk 
savunma sanayisinin ve kara araçları 
sektörünün neresinde? Kısa bir ufuk 
turu da yaparak, BMC’nin bugününü 
anlatır mısınız?
T. Yasin ÖZTÜRK: Türkiye’nin ihtiyaç ve 
talebi neyse onu karşılamayı hedefliyo-
ruz. Bunun için de taktik tekerlekli zırh-
lı araçtan, paletli araca kadar her şeyi 
yapmayı; hatta kara araçları sektörünün 
de ötesinde, savunma sanayisinde farklı 
noktalara gitmeyi düşünüyoruz. Söz ge-
limi, yüksek enerji silahları geliştirmek 
istiyoruz. Bunun için teknoloji transferi-
ne de açığız; ancak ödün vermeyeceği-
miz şartlarımız var. Bir tanesi, bu mak-
satla kurulacak şirketin, en az %51’i, 
mutlaka bizim, yani Türkiye’nin olmalı.  

BMC, IDEF 2017 
sırasında, AMAZON aracının 
en güncel sürümünü, 
TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen lazer 
sisteminin entegre edildiği 
konfigürasyonda sergilemişti. 
12 tonluk araç, sürücü dâhil 
7 kişiyi taşıyabiliyor.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Diğer bir şartımız da transfer ettiğimiz 
teknoloji kadar, bu teknolojiyi sürdür-
memizi sağlayacak eğitim de transfer 
edilmeli. Bu maksatla da karşı tara-
fın, bizim mühendislerimizi eğitme-
lerini zorunlu kılıyoruz. Aksi takdirde,  
teknolojiyi sadece, o günün ihtiyaç-
larına cevap verecek kadar kulla-
nabiliyor oluyorsunuz; yarınlar için  
üzerine fazla bir şey ekleyemiyorsu-
nuz. O yüzden, beyin göçünü de tersi-
ne çevirecek şekilde konuya yaklaşı-
yoruz.
Gelecek açısından şunu söyleyebilirim: 
BMC’yi, 5 yıl sonra, Türkiye’de, savun-
ma sanayisinde faaliyet gösterdiği tüm 
alanlarda ilk sırada; dünyada da ilk 3’te 
görüyoruz.

Bizim İçin İnsan Hayatı 
En Önemli Şey
MSI Dergisi: Yurt içindeki taktik 
tekerlekli zırhlı araçlar pazarı, 
neredeyse her geçen gün yenisi 
eklenen aktörleriyle çok hızlı 
büyüyen bir pazar. Sektörün 
en eski oyuncularından olan 
BMC, pazarda kendisini nasıl 
konumlandırıyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Şu bir gerçek: 
BMC’nin KİRPİ diye bir aracı var ve şu 
zamana kadar da her testten başarıyla 
geçti. Bu aracı, her açıdan çok dayanıklı 
yaptık; çünkü bizim için en önemli şey, 
insan. Can kaybı, bizi çok fazla üzü-
yor ve bu noktada, para kazanmanın 
hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bundan 

sonra tasarlayacağımız ve üreteceği-
miz her araçta, lojistik maksatlı taktik 
tekerlekli araçlarda bile buna önem 
vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu 
araç personel de taşısa mühimmat da 
taşısa, orada oturan her bir kişinin canı 
çok kıymetli. Yerine yenisini koyma 
şansımız yok. Üretici olarak da bundan 
sorumluyuz. O yüzden, bundan sonra, 
zırhsız araç yapmayacağız.

Her Konuda 
Bir Çözümümüz Var
MSI Dergisi: BMC’nin askeri araç 
ailesinin güncel durumu hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz? Hangi 
sınıflarda çözümleriniz var?
T. Yasin ÖZTÜRK: Aslına bakacak olur-
sanız şu anda epey aracımız var; ta-
kip ettiğimiz çok sayıda da proje var. 
İlk başladığımızda, elimizde sadece,  
13 kişi taşıyan, 20 tonluk 4x4 bir araç 
olan KİRPİ vardı. Bugün, 4x4 sınıfında; 
7 kişi taşıyan, 12 tonluk AMAZON’u-
muz var; 9 kişi taşıyan, 16 tonluk  
VURAN’ımız var. KİRPİ’nin 6x6’sı 
da var. Ayrıca şu sıralar gündemi-

Kurum / Araç KİRPİ TOMA TTA * LDA ** Otobüs Kamyonet Genel Toplam

EGM  110 181         291

TSK 918   2.150 994 253 187 4.502

Genel Toplam 1.028 181 2.150 994 253 187 4.793
* 2,5 ton, 5 ton ve 10 ton ağırlığında taktik tekerlekli araçlar (TTA)  -  ** Tanker veya kurtarıcı gibi lojistik destek araçları (LDA)

Tablo 1. TSK ve EGM envanterine girmiş BMC araçlarının sayıları

16 tonluk ağırlığa 
ve sürücü dâhil 9 kişi 
taşıma kapasitesine
sahip VURAN, 
SSM’nin yürüttüğü ve 
406 adet aracın 
tedarikini konu alan 
Taktik Tekerlekli Zırhlı 
Araçlar (TTZA) 
Projesi’nin ihalesinde 
yarışıyor.
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mizde olan ve mutlaka yapacağımız  
6x6 ve 8x8 araçlar var. Birkaç yıl içeri-
sinde, bu araçları da ürün olarak ortaya 
koymayı hedefliyoruz. Onun haricinde, 
az önce de belirttiğim gibi, taktik te-
kerlekli araçlarımızı zırhlandırıyoruz. 
Zırhlı otobüs konusunda çalışmaları-
mız var. EGM’nin istediği, V tabanlı bir 
araç yapıyoruz ve benzer şekilde, gü-
venlik güçleri için bir TOMA geliştirdik.  
ASELSAN’ın ana yüklenicisi olduğu 
MİLKED 4A2’nin taşıyıcısını geliştirdik; 
aynı şekilde, RAKAS MUKAS projesin-
de kullanılan taşıyıcıyı geliştiriyoruz. 
AKTAN projemiz de bir yandan devam 
ediyor.

MSI Dergisi: Bugüne kadar, 
toplamda kaç adet aracınız TSK ve 
EGM envanterine girdi?
T. Yasin ÖZTÜRK: Yaklaşık 3.000 tane 
lojistik araç, 1.000 tane de taktik teker-
lekli zırhlı araç teslim ettik şu ana kadar.  
Ayrıca TOMA, otobüs ve kamyonet 
gibi çeşitli ürünlerimiz de hâlihazırda 
bu kurumlar tarafından kullanılıyor.  
Geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız 
anlaşma ile bu sayılara 529 tane KİRPİ 
daha eklenecek. Dolayısı ile son teslim 
edeceklerimizle beraber, 5.000’in üze-
rinde araç olacak. Bu sayıların haricinde, 
bir de Genelkurmay Başkanlığı tarafın-
dan satın alınarak, yardım kapsamında; 
Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Bos-
na-Hersek, Makedonya ve Arnavutluk’a 
verilen çeşitli araçlarımız var.

MSI Dergisi: BMC araç ailesi, 
ne tür çözümlerle genişleyecek?
T. Yasin ÖZTÜRK: Türkiye’nin ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde, her 
türlü taktik tekerlekli zırhlı aracı ve 
paletli aracı geliştirip üretme ko-
nusunda kararlıyız. Bunun için, ge-
rekirse bambaşka çözümler bile 
ortaya koyabiliriz. Hatta Jandarma  
Genel Komutanlığının taktik tekerlekli 
araç taleplerini gözeterek, Türkiye’de 
hiç olmayan zırhlı bir aracın proto-
tipini ürettik. Bu aracı ASELSAN’a  

teslim ettik ve onlar da üstünü dona-
tıyorlar. Araç test edilecek, uygunsa  
seri üretimine gidilecek ve envantere 
girecek.

MSI Dergisi: BMC’nin gelecekteki 
bu araç ailesindeki gelişmelerde 
Katar’ın yeri ne olacak?
T. Yasin ÖZTÜRK: Katar’ın başkenti 
Doha’da bir ofis açıyoruz. Orada bir 
üretim üssü kurma ihtimalimiz de 
yüksek. Katar’dan gelecek her türlü 
talebi karşılamayı hedefliyoruz.

BMC’nin 5 ton ağırlığındaki Taktik Tekerlekli Aracı, 
ASELSAN’ın ana yüklenicisi olduğu çeşitli projelerde, taşıyıcı araç 
olarak da kullanılıyor.

KİRPİ, farklı görevlere uyarlanabiliyor. 

©
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MSI Dergisi: Bugün geldiğiniz 
nokta itibarıyla, BMC’nin 
faaliyetlerinde, savunma 
sektörünün ve ticari sektörün 
payları nedir? Gelecekte nasıl 
olmasını hedefliyorsunuz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Şu anda askeri  
projeler yoğunlukta; hatta yaptığı-
mız işlerin %75’e yakını savunmaya  
yönelik diyebilirim. Ama önümüz-
deki sene, hedeflerimize ulaşa-
bilirsek bu durum tam tersine  
döner ve %65’e yakını sivil olur.  
Çünkü sivil  araçlar söz konusu oldu-
ğunda, adetler genellikle daha faz-
la. Yani biz asıl kökenimiz olan ticari 
araçlara olan ilgimizi ve bu sektörde-
ki varlığımızı kaybetmedik. BMC’nin 

ticari araç sektöründen çekildiğine,  
artık sivil nitelikli araç üretmeyece-
ğine ve sadece kamunun ihtiyaçlarını  
karşılayacağına yönelik çeşitli  
söylentiler var. Bizim böyle bir yak-
laşımımız yok. Bizim derdimiz,  
Türkiye’nin ihtiyacı neyse onu  
karşılamak.

BMC ve Sektördeki 
Paydaşları
MSI Dergisi: Sormak istediğimiz ve 
sektörde hep konuşulan bir başka 
konu da ana alt yükleniciler, KOBİ’ler 
ve yan sanayi ile olan iş birliği 
konusunda düşünceleriniz.  
Bu konuyla ilgili neler söylemek 
istersiniz?

T. Yasin ÖZTÜRK: Yan sanayi ile iş bir-
liğini fazlası ile uyguluyoruz. Çalışabi-
leceğimiz bütün KOBİ’lerimize destek 
veriyoruz. Her şey kendi bünyemizde 
olsun diyerek eski BMC’nin yaptığı ha-
tayı yapmıyoruz. Kritik işlevleri burada 
tutuyoruz; ama geriye kalanların ta-
mamını, dışarıdaki firmalara yayıyoruz. 
Biz sadece ana yüklenici, ana enteg-
ratör rolünü üstleniyoruz. BMC’nin şu 
anda içeride yaptığı iş, aslında toplamın 
sadece %40’ı.
Ayrıca Ege Bölgesi’ndeki savunma sa-
nayisi firmalarına liderlik ediyoruz. Şu 
anda bölgede 300’e yakın KOBİ’miz var. 
Bunların birleşerek savunma sanayisi 
kümelenmesini oluşturması için uğ-
raşıyoruz. Bunların hepsini bir tarafa 
yönlendirmeye çalışıyoruz.

MSI Dergisi: BMC, KOBİ niteliği 
taşıyan çok sayıda mühendislik 
firmasına da iş veriyor. BMC’nin, 
KOBİ’lere vermek istediği bir mesaj 
var mı?
T. Yasin ÖZTÜRK: Aslında bütün işleri-
mizi piyasaya açmaya çalışıyoruz. Hat-
ta ihtiyaç olması durumunda, birlikte 
çalıştığımız firmaların personeline, 
tesisimizde yer tahsis ediyoruz. Örne-
ğin şu anda, Hexagon Studio’nun, 20’ye 
yakın personeli BMC’de çalışıyor. KOBİ 
seviyesindeki pek çok başka firmadan 
gelen çalışanlar da var. BMC, herkesin 
firması ve kapıları, bizim ihtiyaç duydu-
ğumuz yetenekleri olan herkese açık. O 
yüzden, yeni bir projeye başladığımızda, 
bunu, konuyla ilgilisi olan, sektördeki 
tüm paydaşlarımıza duyuruyoruz. Te-
darikçilerimizle çalışmaya başladık-
tan sonra da malzeme ve satın alma 
gibi adımları da biz hallediyoruz ve alt 
yüklenicilerimizi, bu süreçlerle meşgul 
etmiyoruz. Kısacası, onlardan sadece 
işçilik hizmetini alıyoruz. Ekosistem ile 
birlikte yürüyoruz, birlikte büyüyoruz.
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EGM envanterinde, 181 adet BMC üretimi TOMA bulunuyor.

Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, her türlü taktik 
tekerlekli zırhlı aracı ve paletli aracı geliştirip üretme konusunda 
kararlıyız. Bunun için, gerekirse bambaşka çözümler bile 
ortaya koyabiliriz. 
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MSI Dergisi: Peki, diğer belli başlı 
üreticilerle, ana yüklenicilerle 
BMC’nin ilişkileri nasıl yürüyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Açıkçası bizde olma-
yan bir çözüm, bu firmalardan birisinde 
hazır diye o firmalarla ortaklık yapmak 
gibi bir politikamız yok. Biz elimizde 
mevcut olmayan bir çözüm için alt yük-
lenici olamayız. Ama Türkiye’de, çözüm-
lerin geliştirilebileceği projeleri hayata 
geçirebilecek çok fazla yatırımcı var. 
Aklımızda olan birtakım projelerle ilgili 
de bunlarla şu anda görüşme hâlindeyiz.

MSI Dergisi: Ar-Ge konusuna 
gelecek olursak, BMC Ar-Ge 
merkezinin çalışan sayısı, odaklandığı 
projeler, bu projelerde savunma 

sanayisinin ağırlığı gibi konularda 
bilgi verebilir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Ar-Ge merkezimiz-
de, şu anda, organik olarak 280 çalı-
şanımız var; ama az önce bahsettiğim 
gibi mühendislik firmalarına çok fazla 
iş veriyoruz. Bunları da hesaba kattı-
ğımızda, aşağı yukarı 1.100 kişilik bir 
ekibimiz var diyebilirim. Proje olarak 
ise yelpazemiz geniş. Türkiye’nin şu 
anda ihtiyaç duyduğu; yerli motordan 
şanzımana, diferansiyelden aksa, zırhlı 
araçtan ticari araca kadar her konuda 
çalışıyoruz. Savunmaya yönelik işlerle 
sivil işleri kıyaslayacak olursak da ağır-
lıkları eşit aslında. Bu projeleri yürüt-

mek için ise ciddi miktarda öz kaynak 
kullanıyoruz. Ciroya oranla; 2015’te 
%3’e yakın, 2016’da %3,5 mertebesin-
de Ar-Ge’ye kaynak ayırdık. Bu oran, 
2017 sonunda ise %7 civarında gerçek-
leşecek.

Ar-Ge’de Türkiye’de 
Satha Yayılacağız
MSI Dergisi: BMC’nin Ar-Ge merkezi 
kurmayı planladığı Sakarya, 
Karasu’daki faaliyetlerinizin güncel 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Karasu’da, 1.000 kişi 
istihdam edeceğimiz bir Ar-Ge mer-
kezi kuruyoruz. Ama bunun yanında,  
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SSM ile 8 Ağustos’ta imzaladığı sözleşme gereği BMC, TSK’ya, 529 adet yeni nesil KİRPİ teslim edecek. 
BMC, Tunus ve Türkmenistan’a da KİRPİ’nin farklı sürümlerinden, toplam 241 adet teslim etti.
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Teknopark İstanbul’da ve Ankara’da 
da birer Ar-Ge merkezinin kuru-
lumu konusundaki çalışmalarımız 
devam ediyor. Türkiye’nin geneline 
yayılıyoruz. Bunların her birisinde, 
aşağı yukarı 1.000 kişinin çalışması-
nı planlıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz;  
Karasu, Ankara ve İstanbul’da, 
1.000’er kişiden, toplamda 3.000’e 
yakın mühendisin, BMC bünyesinde 
Ar-Ge odaklı çalışması. Bu noktada, 
İstanbul tarafı, güç grubu ve aktar-
ma organları üzerine; İzmir ise ticari 
araçlar üzerine çalışacak. Karasu, 
savunma sanayisi ile ilgili faaliyetle-
rimizin tamamını yürüteceğimiz bir 
savunma sanayisi kenti olacak. Te-
darikçilerimizin birçoğunu da oraya 
götüreceğiz. Hatta orası, sektöre giriş 
yapmak isteyenler için bir fırsat ola-
cak. Karasu ile ilgili çok farklı hayal-
lerimiz ve niyetlerimiz var. Savunma 
sanayisi ile ilgili yapımızın bir bölümü 
de Ankara’da olacak.

Doğrudan Savunmaya 
400 Milyon Dolarlık Yatırım
MSI Dergisi: Yatırım konusuna 
değinmişken, 2014 yılından bu yana 
yapmış olduğunuz yatırımlar hakkında 
bilgi verir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Karasu’daki tesisle-
rimizde, savunma sanayisine yönelik 
400 milyon dolar değerinde büyük bir 
yatırımımız olacak. Ayrıca güç grubu 

ve aktarma organları için yaptığımız, 
100 milyon dolara yakın ayrı bir yatırım 
daha var. Onun haricinde, birkaç proje-
miz daha var. Onlar için de ayırdığımız 
185 milyon dolar var. Dolayısı ile 2023 
yılına kadar, toplam 685 milyon dolarlık 
yatırım yapmış olacağız.
Ağırlıklı olarak savunma sanayisine 
yapmakta olduğumuz bu yatırımların 
yanı sıra İzmir’deki fabrikayı da yeni-
liyoruz. Aşağı yukarı 20 yıllık makina 
parkını da elden geçirdik. 2014’ten bu 
yılın sonuna kadar, toplam 100 milyon 
dolarlık yatırım yapmış olacağız. Ta-
mamı buradaki tesis inşaatları, makina 
parkı ve kalite ve ölçüm ekipmanları 
için harcadığımız tutar. Kalite bizim 
için vazgeçilmez olduğundan, sadece 
bu konuda bile büyük bir yatırım yaptık. 
Kısacası, eski BMC’nin, sadece binala-
rını kullandık. Belki sıfırdan bir şirket 
kursak daha kolay olurdu. Ama BMC 
markasını ve bize miras bıraktığı insan 
kaynağını da göz ardı edemeyiz. Genel 
olarak durum böyle; ancak bunların 
haricinde, gelecekte farklı alanlarda 
da yatırım yapmamız söz konusu. Her 
şeyi yapabilecek, sürprizlerle dolu bir 
firmayız.

ALTAY Tankının Güç 
Paketine BMC İmzası
MSI Dergisi: ALTAY tankının seri üretim 
projesi ile ilgili Teklife Çağrı Dosyası 
(TÇD), 14 Temmuz’da yayınlandı. ALTAY’ın 
motor ve şanzımanının yurt içinde 
geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu 
Geliştirilmesi Projesi de yakın zamanda 
gündemde olacak. Bu projelerle ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
T. Yasin ÖZTÜRK: ALTAY’la ilgili TÇD’yi 
biz de aldık. Bu projeyi kolay kolay bı-
rakmayı da düşünmüyoruz ve bunun için 
elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu, bi-
zim savunma sanayisi alanında hedefle-
diğimiz en büyük projemiz, amiral gemi-
miz olacak. Projede, ALTAY’ın motor ve 

Ülke / Araç Akaryakıt Tankeri * KİRPİ Otobüs Su Tankeri ** Genel Toplam
Pakistan 168       168

Bangladeş       24 24

Tunus   141     141

Yemen     15   15

Türkmenistan   100     100

Bulgaristan     60   60

Azerbaycan     10   10

Genel Toplam 168 241 85 24 518
* 1 6x4 Uçak Akaryakıt İkmal Tankeri  -  ** 4x4 Taktik Tekerlekli Su Tankeri

Tablo 2. BMC tarafından ihracatı yapılan araçlar

Karasu’da, 1.000 kişi istihdam edeceğimiz bir Ar-Ge merkezi 
kuruyoruz. Ama bunun yanında, Teknopark İstanbul’da ve 
Ankara’da da birer Ar-Ge merkezinin kurulumu konusundaki 
çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin geneline yayılıyoruz. 
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şanzımanının, yani güç grubunun gelişti-
rilmesine odaklanacağız ki; bu konuda da 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na 
teklifimizi verdik, değerlendirmelerini 
bekliyoruz. Bu konuyla ilgili bir ekip kur-
duk ve bu ekibi güçlendirmeye de devam 
ediyoruz. Güç grubu üzerinde çalışan 
mühendislik ekibimiz, 80 kişiye ulaştı. 
Eğer SSM, bizim de bu projede olmamı-
zı isterse motor ve şanzıman konusunda 
mutlaka projede yer alacağız. Ayrıca tank 
taşıyıcı araç için de çalışmalarımıza baş-
ladık. Tank üreten bir ülkenin, bu aracın 
taşıyıcısını üretmemesi düşünülemez.

MSI Dergisi: Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç 
Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ile 
ilgili çalışmalarınızın son durumunu 
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Öncelikle şunu söy-
lemeliyim, BMC olarak politikamızı, her 
uzmanlık alanı için, ayrı bir şirket ku-
rulması üzerine kurguladık. 400 beygir 
üzerindeki güçleri üretebilecek motor-
ları, şanzımanları ve bunlara ilişkin di-
ğer aksamı geliştirmek üzere de BMC 
Power firmasını kurduk. Bahsettiğiniz 
bu projeyi de BMC Power firması üst-
lendi ve 700-750 beygir güç üretebilen 
bir güç grubunu, 2 sene içinde gelişti-
rip teslim edecekler. Sözleşme gereği, 
her ne kadar bu işi başarmak için azami  
6 yılları olsa da biz öngörülü davra-
narak özellikle 6x6 ve 8x8 araçlarda  
kullanılabilecek motor geliştirilmesi 
gibi başka projelere de odaklanabilmek 
için, kendimize böyle bir hedef koyduk.
Ayrıca Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç pro-
jesinde aktarma organları konusunda 
da çalışmaya başladık. Bunun için de 
Türkiye’de yetişmiş; ancak daha sonra 
İtalya’da bir firma kurmuş 2 arkadaşı-
mızı, tersine beyin göçü yaparak ülke-
mize geri getirdik. Gebze’de bir Ar-Ge 

merkezi kurdular; üretim yapacak bir 
fabrikanın kurulumuna da devam edi-
yorlar. İlk proje olarak da bizim için 
AMAZON’un aksları, diferansiyeli ve 
şaftlarını, yani aktarma organlarını 
geliştirdiler. SSM’nin yürüttüğü Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Proje-
si’nde yarışan VURAN aracımız için de 
çalışmaya başladılar. O da muhtemelen 
3-3,5 yıl içinde biter diye düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Bildiğimiz kadarıyla 
VURAN’ı geliştirme çalışmalarınız devam 
ediyor. Araç ile ilgili son durum nedir?
T. Yasin ÖZTÜRK: Biz VURAN’da, ilk 
başlatılan projenin gerekliliklerini yeri-
ne getirdik aslında. Daha sonra, kulla-
nıcının bir takım yeni istekleri de şart-

nameye eklendi. Bu yeni isteklere göre 
aracımızı güncelledik. Sonra araçları, 
yaklaşık 50.000 km koşturduk. Araçla-
rımız, patlama testleri ve kalifikasyon 
çalışmalarını da sorunsuz tamamladı. 
Hatta bir takım ilave iyileştirmeler de 
yaptık. Kısacası bizim taraftaki tüm 
çalışmaları tamamladık; fakat daha 
sonra, projenin isterleri ikinci kez 
değişti ve araçta yerli bir güç grubu 
kullanılması zorunlu kılındı. O neden-
le projenin 2020’den önce çıkacağını 
tahmin etmiyorum. O zamana kadar,  
rakiplerimiz de boş durmayıp araçları-
nı iyileştirecek. Ama mutlaka bu ihale-
ye gireceğiz ve kazanmak için elimiz-
den gelen her şeyi yapacağız.

MSI Dergisi: Akaryakıt Tankeri 
(AKTAN) projesinde hangi aşamaya 
geldiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Bu aracın, hem 
2 pompalı hem 4 pompalı sürümü-
nü yapıyoruz. Bu sene sonunda da ilk 
prototipi vereceğiz. Proje isterleri ko-
nusunda, sadece bazı detaylar kaldı. 
Önümüzdeki yıl da araçların tamamını 
teslim edeceğiz.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz günlerde, 
SSM ile Taktik Tekerlekli Araçlar-2 
(TTA-2) Projesi’nin sözleşmesini 
imzaladınız. Bu projede, KİPRİ aracının 
daha yeni bir sürümünü vereceksiniz. 
Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

BMC tarafından geliştirilen Zırhlı Midibüs
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T. Yasin ÖZTÜRK: Bu aslında bir ge-
liştirme projesi. Zaten aracımızı, pro-
je öncesinde de sürekli güncelliyor ve  
iyileştiriyorduk. Sadece TSK’nın, bu 
araçla ilgili ek talepleri vardı. Ge-
nel olarak ihtiyaçlar arttı; buna bağlı  
aracın tonajı arttı; tonaj artınca, aracın 
üzerindeki değişiklikler arttı diyebi-
liriz. Biz de araçları, ihtiyaçlara göre 
yeniledik ve tüm geliştirme sürecini  
tamamladık. Artık önümüzde, sade-
ce araçların üretimi ve teslimatı var.  
Toplam 529 aracın, yaklaşık 200 ta-
nesini de bu yıl içinde teslim etmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca bu araçların, son  
10 tanesinin güç grupları, tamamen 
yerli olacak.

Yurt İçindeki Başarılarımızı, 
Yurt Dışına Taşıyacağız
MSI Dergisi: Sizin yönetiminizdeki 
BMC’nin ihracat performansı ile ilgili 
neler söylemek istersiniz? Büyüklük 
olarak ne mertebelere erişti? Verdiğiniz 
ciro rakamlarının içerisinde ihracatın 
yeri nedir?
T. Yasin ÖZTÜRK: Firmayı devraldı-
ğımızda, ihracatımız da sıfırdı. Bugün 
Tunus, Türkmenistan, Bulgaristan, 
Romanya ve Azerbaycan gibi ülkelere 
ihracat yapmaya başladık. Tunus’a 100 
tane, Türkmenistan’a 101 tane KİRPİ 
teslim ettik ve geçen sene, 70 milyon 
dolar civarında bir ihracat büyüklüğüne 
ulaştık. Katar ile birlikte, 1.500 araçlık 
bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu araç-
lar, 7 farklı sürümde, 7 ton ağırlığında 
ve havadan taşınabilir nitelikte olacak. 
Bu yıl içinde, ilk 40 tanesini vereceğiz; 
ancak esas teslimatlar, 2018’de baş-
layacak. Bulgaristan’a, 60 tane otobüs 
teslim ettik. VURAN’ın ihracatı konu-
sunda da çalışmalarımız sürüyor. Tu-
nus, Pakistan ve Özbekistan, şu anda 
bu konuda görüştüğümüz ülkeler.  
Türki Cumhuriyetlerde birkaç ülke 
daha var takip ettiğimiz. Orta Doğu pa-
zarında da çalışmalarımız sürüyor.
Ama yine de şu anda beklentimizin çok 
altındayız. Yurt dışını takip edecek ekibi-
mizi, daha yeni kurmaya başladık. Bu ko-
nuda, esas önümüzdeki sene kendimizi 
göstermeyi planlıyoruz. Hedefimiz, ciro-
nun, en azından %20’sinin yurt dışından 
gelmesi. Yurt dışına verdiğimiz araç-
lar da TSK envanterinde olan araçlar. 
Böyle olmazsa yurt dışına ürün satma 
şansınız çok az. Her projede, ilk önce, 
araçlarımızdan hangilerini kendi kulla-
nıcımıza verdiğimiz soruluyor. Dolayı-
sıyla biz ihracata giden yolun taşlarını,  

BMC TOMA
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yurt içinde elde ettiğimiz başarılarla 
döşüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız her 
satışla da bu yolu sağlamlaştırıyoruz.
 
MSI Dergisi: İhracat çalışmalarınızda 
sektörel etkinlikler nasıl bir 
yer tutuyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Kendimizi ve çalış-
malarımızı tanıtabileceğimiz; ürünle-
rimizdeki gelişimi anlatabileceğimiz 
sektörel etkinliklere büyük önem veri-
yoruz. SSM’nin önderlik ettiği, yurt dışı 
milli katılım gösterilen fuarların nere-
deyse hepsine katılıyoruz. Ama bunlar 
içerisinde en çok önemsediklerimiz; 
Katar’da düzenlenen DIMDEX ve Fran-
sa’daki Eurosatory. Gelecek yıl bunlara 
mutlaka katılacağız. Geri kalanlarında 
da belki daha küçük bir katılım olacak; 
ama BMC’yi yine göreceksiniz. BMC’nin 
gelişimini göstereceğimiz esas fuar ise 
tabii ki IDEF 2019 olacak.

Ortaklıklarımız 
Uluslararası Siyasetten 
Etkilenmiyor
MSI Dergisi: Sormazsak olmaz… 
Almanya ile ilgili gelişmeleri takip 
ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında, 
Rheinmetall BMC Savunma Sanayii 
(RBSS) ortak girişimi ile ilgili son 
durum nedir?
T. Yasin ÖZTÜRK: Aslında devletler 
arasındaki ilişkiler, istisnai durum-
lar yaşanmadıkça, devletler arasında 
kalıyor. O yüzden, ortaklıklarımızın, 
uluslararası siyasetten çok fazla et-
kilenmediğini söyleyebilirim. Ayrıca 
Rheinmetall ile de taraflardan her-
hangi birisi ortaklık koşullarına aykırı 
hareket edecek olursa bunun çeşitli 

yaptırımları olacak şekilde 
bir anlaşma yaptık. Özetle 

şu an için bir problem yok; işler 
yolunda ilerliyor.
Konuyla ilgili, altını çizmek iste-

diğim başka şeyler var. Yeri gelmişken 
bunlara değinmek istiyorum. Rheinme-
tall ile kurduğumuz bu ortaklığın, sade-
ce ALTAY projesi için hayata geçirilen, 
kısa ömürlü bir girişim olduğunu du-
yuyoruz bazen. Böyle bir durum kesin-
likle söz konusu değil. Biz bu girişimi, 
çok uzun vadeli öngörüler ve hayallerle 
kurduk. Türkiye’nin, uzak gelecekteki 
yol haritasına ışık tutacak teknolojileri 
transfer etmek istiyoruz. Bu maksat-
la teknoloji transferi için kurduğumuz 
model de bizim bu konudaki genel poli-
tikamızla örtüşüyor. Onlar da bu konuda 
çok büyük destek gösteriyorlar. Mühen-
disleri gelip, bizim mühendislerimizi 
eğitecekler. Şu anda, çok sayıda Alman 
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mühendis, bu maksatla Türkiye’ye gel-
mek için hazırlık yapıyor. Dolayısıyla şu 
anda herhangi bir sıkıntı yok. Her şey 
planladığımız şekilde ilerliyor.

MSI Dergisi: BMC ve RBSS arasındaki 
iş paylaşımı nasıl yapılıyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Öncelikle şunu vurgu-
lamak istiyorum: BMC ve RBSS arasında 
bir rekabet durumu olamaz; çünkü ana 
sözleşmede, BMC’nin ve Rheinmetall’in 
konumları ve iş paylaşımının nasıl olaca-
ğı net bir şekilde tanımlandı. RBSS, daha 

çok teknoloji transferi ve paletli araçla-
rın geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine 
çalışacak. BMC de zaten uzman olduğu 
alanda, tekerlekli araçlar konusunda 
daha da derinleşecek. Üretim altyapısı 
olarak da Karasu’daki tesis içerisinde,  
RBSS’nin kendisi için ayrılan bir yer var, 
orası kullanılacak. RBSS de orada, yak-
laşık 60 milyon dolar değerinde bir yatı-
rım yapıyor.

Kuracağımız Ortaklıklarla 
Türkiye’nin Geleceğine 
Yön Vereceğiz
MSI Dergisi: BMC’nin, 
gelecekte, RBSS benzeri yeni 
ortak girişimleri de söz konusu 
olacak mı? BMC’yi nasıl bir 
gelecek bekliyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Evet, olacak. Şu anda 
görüşmeleri devam eden ve imza aşa-
masında olduğumuz, Türkiye’nin ge-
leceğine yön verecek yeni ortaklıklar 
kurulması söz konusu. Hatta bir tane-
sinde son aşamaya geldik. Çalışmalar 
tamamlandığı zaman da duyuracağız. 
Türkiye’nin, teknoloji konusunda neye 
ihtiyacı varsa karşılamak için elimiz-
den geleni yapıyoruz.
Biz şu ana kadar, sadece yapabilecek-
lerini söyleyen ve bunların da arkasın-
da duran bir firma olduk. 3 senedir de 
bu düstur ile yolumuzda ilerliyoruz. 
İçerisinde RBSS’nin, BMC Power’ın  
ve başka firmaların da bulunduğu 
BMC holding olarak, 2025 yılı için,  
15 milyar dolarlık bir ciro hedefi  
koyduk. Çalışan sayısı olarak da yak-
laşık 8 bin kişi civarında olacağız. 
Dolayısı ile hedefimiz, çok yüksek  
bir verimlilikle her yıl yaklaşık %150 
büyümek.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
Taha Yasin Öztürk’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
değerli bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Kendimizi ve çalışmalarımızı tanıtabileceğimiz; ürünlerimizdeki 
gelişimi anlatabileceğimiz sektörel etkinliklere büyük önem 
veriyoruz. SSM’nin önderlik ettiği, yurt dışı milli katılım gösterilen 
fuarların neredeyse hepsine katılıyoruz. 
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KİRPİ, testler sırasında görülüyor.
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ASELSAN, 25 Eylül’de 
yayınladığı basın 

bildirisi ile 25/30 mm 
NEFER Silah Sistemi’ne 
dair çalışmalarının son 
durumunu açıkladı. Paletli 
ve tekerlekli tüm zırhlı 
araçlarda etkin görev 
yapacak şekilde geliştirilen 
ve ASELSAN Uzaktan 
Komutalı Silah Sistemleri 
ürün ailesinin yeni üyesi 
olan NEFER’in kalifikasyon 
faaliyetleri tamamlandı. 
NEFER, gelecek siparişlere 
hızla yanıt verecek şekilde, 
seri üretime hazır hâle 
getirildi.
ASELSAN, NEFER’i, 
hem NATO silahlarının 
kullanımda olduğu ülkeler 
hem de Rus menşeli 
silahları envanterinde 
bulunduran ülkeler için, 
ideal bir çözüm olarak 
sunuyor. Batı veya  
Doğu menşeli 25/30 mm  
otomatik topların ve 
tanksavar füzelerinin 
takılabildiği; üzerinde 
bağımsız elektro-optik ve 
7,62 mm eş eksenli silahın 
bulunduğu NEFER’in; 
hafifliği, düşük silueti ve 

diğer yetenekleriyle pazarda 
bir ilk olduğu vurgulanıyor.
Hareket hâlinde, gece ve 
gündüz koşullarında, sabit 
ve hareketli hedeflere 
karşı, paletli veya tekerlekli 
kara araçlarında ve sabit 
platformlarda kullanılabilen 
NEFER, tamamen yurt içi 
imkânlarla geliştirildi ve 
üretildi.
NEFER sistemine yönelik, 
Körfez Bölgesi’nden ve 
Asya’dan gelen talepler 
doğrultusunda, 2 farklı 
müşteri ile sözleşme öncesi 
atışlı testler, bu yıl içerisinde 
gerçekleştirilecek.
ASELSAN Uzaktan Komutalı 
Silah Sistemleri; 14 farklı 
ülkede, 40’tan fazla farklı 
platformda, farklı tipte 
10.000’lerce mühimmatın 
atıldığı, 2.000’in üzerinde 
noktada görev yapıyor. 

ASELSAN, Uzaktan Komutalı 
Silah Sistemleri ailesinin 
yeni ürünü NEFER’i, başta 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Emniyet Güçleri olmak 
üzere, dost ülkelere hizmet 
vermek için hazırlıyor.
NEFER’le ilgili açıklamanın 
yanı sıra ASELSAN, Eylül 
ayında, borsaya da 3 tane 
açıklama yaptı:
n ASELSAN ile bir 

yurt dışı müşterisi 
arasında, elektro-optik 
sistemlerin tedarikine 
yönelik, 10.721.000 
dolar tutarındaki 
sözleşme, 13 Eylül ‘de 
imzalandı. Sözleşme 
kapsamında, teslimatlar, 
2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek.

n ASELSAN ile Savunma
Sanayii Müsteşarlığı 
arasında, 17 Nisan 2002 

tarihinde imzalanan 
Füze İkaz Sistemleri 
(MWS-TU) Tedarik 
Sözleşmesi’ne ilişkin 
olarak 14 Eylül’de, 
sözleşme değişikliği 
yapıldı. Söz konusu 
sözleşme değişikliği 
ile ASELSAN’a, toplam 
17.250.000 avro tutarında 
ilave sipariş verildi. 
Sözleşme değişikliği 
kapsamında teslimatlar, 
2020 yılına kadar 
tamamlanacak.

n ASELSAN ile STM
arasında, toplam bedeli 
13.919.220 dolar olan bir 
sözleşme imzalandığına 
dair açıklama, 22 Eylül’de 
yapıldı. Söz konusu 
sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2018-2020  
yılları arasında 
gerçekleştirilecek. u

ASELSAN’ın 
NEFER’i 
Göreve Hazır ©
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Boeing, 21 Eylül’de, 
Türkiye ile ilgili iki 

önemli gelişmeyi duyurdu. 
Bunlardan ilki, Türk Hava 
Yollarının, 40 adet 787-9 
Dreamliner yolcu uçağı 
siparişi vermesi oldu. 
İkinci gelişme ise Boeing 

Turkey National Aerospace 
Initiative (Boeing Türkiye 
Ulusal Havacılık ve Uzay 
Girişimi) başlıklı programın 
başlatıldığının açıklanması 
oldu. Program kapsamında, 
Boeing, Türk havacılık 
ve uzay sektörünün 

gelişimini, Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda 
destekleyecek. Türkiye’nin 
ilgili makam ve kurumları 
ile koordinasyon içinde 
yürütülecek program, 
Boeing’in yatırımları 
için, stratejik çerçeveyi 

belirleyecek. Boeing, kamu 
kurumlarını, hava yollarını, 
BOY (bakım, onarım, 
yenileme) firmalarını 
ve tedarikçileri; Ar-Ge, 
mühendislik ve yetenek 
gelişimi gibi konularda 
destekleyecek. u

Boeing, Türk Havacılık ve Uzay Sektörüne Desteğini Arttırıyor
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ABD merkezli DIMO Corporation tarafından, Türkiye’de 
ilk kez düzenlenen DIMO Day (DIMO Günü) adlı tanıtım 

ve iş ağı etkinliği, 26 Eylül’de, Ankara’da gerçekleştirildi.
Küresel firmaların, farklı ülkelerdeki distribütörü olarak 
faaliyetlerini sürdüren DIMO Corporation, etkinlikte, 
temsilcisi olduğu firmalar ile Türk savunma ve havacılık 
sektöründeki; kullanıcı, tedarik makamı ve firmaları bir 
araya getirdi. Çok sayıda firma temsilcisinin ve tedarik 
makamı yetkilisinin katıldığı etkinliğin ilk bölümünde, 
DIMO Corporation Başkanı Sohrab Naghshineh ve Türkiye 
İş Geliştirme Direktörü Cihan Mendi tarafından, açılış 
konuşmaları yapıldı. Ardından, DIMO Corporation’ın 

temsilcisi olduğu; EATON Aerospace Systems, TRAKKA 
Sytems, Cranfield Aerospace, AMATEK PDS, AMATEK 
SFMS, Cobham Mission Systems, MOOG Components 
Group, Sensata Technologies, Marshall Aerospace ve 
ARNOLD Defense firmalarının yetkilileri, sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Etkinliğin öğleden sonraki ikinci 
bölümünde ise bu firmalarla, etkinlik katılımcıları arasında 
ikili görüşmeler düzenlendi.
Etkinliğin medya sponsoru olan MSI Dergisi’ne konuşan 
Naghshineh, kamu kurumları ve firmalarla detaylı 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de 
havacılık sektörüne katkı sağlayacak komponent ve parça 
temininde süreçleri kısaltacak ve maliyetleri azaltacak bir 
merkez kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı haberi ve DIMO Corporation Başkanı 
Sohrab Naghshineh ile yaptığımız söyleşiyi, MSI Dergisi’nin 
Kasım sayısında okuyucularımızın ilgisine sunacağız. u

DIMO Day’17, Savunma ve 
Havacılık Sektörü Temsilcilerini 
Bir Araya Getirdi
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Avrupa’nın önde 
gelen savunma ve 

havacılık fuarlarından 
DSEI 2017, 12-15 Eylül 
tarihlerinde, Londra’da 
gerçekleştirildi. Bir önceki 
fuarın düzenlendiği 2015’te 
olduğu gibi, Türkiye, 
fuara, bu yıl da Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
koordinatörlüğünde ve 
Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI) önderliğinde, milli 
katılım düzenledi ve çok 
sayıda Türk firması, fuara 
ilgi gösterdi. Fuarda, 
Türkiye’yi, Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Şuay 
Alpay başkanlığındaki heyet 
temsil etti. 
Heyette, Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı Ali 
Fidan başta olmak üzere, 
diğer üst düzey yetkililer de 
yer aldı.

Fuara Türkiye’den katılan 
firmalar ve kuruluşlar, 
şöyle sıralandı: 
3EEOS, Altınay, ARES 
Tersanesi, ASELSAN, 
AVS, BMC, FİGES, 
Garanti Giyim, Grup İmpeks, 
HAVELSAN, Katmerciler, 
MAKEL, Medyacity, 
MKEK, Nero Endüstri, 
Nurol Makina, 
Nurol Teknoloji, 
OSSA, Otokar, Öztek, 
REPKON, ROKETSAN, 
Sarsılmaz, TAIS, T-Kalıp, 
TRANSVARO, Unifo 
ve Yakupoğlu.
Fuara katılan Türk firmaları 
ve fuarda görüştüğümüz 
yabancı firmaların Türkiye 
gündemleri ile ilgili ayrıntılı 
haberleri içeren 
DSEI’17 özel dosyamızı, 
MSI Dergisi’nin Kasım 
sayısında, okuyucularımızın 
ilgisine sunacağız. u

Fuarda Türkiye’yi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay 
ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan başta olmak üzere, 
üst düzey yetkililer temsil etti.

Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisi, 
Londra’da Boy Gösterdi

Etkinlik 
kapsamında 
gemiler de 
ziyarete açıldı.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın başlattığı 2 yeni programı, 20 
Eylül’de tanıttı. Tanıtım toplantısında, savunma ve havacılık 
sanayisini temsil eden KOBİ ise Gökser Makina oldu.
Yeni programlardan, KOBİ Gelişim Destek Programı 
(KOBİGEL); üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek 
katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması 
için, bir proje çağrısı olarak kurgulandı. Bakan Özlü, 
KOBİ’lerin sunabilecekleri proje başlıklarını şöyle sıraladı:
n Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları,
n Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş,
n İhracat kapasitesinin arttırılması,
n Yeni pazarlara açılım,
n Mikro ölçekli işletmelerde, tasarım, mühendislik imkân
 ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme,
n Bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi ve
n Enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş.
Bakan Özlü, KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısı 
kapsamında, işletmelere verilecek destek tutarının üst 
limitlerinin, 300 bin lira geri ödemesiz; 700 bin lira da faizsiz 
geri ödemeli olmak üzere, toplam 1 milyon lira olduğunu 
belirterek, şu bilgileri verdi: “KOBİ’lere, proje bütçesinin 
yüzde 30’una kadar erken ödeme yapacağız. 
Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider 
kalemleri ve tutarlarının, KDV hariç kısmı üzerinden, 
yüzde 60 oranında destek vereceğiz. KOBİ Gelişim Destek 
Programı proje çağrımızın toplam bütçesi, 500 milyon lira 
olarak belirlenmiştir.”
İkinci program olan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı kapsamında, yatırım sonrası üretime başlama 
sürecinde; personel giderleri, enerji giderleri ve bakım-
onarım giderleri gibi destekler sağlanacak. Bakan Özlü, bu 
program hakkında da şunları söyledi: “Mikro işletmeler için, 
yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli; küçük orta 
ölçekli işletmeler için, yüzde 60 geri ödemesiz,  

yüzde 40 geri ödemeli oranı uygulayarak destek vereceğiz. 
Üretime konu ürün, yüksek teknoloji alanında yer alıyor ise 
destek oranına %5 ilave edilecektir. Destek kapsamında 
alınacak makine-teçhizatın, yerli üretim olması önemli. 
Yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat 
ve yazılım giderleri, yerli malı belgesi kapsamında 
alınması durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 
ilave edilecektir. İşletmeler, desteklenmesi öngörülen 
tutarın %25’i kadar erken ödeme alabileceklerdir. Destek 
kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 
oranında desteklenmektedir.”
Daha önce KOSGEB desteklerinde ön ödeme olmadığına 
dikkati çeken Bakan Özlü, 1 Temmuz’da çıkan Üretim 
Reform Paketi’ndeki bir madde ile şirketlere avans 
verilmesi imkânının getirildiğini söyledi.
Konuşmaların ardından; nanoteknoloji, kimya ve havacılık 
alanlarında üretim yapan Kimetsan Kimya, Nano Biyomed, 
Netmak, Bama Teknoloji ve Gökser Makina’ya, temsili 
olarak 300 bin liralık avans çeki verildi. Gökser Makina 
adına çeki, firmanın Proje Müdürü Hilal Ünal aldı. Ünal, 
toplantı sonrasında MSI Dergisi’ne verdiği demeçte, şunları 
söyledi: “Bu çeki, KOSGEB’in avans ödeme sistemine 
başladığının sembolik ifadesi olarak aldık. KOSGEB; Ar-Ge 
yapan, bu çalışmalarının sonuçlarını ürüne dönüştüren, bu 
ürünleri ihraç eden firmalara, büyük önem veriyor. İmalata 
verilen desteklerin, Türkiye’ye kat be kat dönüşünün 
olduğunu görüyor. Gökser Makina olarak, biz de bu konuda 
elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu 
çalışmalarımıza daha da hız kazandıracağız.”  u

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Uçak ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde kurulan  
İTÜ RoketTeknolojileri 
Kulübü (ROTEK),  
21-28 Ağustos tarihleri 
arasında, İskoçya’da 
düzenlenen International 
Rocket Week 2017 (IRW 
2017) yarışmasında, adını 
zirveye yazdırdı. İTÜ  
ROTEK, yarışmanın 
faydalı yük (payload) 
kategorisinde, kendi 
tasarladığı ve ürettiği 
SANCAK roketi ile birinci 
oldu. 100’den fazla roketin 
ateşlendiği yarışmada, 

SANCAK, faydalı yükünü, 
ulaştığı en yüksek noktanın 
(apogee) 22 metre altında, 
başarıyla bıraktı ve 

birinciliğe uzandı.  
İTÜ ROTEK, güneş 
enerjisiyle çalışan faydalı 
yükü ile de dikkatleri 

üzerine çekti. Uçak, uzay, 
makina, fizik, metalurji 
ve malzeme mühendisliği 
bölümlerinde okuyan 
yüksek lisans ve lisans 
öğrencilerinden oluşan  
İTÜ ROTEK ekibi, 
roketlerinin ismini, Türk 
halkı için kutsal bir değere 
sahip olan sancağı, bilimin 
ışığı olarak görerek koydu. 
Ekip, çalışmalarına; 
Türkiye’nin ilk uzay sınırı 
roketinin tasarımı ve 
ateşlenmesi ile sıvı yakıtlı 
roket motoru projeleriyle 
devam ediyor. u

Gökser Makina, 
Örnek KOBİ’ler Arasında

İTÜ ROTEK, SANCAK’ı Birinciliğe Uçurdu
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın, 

yakın gelecekte, insansız 
ve otonom araçların 
kullanım alanlarının 
çok genişleyeceğinden 
hareketle, “ROBOİK” adıyla 
düzenlediği İnsansız ve 
Otonom Kara Araçları 
Tasarım Yarışması’nın 
basın tanıtım toplantısı, 
25 Eylül’de, Ankara’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilk olarak SSM 
Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş kısa bir konuşma 
yaptı ve katılımcılara, 
SSM’nin başarıyla 
tamamlanan projelerini ve 
yarışmayı konu alan birer 
tanıtım filmi izletti. Aktaş, 
yarışma ile ilgili şunları 
söyledi: “Doğru fikirlere 
yol açmak, yön vermek ve 
bunlardan istifade edilerek 
değerler oluşturmak 
bizlerin görevi. Bunun 

bilincindeyiz. Bu yarışmayla 
ve benzeri çalışmalarla, 
fikirleri hak ettikleri noktaya 
taşımak için, yoğun çaba 
gösteriyoruz.”
Aktaş’ın ardından, kürsüye, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir 

geldi. Prof. Dr. Demir, 
yarışmanın planlama süreci 
ve hedefleri ile ilgili şunları 
söyledi: “Yarışma, ülkemizin 
şartları ve geleceğe ilişkin 
vizyonumuzun kapsamlı 
bir analizinin neticesinde, 
ülke hedefleri ve öncelikleri 

dikkate alınarak planlandı 
ve dikkatle oluşturulan 
uzun vadeli bir planlama 
neticesinde hayata 
geçiriliyor. Özellikle 
teknoloji konusunda, 
gençlerimizi motive etme 
amacı taşıyor… 

SSM, ROBOİK ile Geleceğe Yatırım Yapıyor
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ROBOİK’in, yeni başarı 
hikâyelerinin ortaya 
çıkmasını sağlayacağına 
inancım tam. Böylece, 
sektöre yön verenlerin 
dinamizmi artacak; 
fikirler havada 
uçuştukça, tasarımlar 
ortaya döküldükçe, yeni 
teknolojiler ve yeni fikirler 
sergilendikçe, katılanların 
hevesi artacak; böylece 
ortaya çıkan fikirler 
çoğalacak. Gençlerimizin 
dinamizmini, hayata 
geçirme imkânı bulmuş 
olacağız.”
Prof. Dr. Demir, ROBOİK’in, 
kısa ve uzun vadeli hedefleri 
olan bir çalışma olduğunu 
belirtti. Bu hedefler 
doğrultusunda, gelecek yıl, 
yarışma, prototip ürünlerle 
devam edecek.  
Bu prototiplerin birbirleri ile 
yarıştırılması da gündemde 
olacak. Ayrıca, kara 

araçlarının yanı sıra diğer 
alanlarda da yarışmalar 
düzenlenecek.
Prof. Dr. Demir, fikri olan 
herkesi, bunları SSM ile 
paylaşmaya da çağırdı. 
ROBOİK’in kapsamının ve 
şartlarının belli olduğunu; 
bunların dışında kalan 
fikirlerin ise her zaman 
SSM’ye sunulabileceğini 
vurguladı. Prof. Dr. Demir,  
konuşmasının son 

bölümünde, şunları söyledi: 
“Biz bir katalizör ve öncü 
rolü oynamak istiyoruz; ama 
tüm kurum ve kuruluşlarla 
sinerji yaratmaya, onları 
desteklemeye hazır 
olduğumuzu da ifade etmek 
isterim… Bu yarışma bir  
son değil, bir başlangıç.”
Tanıtım toplantısında, 
yarışmanın sponsorları, 
sırasıyla şöyle açıklandı: 
ASELSAN, TUSAŞ, BMC,  

Otokar, FNSS, STM, 
AYESAŞ, Yiğit Akü, Aksa,  
Katmerciler, TEI, Nurol  
Makina, Altınay, ROKETSAN,  
ALPERA, YOL-BAK ile 
SASAD ve MSI Dergisi. 
Yarışmada, projeler,
15 Kasım’a kadar  
teslim edilecek; jüri 
değerlendirmesi 25 Kasım’da  
gerçekleştirilecek  
ve ödül töreni ise  
12 Aralık’ta düzenlenecek. u
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NATO üyesi ülkelerin 
envanterinde bulunan 

kurtarma unsurlarının 
entegre edilmesiyle 
çok uluslu bir kurtarma 
operasyonunun icra 
edilmesini ve satha 
çıkma kabiliyetini yitirmiş 
denizaltı personelinin 
kurtarılmasını konu alan 
Dynamic Monarch-17 
Tatbikatı, 8-22 Eylül 
tarihleri arasında, Marmaris 
açıklarında gerçekleştirildi. 
Tatbikat, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
envanterine yeni katılan 
TCG ALEMDAR (A-582)’ın 
da boy gösterdiği ilk NATO 
tatbikatı oldu.
Dz.K.K.lığı ev sahipliğinde 
ve NATO Müttefik 
Denizaltı Komutanlığı 
(COMSUBNATO) sevk ve 
idaresinde gerçekleştirilen 
tatbikata; ABD, Fransa, 
İngiltere, İspanya, İtalya, 

Kanada, Norveç ve 
Polonya’dan unsurlar 
katıldı. Ayrıca Bangladeş, 
Endonezya, İngiltere, 
İspanya, İsveç, Japonya 
ve Kore Cumhuriyeti’nden 
de gözlemciler tatbikatı 
izlediler.
TCG ALEMDAR, tatbikat 
sırasında, satha çıkma 
kabiliyetini yitirmiş 
denizaltıya, Denizaltıdan 

Personel Kurtarma Çanı 
(SRC) ile müdahale etti. 
Geminin inşa edildiği 
İstanbul Tersanesi’nin 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli, 
TCG ALEMDAR’ın tatbikat 
performansı ile ilgili şunları 
söyledi: “Türkiye’nin ilk 
kurtarma gemisi olan; 
tersanemizde, Türk 
mühendisleri ve işçileri 

TCG ALEMDAR (A-582), Yeteneklerini 
NATO Tatbikatında Gösterdi
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tarafından yapılan milli 
tasarıma sahip olan 
ve 28 Ocak 2017’de, 
Dz.K.K.lığına teslim edilen 
TCG ALEMDAR, ülkemizi 
başarıyla temsil etmiştir.
Tatbikatta, özellikle 
TCG ALEMDAR üzerinde 
bulunan Türk ve Amerikan 
kurtarma sistemleri, 
başarıyla kullanılmıştır. 
Bu sistemlerle yaklaşık 
90 metre derinlikte, deniz 
dibinde oturmuş durumdaki 
denizaltıdan personel 
transferi operasyonlarında 
tam bir iş birliği 
sağlanmıştır.
Uçaktan atlayan paraşüt 
timlerinin kurtarılması 
ve denizaltıdan personel 
kurtarılması; TCG 
ALEMDAR’ın, üstün 
hastane ve tıbbi imkânları 
ile müdahale ve helikopter 
ile sevk konuları eğitimi 
ile dalış eğitimleri icra 
edilmiştir.
Ana geminin, tersanemiz 
İstanbul Denizcilik Gemi 
İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş’de 
üretilen TCG ALEMDAR 
kurtarma gemisi olduğu 
tatbikatta:
n Satha çıkma kabiliyetini

yitiren denizaltı gemisi 
personelinin, NATO 
üyesi ülkelerin kurtarma 
unsurlarının entegre 
edilerek çok uluslu bir 
kurtarma harekatı ile 
kurtarılması,

n Kurtarma unsurlarının,
konuşlu bulundukları 
ülkelerden, hava ve deniz 
yolu ile kaza bölgesine en 

seri şekilde aktarımının 
denenmesi,

n NATO üyesi olmayan
ülkeler ile denizaltıdan 
personel kurtarma 
konularında müteakip 
dönemlerde 
yapılabilecek ortak 
kurtarma harekâtları için 
yöntemler geliştirmesi ve 

n Denizaltı tahliye ve
kurtarma harekâtında 
ortaya çıkabilecek 
kitlesel yaralanma 
senaryolarına uygun 
tedavilerin yapılması 
ve tıbbi tahliyenin 
gerçekleştirilmesini 
amaçlamıştır ve tüm 
bunlar başarı ile 
sonuçlandırmıştır.

TCG ALEMDAR, süper güç 
diye adlandırılan ülkelerin 
kurtarma gemilerinde dahi 
olmayan, 600 m derinlikte 
atıl kalmış ve satha 
gelemeyen denizaltıların 
havalandırmasını 
sağlayacak sisteme sahip 
olması ve denizaltıda 
yaşamın idamesini 
sağlayan özellikleri ile tüm 
katılımcı ülkelerin dikkatini 
çekmiştir.
Büyük beğeni kazanan 
ve tatbikatın göz 
bebeği olan gemimizle 
yakından ilgilenen 
ülkeler, tersanemizle 
ön görüşmelere 
başlamışlardır. Yüzde yüz 
milli tasarıma sahip olan 
gemimiz TCG ALEMDAR’a 
gösterilen ilgi, tersanemiz 
için de gurur kaynağı 
olmuştur.” u
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İşveren marka değeri üzerinde çalışan uluslararası 
bir firma olan Universum tarafından, Türkiye özelinde 

gerçekleştirilen; İdeal İşverenler Araştırması’nın 2017 
bulguları, Harvard Business Review Türkiye dergisinin  
Eylül sayısında yayınlandı.
Araştırma, Türkiye’nin önde gelen 39 üniversitesinde; 
iktisadi idari bilimler, mühendislik, bilişim teknolojileri, 
fen bilimleri, sağlık, tıp, edebiyat, eğitim ve sosyal bilimler 
alanlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşan ve 
yaş ortalaması 22 olan, toplam 44.260 öğrenci 
ile gerçekleştirildi. Öğrencilerle görüşmeler, 
Ocak – Mayıs ayları arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Trabzon, 
Samsun, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, 
Sivas illerinde yapıldı. Öğrencilerin, kariyer 
yaşamlarıyla ilgili karar alma serüvenini şekillendiren, 
40 temel işveren markası unsurunun karşılaştırmalı 
ölçümü yapıldı.
Öğrencilerin belirlediği Türkiye’nin İdeal İşverenleri
2017 listesinde, sektör firmalarının performansı şöyle oldu:
n İktisadi İdari Bilimler başlıklı listede, ASELSAN 19’uncu,
n Mühendislik / IT başlıklı listede; ASELSAN 1’inci, 
 ROKETSAN 8’inci, TUSAŞ 11’inci, HAVELSAN 16’ncı, 
 TEI 34’üncü,

n Sosyal Bilimler başlıklı listede; ASELSAN 15’inci, 
 ROKETSAN 37’nci,
n Fen Bilimleri başlıklı listede; ASELSAN 12’nci, 
 ROKETSAN 25’inci, HAVELSAN 48’inci, TUSAŞ 49’uncu ve
n Tıp / Sağlık Bilimleri başlıklı listede; ASELSAN 15’inci,
 ROKETSAN 36’ncı, HAVELSAN 43’üncü sırada yer aldılar.
Böylece, ASELSAN, her listede yer alarak ve sektör 
firmaları arasında da ilk sırayı yer alarak, sektörün ideal 
işvereni oldu. u

Sektörün İdeal İşvereni: 
ASELSAN
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Türkiye’nin ilk uygulamalı teknoparkı olarak kurulan ve 
26 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen Teknopark Ankara,  

5 Eylül’de, kuruluş çalışmalarının geldiği son nokta  
ile ilgili bir açıklama yaptı. İki üniversitenin akademik 
birikimi ile bir sanayi bölgesinde kurulan Teknopark 
Ankara, Ankaralı firmaların, ihtiyaç ve talep analizleri 
yapılarak kurgulandı. Oluşturulan merkez, diğer 
teknoparklardan farklı olarak, seri üretim ve Ar-Ge 
çalışmalarının, aynı çatı altında buluşturulabilmesine  
imkân sağlıyor.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alan 
Teknopark Ankara, böylece, üniversite ve sanayi iş birliğini, 
sanayinin merkezine taşıyor. Savunma ve havacılık ile 
medikal ve elektronik sektörlerine hitap eden teknopark, 
firmalara sunduğu; EMC LVD akredite test merkezi, prototip 
merkezi, sanal gerçeklik merkezi, endüstriyel tasarım 
merkezi, ücretsiz toplantı salonları ve sosyal alanlar ve 
diğer hizmetleri ile diğer teknoparklardan farklılaşıyor.
Teknopark Ankara’da, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla, 
105 firma faaliyet gösteriyor. Bunların 52’si savunma ve 
havacılık; 22’si ise medikal teknolojiler alanında çalışıyor. 
Böylece, Teknopark Ankara, ağırlıklı olarak yazılım 
firmalarını barındıran diğer teknopark ve teknokentlerden, 
firma profili ile de farklı bir tablo çiziyor.

Teknopark Ankara’nın hedefinde ise savunma ve havacılık 
sanayisinin kalbi olmak var. Bu yönde devam eden 
çalışmalar, kısa vadede, insansız hava araçları ve sistemleri 
konusunda, bir merkez ve marka teknopark olma yolunda 
ilerliyor. Teknopark Ankara’nın bir diğer büyük hedefi, 
firmaların yeteneklerini bir araya getirerek, ortak ürün 
çalışmaları gerçekleştirmek; bu konuda da Türkiye’de öncü 
olmak.
Teknopark Ankara, hedef sektörlerinde çalışan ve kendi 
vizyonunu paylaşan firmaların başvurularını almaya ve 
büyümeye devam ediyor. u

İvedik Ar-Ge Vadisi için 
İlk Adım: Teknopark Ankara
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SAHA İstanbul’un,  
12 Eylül’de, İstanbul’da, 

THY Teknik Toplantı 
Salonu’nda icra ettiği 
Yönetim Kurulu Toplantısı, 
2 imza törenine de sahne 
oldu. Aynı zamanda  
SAHA İstanbul üyesi 
olan İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, TUSAŞ ve 
SAHA İstanbul ile birer 
protokol imzaladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nazım 
Ekren ile TUSAŞ Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil arasında imzalanan 
protokol, eğitim alanında 
iş birliğini konu alıyor. 
Protokole göre, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi, 
lisansüstü programları 
için belli bir kontenjan 
dâhilinde, TUSAŞ 
çalışanlarına, %100 
oranında indirim imkânı 
sunacak. Üniversite 
buna ek olarak, Sürekli 
Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenecek sertifika 
programlarında, TUSAŞ 
çalışanlarıyla eş ve 

çocuklarına, %50 oranında 
indirim uygulayacak. 
TUSAŞ ise İstanbul 
Ticaret Üniversitesi 
öğrencilerine, staj imkânı 
sunacak. Ayrıca, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ile 
TUSAŞ, birlikte, sektöre 
yönelik toplantı, konferans, 
seminer, söyleşi ve 
benzeri etkinlikler 
düzenleyebilecekler. 
İstanbul Ticaret 
Üniversitesi öğrencileri 
de; iş hayatını tanımaları, 
gözlemlemeleri ve 
uygulamadaki işleyişi 
görebilmeleri için, 
TUSAŞ’ın, merkez veya 
şubelerine geziler organize 
edebilecekler.

SAHA İstanbul, 
Üniversite 
İş Birliklerini 
Genişletiyor
Prof. Dr. Ekren ve 
SAHA İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede arasında 
imzalanan protokol ise 
ortak eğitim, Ar-Ge, 

yüksek lisans, doktora 
programları, meslek içi 
eğitim-öğretim faaliyetleri, 
sertifikasyon eğitimleri, 
karşılıklı akademik ve fiziki 
imkânların kullandırılması, 
koordinasyon ve iş birliğine 
ilişkin usul ve esasları 
belirliyor. Bu kapsamda:
n SAHA İstanbul üye
 firmalarının ihtiyaç
 duyduğu Ar-Ge

çalışmalarına, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi, 
öğretim üyeleri ve 
yüksek lisans ve doktora 
programları ile katkıda 
bulunabilecek,

n İstanbul Ticaret
Üniversitesi öğretim 
üyeleri, SAHA İstanbul 
üye firmalarının meslek 
içi eğitimlerinde görev 
alabilecek ve

n Üniversitenin
laboratuvarından, 
SAHA İstanbul üyelerinin
avantajlı imkânlarla 
yararlanması mümkün 
olacak.

Protokolde belirlenen iş 
birliği alanları ise şöyle 
sıralanıyor:
n SAHA İstanbul

firmalarından toplanan 
proje önerileri 
ya da sanayiye dair 

problemler, belli 
periyodlarda, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi’ne 
iletilecek. Üniversite 
tarafından incelenen 
problemler, önerilen 
ve mutabakata varılan 
birlikte çalışma 
modeli ile çözüme 
kavuşturulacak. 
Hazırlanan model, fikri 
mülkiyet haklarını da 
kapsayacak.

n SAHA İstanbul’un 
ihtiyaç duyduğu 
sertifikasyon eğitimi
almış insan kaynağı 
ihtiyacının belirlenmesi 
ve karşılanması 
için, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi ile iş birliği 
yapılacak. Üniversite, 
mutabık kalınan 
konulardaki sertifikasyon 
eğitimi ihtiyacını 
karşılamak üzere; 
öğretim üyesi, derslik, 
eğitim teçhizatı, eğitim 
yardımcı malzemeleri 
gibi altyapı ihtiyaçları 
için hazırlık yapacak ve 
sertifikasyon eğitimi 
verecek.

n SAHA İstanbul firmaları,
talep ettikleri konularda 
meslek içi eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 
TUSAŞ ve SAHA İstanbul ile 
İş Birliği Yapacak
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üzere, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi 
imkânlarından indirimli 
faydalanabilecek.

n SAHA İstanbul üyesi
firmalar, ihtiyaç 
duydukları
konularda, karşılıklı 
olarak belirlenen 
avantajlarla İstanbul 
Ticaret Üniversitesi 
laboratuvarlarını 
kullanabilecek.

n İstanbul Ticaret
Üniversitesi öğrencileri,  
SAHA İstanbul
üyesi firmalarda staj 
yapabilecek.

n İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nde, 
SAHA İstanbul kariyer 
günleri düzenlenecek. 
Bu etkinliğe, SAHA 
İstanbul üyesi firmalar 
katılacak.

n SAHA İstanbul,

organizasyonları için, 
İstanbul Ticaret
Üniversitesi yerleşke 
imkânlarından 
faydalanabilecek. 
Üniversitenin yapacağı 
etkinliklere, SAHA 
İstanbul, dernek olarak 
ya da firmalarının 
imkânlarıyla katkıda 
bulunmaya çalışacak. 
Sanayiden, bürokrasiden 
ve iş dünyasından 

tecrübeli ve birikimli 
insanlar, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi’nde 
konferanslar 
vererek, öğrencilerin 
motivasyonlarının 
arttırılmasına katkı 
sağlayacak. Öğrenci 
kulüplerinin faaliyet ve 
etkinliklerine, SAHA 
İstanbul, firmaları ile 
katılım sağlamaya 
çalışacak. u

Doç. Dr. Temel Kotil ve 
Prof. Dr. Nazım Ekren

Hasan Büyükdede ve 
Prof. Dr. Nazım Ekren
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın, 
kuruluşunun 30’uncu yıldönümü nedeniyle, vakıf 

şirketlerinden ASELSAN 25 Eylül’de; TUSAŞ ise  
27 Eylül’de kapılarını halkın ziyaretine açtı.
ASELSAN, Macunköy tesislerinde, yaklaşık 300 kişiyi 
ağırladı. Ziyaretçiler, ilk olarak kurumun çalışmaları 
hakkında bilgi aldı ve ASELSAN tanıtım filmini izledi.
Ziyaretçilere daha sonra, tesisin üretim alanları gezdirildi. 
Hacim Kamoy Holü’nde, sistemler hakkında bilgilendirilen 
ziyaretçiler, merak ettikleri sorulara yanıtlar aldılar. 
Ziyaretin sonunda ise tesisin nizamiyesine kadar, 
ASELSAN-TEMSA ortaklığı ile geliştirilen elektrikli  
otobüsle yolculuk yaptılar.
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, etkinliğe ilişkin 
yaptığı açıklamada, TSKGV’nin bağışçılarını ve vatandaşları 
tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 
Dr. Eken, şöyle konuştu: “Türkiye’de neyin yapılabileceğini, 
neyin yapıldığını görmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları 
açısından, bugünkü ziyaretin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Ziyaretçilerimizin soruları, bu güveni ve 
inancı yansıtıyor. Yaptıklarımıza bakarak, daha fazlası için 
motive olmalıyız, daha fazlasını yapmayı hedeflemeliyiz. 

Her şeyi yapabilecek akıl ve yetenek var Türkiye’de. Yeter ki 
bunu organize edelim; bir program çerçevesinde, iş birliği 
içerisinde bütün gayretimizle çalışalım.”
ASELSAN’ı ziyaret eden işçi emeklisi Baki Güner, 
izlenimlerini şöyle aktardı: “Ben istiyorum ki; benim 
silahım, dünyada bir tane olsun. Benim milletim, dünyada 
bir tane. Mühendislerimiz, ülkemizi her türlü tehlikeye 
karşı koruyacak şeyler üretsinler. Onlar mühendis, ben 
garip bir işçiyim, emekli oldum. Gördüm ki benim ülkem 
uyumuyormuş.” Ev hanımı Asuman Akduran da 
5 yıl önce de ASELSAN’ı ziyaret ettiğini ve geçen sürede, 
büyük gelişmeler kaydedildiğini gördüğünü söyledi ve 
“Gördüklerimden sonra, çok güvende hissediyorum. 
Buraya gelince, bir rahatlık hissettim.” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ, Havacılık Ziyafeti Verdi
TUSAŞ, ziyaretçilerini, Kahramankazan’daki tesislerinde 
ağırladı. Etkinliğe; Ankara’dan ve Türkiye’nin değişik 
illerinden, başta TSKGV’ye bağış yapanlar olmak üzere, 
toplumun her kesiminden, çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 
10.00’da, TUSAŞ Saim Dilek Konferans Salonu’nda başlayan 
etkinlikte konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil, TUSAŞ’ın gelecek projelerini ve hedeflerini anlattı. 
TUSAŞ’ın, 10 yıllık program çerçevesinde, 10 milyar dolar 
cirolara çıkması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kotil,  
bunun da aşağı yukarı 20 bin çalışan anlamına geldiğini 
belirtti. 

TSKGV Şirketleri 
Halkın Ziyaretine Açıldı

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, ziyaretçilere, ASELSAN’ın ürünlerini ve kabiliyetlerini anlattı.

TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, 
ziyaretçilerin 
sorularını, samimi 
bir ortamda 
cevaplandırdı.

ASELSAN’ın 
ziyaretçileri 
bir arada.
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Vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen soruları da 
yanıtlayan Doç. Dr. Kotil, “Bizim belkemiğimiz, teknisyen 
ve mühendisler; ben bile daha sonra geliyorum.” dedi.  
Şirketin, öncelikli olarak havacılıkla ilgili kurulmuş eğitim 
kurumlarıyla çalışmak durumunda olduğunu belirten Doç. 
Dr. Kotil, “Bu yıl, 400’ün üzerinde mühendis işe aldık; not 
ortalamaları da epey yüksek. TUSAŞ olarak, Türkiye’nin 
her yerindeki mühendislerle ilgilenmek istiyoruz. Şu anda 
2.000 mühendisimiz var, bu sayı 10.000 olursa projeleri 
zamanında bitirebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz 10.000 
mühendis; ama en iyilerini almak istiyoruz.” dedi ve başarılı 
her öğrenciye, TUSAŞ’ın kapılarının açık olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Kotil, üniversitede, vatandaşların yaptığı bağışlarla 
kurulan TSKGV’nin verdiği bursla okuduğu bilgisini de 
ziyaretçilerle paylaştı.
Doç. Dr. Kotil’in konuşmasının ardından, TUSAŞ’ın 
tarihçesini ve projelerini anlatan bir sunum yapıldı ve 
ziyaretçilere, ana üretim binası gezdirildi. Ardından, 
ANKA insansız hava aracının ve ATAK helikopterinin üretim 
hattını ziyaret eden topluluk, daha sonra açık alanda; 
HÜRKUŞ, ATAK, ANKA ve uydu sistemlerinden oluşan 
sergiyi gezdi.

HÜRJET ve 
SmallGEO 
Görücüye Çıktı
Etkinlik, TUSAŞ’ın 
en yeni ürünlerinin, 
HÜRJET ve 
SmallGEO’nun 
temsili çizimlerinin 
ve modellerinin 
sergilenmesi ile de 
dikkatleri çekti.
Ziyaretçilere, yeni nesil 
tekamül jet eğitim 
uçağı HÜRJET’i ve 
yakın geleceğin uydu 
projesi SmallGEO’yu 
anlatan Doç. Dr. Kotil, 
SmallGEO için şunları 
söyledi: “Temelinde 
1 tonluk haberleşme 
uydusu geliştirmek olan 
SmallGEO, TUSAŞ’ın, 
kendi özgün projesi 
olacak. Ticari bir proje 
bu. Görüşmelerimiz 
kapsamında, hem 
TÜRKSAT’ın bu 
çerçevedeki ihtiyacının 
karşılanması olabilir 
hem de dünyada bunun 
çok taliplisi, müşterisi 
var.”
HÜRJET projesinin de 
önemini vurgulayan Doç. 
Dr. Kotil, “Bunun 6 aylık 
mimari çalışma dönemi 

var. Bu, projenin ön çalışması. Ardından, devletimizin, bize 
bunu sipariş vermesini bekliyoruz” dedi. u
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MSI Dergisi: Türkiye’nin T129 ATAK 
helikopterinde, LHTEC CTS800 
motorları kullanılıyor. Türkiye, 
aynı zamanda, Özgün Helikopter 
Programı kapsamında geliştirdiği T625 
helikopteri için de LHTEC CTS800’ü 
seçti. Honeywell, Özgün Helikopter 
Programı kapsamında üretilecek 
motorlara yönelik olarak TEI ile 
görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler 
nasıl ilerliyor?
Colin R. DORSETT: T129 ATAK helikop-
terlerinin başarısının ardından, Özgün 
Helikopter Programı’nda da LHTEC 
CTS800-4AT motoru seçildi. Proje, 
planlandığı gibi ilerliyor. Motor Kritik 
Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı 
gerçekleştirildi ve Honeywell, geliştir-
diği iki motoru, test aşamasına dâhil 
edilmek üzere, TUSAŞ’a teslim etti. Üç 
aşamalı sanayileşme planı da belirlen-
miş olan programa göre devam ediyor. 
Örneğin, LHTEC CTS800 için Motor Güç 
Türbinlerini üreten TEI, şimdiden Öz-
gün Helikopter Programı’nın da tedarik 
zincirinin önemli bir parçası; çünkü bu 
rolünü, T625 için de devam ettirecek. 

Motorun, AW129 platformunda da kul-
lanılıyor olması, Honeywell’in, Türki-
ye’deki sanayileşme çabalarını, T129 
ATAK ve Özgün Helikopter Programı 
dışına taşımak için yaptığı çalışmaların 
bir göstergesi.
İş birliğimizi, Özgün Helikopter Progra-
mı aracılığıyla daha da genişletmeye ve 
TEI’nin mevcut sorumluluklarını daha 
da arttırmaya yönelik çabalarımızı sür-
dürüyoruz.

MSI Dergisi: 2016 yılının Mayıs ayında, 
LHTEC Yönetim Kurulu Üyesi 
Matt Thraen, LHTEC CTS800’ün, 
sivil ve Uluslararası Silah Trafiği 
Mevzuatı (ITAR)’na tabi olmayan bir 
versiyonunun geliştirilebileceğinden 
söz etmişti.  
Bu konuda yeni bir gelişme var mı?
Colin R. DORSETT: Özgün Helikopter 
Programı kapsamında, geliştirme aşa-
ması, CTS800-4AT sürümü ile devam 
ediyor. Askeri sürümden kabiliyetler 
başarıyla aktarıldı ve şu an, motorun, 
ITAR’a tabi olmayan sürümü için onay 
bekliyoruz.

MSI Dergisi: Honeywell, P&W ile 
birlikte, yeni nesil helikopter motoru 
olan HPW3000’i geliştirmeyi amaçlıyor. 
Mevcut motorlara kıyasla HPW3000’in 
avantajları neler? Eğer seçilirse 
HPW3000, aynı zamanda BLACK HAWK 
helikopterlerinde de kullanılacak. 
Bu açıdan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Türk sanayisiyle HPW3000 ile ilgili 
paylaşmak istediğiniz bir mesaj var mı?
Colin R. DORSETT: Honeywell ve 
P&W’nin ortak girişim firması olan Advan-
ced Turbine Engine Company (ATEC)’nin  
başlıca amacı, BLACK HAWK ve APACHE 
helikopterlerinin motor performansını 
önemli ölçüde iyileştirecek, maliyet-et-
kin bir motor üretmek. HPW3000, %50 

Honeywell Aerospace EMEAI 
Başkan Yardımcısı Colin R. DORSETT:

“Honeywell, Türk savunma 
ve havacılık sektörünün yanında 
olmaya devam edecek.” Türkiye’de çeşitli 

sektörlerde faaliyet 
gösteren Honeywell, 
savunma ve havacılık 
alanında da Türkiye’nin 
önemli bir ortağı. Firma, bu 
rolünü, Türkiye’nin kritik 
projelerinde rol almaya 
devam ederek ve gelişen 
savunma ve havacılık 
sanayisi ile iş birliklerini 
arttırarak sürdürmeyi 
hedefliyor. Honeywell 
Aerospace EMEAI (Europe, 
Middle East, Africa, India / 
Avrupa, Orta Doğu, Afrika 
ve Hindistan) Başkan 
Yardımcısı Colin R. Dorsett, 
firmanın, Türkiye’deki 
faaliyetleri ile ilgili son 
durumu, MSI Dergisi’ne 
anlattı.
Şebnem ASİL 
s.asil@savunmahaber.com
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oranında daha fazla güç sağlayıp %25 
oranında daha az yakıt sarf edecek. Aynı 
zamanda, bakım maliyetlerini de düşü-
recek. Basınç/güç oranını arttırabilen 
çift yekpare disk grubu (spool)’na sahip 
bir motor olan HPW3000, mevcut ope-
rasyonel gereksinimler doğrultusunda, 
bu helikopterlerin, sıcak iklimlerde, 
daha yüksek irtifada ve daha uzun süre 
uçmalarını sağlayacak şekilde tasar-
landı. Az önce de belirttiğim gibi, ATEC, 
sanayinin önde gelen iki firmasının sa-
hip olduğu, dünya standartlarındaki 
mühendislik ve üretim kabiliyetlerini bir 
araya getirerek, HPW3000 programının 
amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak 
adına mükemmel bir çözüm sunuyor.
 
MSI Dergisi: Türkiye’nin Bölgesel Uçak 
Programı çerçevesinde de seçilen 
Dornier 328, Honeywell’in hâlihazırda 
alt sistem sağladığı bir uçak. Honeywell; 
aviyonik sistemleri, yardımcı güç 
kaynağını, çevre kontrol sistemlerini ve 
hava türbini marş sistemini sağlıyor. 
Bu program nasıl ilerliyor? Bu 
sistemleri yeni üretilmekte olan 
uçaklarda (TRJ328) ve geliştirilmekte 
olan yeni nesil TRJ628’ler için de 
sağlayacak mısınız? Ortak geliştirme 
çalışmaları ve bu alt sistemlerin 
Türkiye’de ortak üretimi ile ilgili 
planlarınız neler?
Colin R. DORSETT: Program, henüz 
uygulama ve sözleşme aşamasına gel-
medi. Sorunuzda da belirttiğiniz gibi 
Honeywell, Dornier 328’e sistem sağ-
lamakla yükümlü olup bu sistemlerle 
ilgili olarak Türkiye’de, kapsamlı ortak 
üretim ve sanayileşme konusunda çe-
şitli planlar geliştirdi. Bu programdaki 
ilerlemeleri bir an önce görmek için 
sabırsızlanıyoruz ve program ile ilgili 
büyük bir heyecan duyuyoruz.

TF-X için Hazırız
MSI Dergisi: Türk Hava Kuvvetlerinin 
birçok uçağında, Honeywell alt 
sistemleri kullanılıyor ve bu 
nedenle de Honeywell, Milli Muharip 
Uçak Geliştirilmesi (TF-X) projesi 
kapsamında, Türkiye’nin iş birliği 
yapabileceği firmalar arasında 
sayılıyor. Honeywell’in bu projeyle 
ilgili pozisyonu nedir? Türk Hava 
Kuvvetleri, SSM veya Türk firmaları ile 
yürüttüğünüz çalışmalarla ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Colin R. DORSETT: Honeywell, TF-X 
projesi kapsamında, 2013 yılından bu 
yana, TUSAŞ ile birlikte çalışıyor. Tüm 
dünyada, savaş uçaklarına, çok geniş 
bir yelpazede teknoloji sağlıyoruz. Bun-
lar arasında; Çevre Kontrol Sistemleri 
(ECS), Uçak Üzeri Oksijen Üretim Sis-
temleri (OBOGS), Elektrik Gücü (EP), 
Tekerlek ve Fren (W&B) ve Yardımcı 
Güç Ünitesi (APU)’nin yanı sıra aviyo-
nikler, ekranlar, görev bilgisayarı, EGI 
(Gelişmiş GPS/INS), Çok Modlu Telsiz 
(MMR) ve Hava Veri Bilgisayarı (ADC) 
sistemleri - bulunuyor. Honeywell Ae-
rospace, kokpitten kuyruğa, geniş bir 
yelpazede, ürün ve çözümler sunuyor. 
Savaş uçaklarından helikopterlere 
ve küçük iş jetlerinden geniş gövdeli 
uçaklara kadar uzanan pek çok ürün-
de, tecrübeye ve teknolojiye sahibiz. 
Günümüzün savaş uçaklarında, pek 
çok karmaşık sisteme ihtiyaç duyulu-
yor ve bizim de Türkiye’nin gelişen sa-
vunma sanayisi altyapısından faydala-
narak birlikte sunabileceğimiz pek çok 
sistem var.
TF-X projesi, devlet destekli, stratejik 
bir ulusal proje ve biz bu alanda ol-
dukça deneyimliyiz. Ayrıca Honeywell, 
100 yılı aşkın deneyimiyle sanayileşme 
ve iş birliği alanında, pek çok başarılı 

uygulamaya imza atmış bir firma. Bu 
önemli deneyimi, Türkiye’de geliştiril-
mekte olan yeni ve yerli platformlara 
aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda, sa-
vunma sektöründeki firmalarla ve ka-
rar mercileriyle yakın iş birliği içinde 
çalışıyoruz.
 
MSI Dergisi: Honeywell, aynı zamanda, 
siber güvenlik çözümleri konusunda 
da aktif bir rol üstleniyor. Honeywell, 
Türkiye’ye, siber güvenlik sistemleri 
ile ilgili neler sunabilir?
Colin R. DORSETT: Honeywell’in siber 
alandaki işlerine baktığımızda, Türki-
ye ile iş birliği yapabileceği potansiyel 
alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ho-
neywell, tehditlere karşı yüksek koru-
ma sağlayan siber kabiliyetlere sahip. 
Siber tehditler gelişmeye ve evrilmeye 
devam ettikçe, Honeywell’in sunduğu 
siber çözümlerin; sağlık, ulaştırma, 
bilgi teknolojileri, devlete ait tesisler ve 
enerji ve kimya sanayisi gibi alanlarda 
da kullanılma potansiyeli olacaktır.

MSI Dergisi:  Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Colin R. DORSETT: Türkiye, kendi ulu-
sal kabiliyetlerini ve ihracat fırsatlarını 
arttırmaya yönelik özgün programlar 
geliştirdikçe, Honeywell, Türk savun-
ma ve havacılık sektörünün yanında 
olmaya devam edecek. Honeywell’in, 
savunma, havacılık ve uzay teknolojisi 
alanındaki geçmişi, bölge hakkındaki 
bilgisi ve Türkiye’nin değişen ihtiyaç-
ları ile birleştiğinde, askeri imkân ve 
kabiliyetleri arttıran gelişmiş sistemler 
teslim etme konusunda iyi bir konum-
da olduğunu söyleyebiliriz.

Honeywell Aerospace EMEAI Başkan 
Yardımcısı Colin R. Dorsett’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

T129 ATAK üzerinde CTS800 motoru 
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MSI Dergisi: BNA, kendine biçtiği 
rolü, “Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın platform programlarının 
birincil seviye yerli sistem sağlayıcısı 
olmak.” şeklinde ifade ediyor. Birincil 
seviye sistem sağlayıcısı tanımından 
yola çıkacak olursanız, BNA’yı nasıl bir 
firma olarak anlatırsınız?
Eray GÖKALP: BNA olarak bizim ana 
ilgi alanımız, kontrol sistemleri; ağırlık 
ya da öncelik verdiğimiz sektör ise ha-
vacılık. Uçuş sistemlerinde, motorlarda, 
yakıt sistemlerinde, hidrolik sistemler-
de ve diğer pek çok alt sistemde, bir 
kontrol fonksiyonu ve bunu sağlayan bir 
elektronik ünite yer alıyor. Biz, bu alt 
sistemlerin bileşenlerinin; örneğin, bir 
yakıt pompasının tasarımı ile ilgilenmi-
yoruz. Onu yapan firmalar olacaktır. Biz, 
bu bileşenleri kontrol eden yazılım ve 
donanımı geliştirip, bileşenleri entegre 
ederek bir alt sistemi ortaya çıkarmayı 
planlıyoruz. Böylece, platform üreticile-
rine, kullanıma hazır alt sistemler sun-
muş olacağız. Daha çok sivil havacılıkta 
kullanılan; “birincil seviye sistem sağ-
layıcısı” terimi de tam olarak bunu tarif 
ediyor. Yine yakıt sistemi örneğinden 
gidecek olursak dünyaca ünlü uçak üre-
ticileri, bu sistemin alt bileşenlerini üre-
ten firmalarla temasta değil; sadece ya-
kıt sistemini aldığı firmayı biliyor. Uçak 
üreticileri, böylelikle, hem çok fazla te-
darikçi yönetmenin hem de alt sistemi 
geliştirmenin yükünden kurtuluyor.
BNA olarak, müşterilerimize şunu söy-
lüyoruz: Bu alt sistemleri, size biz sağ-
layabiliriz. Bunlara bileşen sağlayacak, 
özellikle yerli firmaları, birlikte çalışa-
rak sektöre kazandırma hedefinde de 
rol alabiliriz.
Tabii bu kurgu, birincil seviye sistem 
sağlayıcılarını, platform projelerinin 
kritik aktörleri hâline getiriyor. Bu se-
beple, birincil seviye sistem sağlayıcı-
ları, hem teknik hem de mali açıdan 
güçlü şirketler olmalılar. BNA da işte 
tam bu noktada öne çıkıyor.
Teknik tarafta, ekibimizin çoğunun 
sektörün içinden gelmiş olması, önem-

BNA Genel Müdürü Eray GÖKALP:

“İçinde kontrol olan kritik alt 
sistemlerde, birincil seviye sistem 
sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.”

Gelişmeye devam eden Türk savunma ve havacılık 
sektörünün en yeni oyuncularından birisi de 2015 
yılının Kasım ayında kurulan, Nurol BAE Systems 

Hava Sistemleri A.Ş. (BNA). Kara araçları sektöründe, 
sadece Türkiye’de değil Dünya’da da en başarılı ortak 

girişimlerden birisi olarak gösterilen ve yine Nurol 
Holding ile BAE Systems’in ortak girişimi olan FNSS ile 

aynı ortaklık modelinde kurgulanan BNA, çalışmalarını; 
havacılık ve savunma sanayisine yönelik; mühendislik, 

Ar-Ge, sistem geliştirme ve üretimi ve yüksek teknoloji 
sistem entegrasyonu alanlarında sürdürüyor. Vizyonu, 

“Türkiye’de geliştirdiği ve alanında en iyi değeri yaratan 
ürün ve yetenekleri ile yerel ve uluslararası pazarda 

tercih edilen bir şirket olmak.” şeklinde belirlenen 
BNA’nın çalışmalarını ve gelecek planlarını, BNA Genel 

Müdürü Eray Gökalp’ten dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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li bir fark yaratıyor. Örneğin, bir ana 
yüklenicinin, bize; “Şu standartla-
rı kullanacaksınız.” demesine gerek 
yok. Biz, zaten yıllardır, bu standartla-
rın gerekliliği ve bilinci ile çalışıyoruz. 
Ana yüklenici konumundaki platform 
üreticileri ile aynı dili konuşuyoruz. Bu 
konuda, Türkiye’nin kabiliyetlerindeki 
gelişmeleri de yakından takip ediyo-
ruz. Örneğin, hangi test nerede yapılır; 
hangi testler için yurt dışına gidilmesi 
gerekir; bu konuları sürekli araştırı-
yoruz. Sektörü ve dinamiklerini çok iyi 
tanımaya çalışıyoruz; potansiyel iş or-
taklarımızı ve neler yapabileceklerini 
önceden planlayabiliyoruz.
Teknik tarafa paralel olarak, birincil 
seviye tedarikçilerin, projelerdeki mali 
dalgalanmalara, ana yükleniciler ka-
dar dayanıklı olabilmeleri gerekiyor. 
BNA’nın ortakları; Nurol Holding ve 
BAE Systems, bu konuda büyük güven 
veriyor.
Burada, şunu da vurgulamak isterim. 
SSM yetkilileri ile görüştüğümüzde, 
onların da vizyonumuzdan ve yapmak 
istediklerimizden memnuniyet duydu-
ğunu görüyoruz.

MSI Dergisi: “SSM Platform 
Programlarının Birincil Seviye Yerli 
Sistem Sağlayıcısı” olma hedefi, son 
dönemde sıklıkla dile getirilen; “Ana 
yüklenicilerle KOBİ’ler arasında, orta 
büyüklükte firmalar olması gerektiği” 
söylemi ile ne ölçüde örtüşüyor?
Eray GÖKALP: Aslında bu söylemin, 
SSM’nin yerlileştirme hedefi doğrultu-
sunda, uygulamada, KOBİ’leri destek-
leyici yönde olduğuna şahit oluyoruz. 
Sanayileşme vizyonunda da yerli tasa-
rım veya üretim paketlerinin KOBİ’lere 
verilmesi, daha yüksek puantaja sahip. 
SSM projelerindeki offset yükümlülük-
leri de yine bu anlayışı destekler nite-
likte.
Biz, birincil seviye yerli sistem sağ-
layıcısı olma hedefi çerçevesinde; 
platform kritik alt sistemlerinin tasa-
rımı, üretimi, test ve kalite süreçleri, 
sertifikasyonu, tedarik zinciri ve ürün 
döngüsü yönetimi açısından, sürecin 
sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç-
lar ile bahsettiğiniz söyleme, tam da 
uyacak bir şirket olma hedefindeyiz. 
Sistem geliştirme sorumluluğu, hem 
platform üreticisinin isterlerini özüm-

semiş hem de sağlam alt birim tedarik 
zincirini geliştirmiş olmayı gerektirir. 
Böyle bir rol, platform üreticisinin işini 
hafifletmenin yanı sıra platform sevi-
yesinde geliştirme konularına, daha 
çok kaynak ayırmasına da yardımcı 
olacak. Özetle, tüm ürün yaşam dön-
güsüne yönelik bir tedarik zinciri oluş-
turulacak, çok daha çeşitli ürünlerin, 
ülkemiz envanterinde yer alabilmesi-
nin önü açılmış olacak.

MSI Dergisi: BNA’nın kuruluş süreci 
hakkında da bilgi vererek bugün 
hangi noktaya ulaştığınızı; sayısal 
bilgilerle de destekleyerek 
anlatır mısınız?
Eray GÖKALP: BNA, global seviyede 
tanınmış, iki dev şirketin ortaklığından 
doğan bir havacılık ve teknoloji şirketi-
dir. BNA; dünya çapında, 15.000’e yakın 
çalışanı ve yarım asrı aşkın başarı dolu 
geçmişi olan Nurol Holding (%51) ile 
dünya çapında 83.100’e yakın çalışa-
nı ile 40 ülkede havacılık ve teknoloji 
operasyonları yürüten, İngiltere’nin en 
büyük havacılık şirketi BAE Systems’in 
(%49), bugüne kadar edindikleri  
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tecrübeleri sentezledikleri bir “ustalık 
eseri”dir. Resmi kuruluşumuz, 2015 
yılının Kasım ayı gibi gözükse de aktif 
faaliyetlerimize, 2016 yılı Ağustos ayın-
dan sonra başladık. İlk yaptığımız şey, 
Nurol Holding ve BAE Systems’in kabi-
liyetleri ile Türkiye’deki açık konuların 
listelenmesi oldu. Böylece, üzerinde 
çalışacağımız bazı temel konular orta-
ya çıktı. Özellikle hava araçlarına yöne-
lik alt sistemler konusunda boşluklar 
gördük ve bu alanlara eğilmeye karar 
verdik.
Dışarıdan bakıldığında, BAE Sys-
tems’in, Milli Muharip Uçak (TF-X) 
projesinde üstlendiği rolün de etkisi ile 
BNA’nın, TF-X projesi için kurulduğu 
gibi bir düşünce var. Tabii ki TF-X ile 
ilgili planlarımız vardı ve bunlar hâlâ 
geçerli. Ama kapsam, TF-X ile sınır-
lı değildi ve kuruluşumuzdan bu yana 
geçen süreçte de bunu göstermeye 
çalıştık. Sonuçta, geliştirdiğiniz bir tek-
nolojiyi, farklı sektörlerde de uyarlaya-
rak kullanmak mümkün. Hatta ilk pro-
jemizi, IDEF 2017’de imzaladık ve bu 
projenin, TF-X ile bir bağlantısı bulun-
muyor. BNA, içinde kontrol olan tüm 
alt sistemlerle ilgileniyor. Ana odağı-
mız, hava araçları. Çünkü bu araçla-
ra yönelik geliştirilen alt sistemlerin 
emniyet kritikliği üst seviyede. Bunla-
rı yapabilen bir şirket, diğer alanlarda 
da rahatlıkla çalışabilir. Kara ve deniz 
sektörleri de ilgi alanımızda yer alıyor 
ve zamanla bu sektörlerde de projele-

rimiz olacak. Nitekim kara araçlarına 
yönelik, FNSS ile görüştüğümüz bazı iş 
paketleri mevcut.
Kısa bir süre önce kurulmuş olma-
mıza rağmen, özellikle son 6 ayda, 
altyapımızı oluşturduk; kurumsal sü-
reçlerimizi yazdık; ISO 9001 kalite ser-
tifikasyonumuzu aldık; AS 9100 için 
altyapımızı hazırladık; mühendislik 
laboratuvarımız için yatırımlarımıza 
başladık. Hızlı, fakat kontrollü sayı-
labilecek bir büyüme ile mühendislik 
kadromuzu 24; şirket çalışan sayımızı 
da toplamda 29’a çıkartarak başarılı bir 
süreç geçirdik. Bu süreçte, ODTÜ Tek-
nokent’te başladığımız faaliyetlerimizi; 
kaydettiğimiz büyümenin bir sonucu 
olarak, Bilkent Cyberpark’ta, daha bü-
yük bir tesise taşıdık. Yılsonu itibarıyla 
da almayı hedeflediğimiz projeler ile 
çalışan sayımızın, 40 civarında olmasını 
planlıyoruz.
Bünyemizde, Hava Sistemleri Direk-
törlüğü ve Elektronik Sistemler Direk-
törlüğü olarak ayrılmış, iki ana mühen-
dislik ve Ar-Ge departmanı bulunuyor. 
Bu departmanlarda, önde gelen üni-
versitelerin; havacılık, uçak, elektro-
nik, bilgisayar ve makina mühendisliği 
bölümlerinin mezunları ve kritik proje-
lerde yer almış mühendisler görev ya-
pıyor. Mühendislik ve Ar-Ge ekibimizde 
yer alan arkadaşlarımız, alanlarında 
donanımlı oldukları gibi, havacılık ve 
savunma sektöründe, ortalama 20 yıl 
tecrübeye sahipler.
Projelerimize baktığımızda, ilk olarak, 
hâlihazırda 16 aylık bir geliştirme dö-
nemi içeren ve 4 yıllık satış potansi-
yeli bulunan; “Çok Amaçlı Gaz Türbini 
Kontrol Sistemi Geliştirme ve Tedarik 
Projesi”nden bahsedebiliriz. Bu proje, 
Almanya’da yerleşik AES Aerospace 
Embedded Solutions GmbH şirketi ile 
sözleşmeye bağlandı.
2018 yılı, yüksek potansiyeli olan ve 
toplam geliştirme eforları ve satış ra-
kamları itibarıyla önemli ciro sağla-
mayı hedeflediğimiz bir yıl. Başta hava 
olmak üzere, tüm taktik araçlar için, 
kritik sistem geliştirme ve üretim pro-
jelerini yürürlüğe koymak, planlarımız 
içerisinde yer alıyor.

MSI Dergisi: Anlattıklarınızdan, 
ekibinize ve ekip kurmaya özel bir 
önem verdiğinizi anlıyoruz ve insan 
kaynağı konusuna bir parantez açmak 
istiyoruz. BNA’nın mevcut kadrosunu 
nasıl oluşturdunuz? Bu kadro nasıl 
gelişecek?
Eray GÖKALP: Biliyorsunuz, Yönetim 
Kurulumuzun takdiri ile BNA’nın ilk 
personeli ve genel müdürü olarak ge-
çen yıl göreve başladım. En başta, daha 
önceden beraber çalıştığımız ve nite-
liklerinden emin olduğum, çekirdek 
bir ekiple yola çıktık. Bu arkadaşların 
da özellikle çok yönlü olmalarına dik-
kat ettik. Hepsi konularına hâkim, çok 
iyi mühendisler; ama aynı zamanda, iş 
geliştirme, program yönetimi, kalite 
gibi konulara da destek olabilecek ye-
tenekteler.
İnsan kaynakları konusunda, aslında 
bazı farklı yaklaşımlarımız var. Ör-
neğin, iş geliştirme. Şuna inanıyoruz: 
Herhangi bir kişiyi “iş geliştirmeci” ola-
rak tanımlayıp, onun dolaşıp, size proje 
getirmesini beklemek yerine, söz ko-
nusu sistemi geliştirmiş birisinin bu işi 
yapması, bize göre daha doğru. İşi, bi-
lerek geliştirmesi, karşı tarafa da daha 
fazla güven veriyor. Bir diğer örnek, 
kalite. “Quality Management System” 
(Kalite Yönetim Sistemi) deniliyor. Biz 
buna, “Quality of Management System” 
(Yönetim Sisteminin Kalitesi) diyoruz. 
Çünkü lider kadronun kalite yaklaşımı, 
firmadaki kalite süreçlerini şekillendi-
rir. Yoksa herkesin çeşitli kalite belge-
leri var. Biz, şekilsel süreçler yerine, 
uygulanabilir süreçlerin peşindeyiz.
Çekirdek kadromuz böyle çok yönlü 
olunca, kurumsal süreçleri de hep bir-
likte, sıfırdan yazdık.
Bizim için, teknik bilgi ve çok yönlülük 
kadar, sosyal ilişkiler de çok önem-
li. Burada bir aile havası yakaladık ve 
kadromuzu, bu havaya uyumlu olacak 
kişilerle genişletiyoruz.
Tabii Türkiye’de, havacılık konusun-
da, zaten çok geniş bir insan kaynağı 
olduğunu söyleyemeyiz. Kadromu-
zu genişletirken, özellikle yurt dışın-
dan Türkiye’ye dönmek isteyen ya da 
bizi duyunca dönmeye karar verecek  

2018 yılı, yüksek potansiyeli olan ve toplam geliştirme eforları ve 
satış rakamları itibarıyla önemli ciro sağlamayı hedeflediğimiz bir 
yıl. Başta hava olmak üzere, tüm taktik araçlar için, kritik sistem 
geliştirme ve üretim projelerini yürürlüğe koymak, planlarımız 
içerisinde yer alıyor.
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arkadaşların başvurularını ve ışık gör-
düğümüz yeni mühendislerimizi de-
ğerlendiriyoruz.
Teknik bir iş yaptığımız için, süreci, hep 
mühendis kadrosu üzerinden anlattım; 
ama her kademede benzer profili ara-
dığımızı belirtmem gerekir. Örneğin, 
muhasebe müdürümüze kadar, sektör 
bilgisi olan arkadaşlarımızı seçtik.
Tecrübeli bir ekip oluşturduktan son-
ra, önümüzdeki süreçte de yeni mezun 
genç arkadaşlara daha fazla yönele-
ceğiz. Üniversitelerde sempozyumlar 
yaptık. Tanıdığımız öğretim üyelerimi-
zin referansıyla gelen öğrencilerle de 
görüşüyoruz. Bizim için not ortalaması, 
birinci kriter değil. Teknik bilgisi kadar, 
kişilik özellikleri, işe olan hevesi ve sos-
yal özelliklerine de bir bütün olarak ba-
kıyoruz.
İnsan kaynağı konusunda, şu noktanın 
da altını çizmem gerekiyor: Burası, bir 
Türk şirketi. Bizim tüm çalışanlarımı-
zın; özellikle mühendislerimizin ve tek-
nisyenlerimizin hepsi, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı ve Türk mühendislerle 
milli kabiliyetlerimizi geliştirmek en 
önemli hedefimiz. Ortağımız BAE Sys-

tems’in atayacağı bir genel müdür yar-
dımcısı pozisyonumuz var. Böyle bir 
pozisyon, bizi güçlendiriyor; çünkü bu 
genel müdür yardımcısı, özelikle BAE 
Systems’in geri kalanı ile arayüzümü-
zü sağlayarak iş birliği süreçlerimizi 
hızlandırıyor. Aslında tüm bu kurgu, 
FNSS’nin modeline çok benziyor. Na-
sıl ki FNSS’nin özgün ürünleri, Türk 
mühendis ve teknisyenlerinin eseri; 
BNA’nın ürünleri de öyle olacak.

MSI Dergisi: Kurumsal süreçleri nasıl 
oluşturduğunuzu anlattınız. Peki, 
BNA, sizce, tüm çalışanları ile bir 
kurumsal kültür çerçevesinde hareket 
edebilen noktaya ulaştı mı?
Eray GÖKALP: Yaptığımızı ve yapacak-
larımızı yazarak süreçlerimizi oluş-
turduk; yazdıklarımızı da yaparak ku-
rumsallığımızı ortaya koyacağız. Bu 
konuda, ekibimize çok güveniyorum. 
Tüm çalışanlarımız ile ulusal ve ulusla-
rarası alanda, bugüne kadar ender tec-
rübe edilmiş bir takım çalışması sergi-
liyoruz. Bu sayede, kurumsal olmakla 
beraber, kurumsallığın beraberinde 
getirdiği; hantallık ve verimsizlik gibi 

dezavantajlardan çok uzak bir noktada 
yer alıyoruz. Personelimize, savunma 
ve havacılık sanayisi standartlarında 
ücret ve yan haklar sağlıyoruz; bunlara 
ek olarak, uzun vadede liderlik prog-
ramları, yönetsel yetkinlikler ve strate-
jik düşünce konularında gelişim prog-
ramları planlayarak şirkete olan katkı 
ve bağlılıklarını arttırmayı hedefliyoruz. 
Kuruluş aşamasından itibaren, ileri dü-
zey havacılık ve savunma sistemlerini 
ülkemize kazandırmak gayesi ile bilgi 
ve deneyimlerimizi harmanladığımız, 
çok güzel bir ortamımız var. Ekibin her 
üyesi, az zamanda, çok ve büyük işler 
yapma arzusu ve donanımı ile kalite ve 
kurumsal süreçleri destekleyecek şe-
kilde ilerliyor. Ortaklarımızın, özellikle 
savunma ve havacılık alanının kendine 
özgü süreçlerine uyum sağladığımızı 
teyit etmek üzere kurduğu, uluslara-
rası hukuki denetim mekanizmalarına 
(Code of Governance / Öz Denetim Ku-
ralları) da haiz bir şirketiz.

Ürün ve Çözümlerimiz 
Özgün Olacak!
MSI Dergisi: BNA, dünyada da örnek 
gösterilebilecek, başarılı bir ortak 
girişim olan FNSS ile aynı modelde 
kurgulandı. Bununla beraber, 
kara araçları ile hava sistemleri, 
dinamikleri farklı olan alanlar ve 
pazarlar. Bu açıdan bakıldığında, sizce, 
FNSS modelinin getirdiği avantajlar 
neler; havacılık sektörüne özel olan ve 
bu modelin aslında henüz denenmediği 
alanlar da var mı?
Eray GÖKALP: Ülkemizde, havacılık 
sektörü, son derece kritik ve öncelik-
li bir öneme sahip. Özellikle TUSAŞ’ın 
üzerinde çok ciddi bir yük var ve TUSAŞ’ı 
destekleyecek, kalifiye yerli sistem 
tedarikçi desteğini sağlamaya çalış-
mamız gerektiğine inanıyoruz. Sektör, 
tasarımın ilk aşamasından başlayarak 
üretim ve idame süreçlerinde, çok sıkı 
sertifikasyon ve kalifikasyon gereklilik-
leri şart koşuyor. Bu sebeple bu konuda 
altyapı oluşturulabilmesi, hem sürek-
lilik hem de ciddi yatırım gerektiriyor. 
Havacılık sanayisi için oluşturulan ser-
tifikasyon altyapısının, diğer sektörlere 
de özellikle görev ve sistem güvenliği ve 
güvenilirliğinin sağlanması açısından, 
ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Bu nedenle BNA, altyapısını, havacılığı 
temel alan alarak, diğer kara ve deniz 
araçlarındaki kritik sistemlerde de uy-
gulamayı planlıyor.
Havacılık sektöründe, Nurol Holding ve 
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BAE Systems gibi, sektörde başarısını 
kanıtlamış iki güçlü şirketin ortaklığı, 
tıpkı kara araçlarında FNSS ile olduğu 
gibi, ulusal özgün hava araçları endüst-
risinin daha da gelişmesi açısından da 
büyük bir adım oldu.
BNA, FNSS’ye benzer şekilde, tekno-
loji transferinden ziyade, kendi özgün 
tasarımlarını, Türk mühendislerinden 
oluşan Ar-Ge ekibi ile tamamen milli ve 
yerli olarak geliştiren bir yapıya sahip. 
BNA, BAE Systems’in bilgi birikimin-
den, tecrübelerinden, ürün ve teknoloji 
havuzundan, ihracat olanaklarından 
ve iş paketi transferlerinden faydalan-
makla beraber, ulusal ve uluslararası 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik özgün tasarımların geliştirile-
ceği, gerekli teknik ve mühendislik alt-
yapısına sahip olacaktır.

MSI Dergisi: Gördüğümüz kadarıyla 
BNA, bir proje şirketi olarak kurulmadı 
ve ilk kuruluş gününden itibaren, 
projelerde görev almak için çalışıyor. 
Bu durum, BNA’nın oluşumunu ve 
gelişimini nasıl etkiliyor?
Eray GÖKALP: Biraz önce de ifade et-
tiğim gibi, BNA, BAE Systems’in Milli 
Muharip Uçak projesi ile Türkiye’ye ya-
tırım yapma niyeti ve Nurol Holding’in, 
savunma sanayisindeki başarısını, 

sektörün havacılık koluna da taşıma 
arzusu ile kuruldu. Bir proje için ku-
rulmamış olmamızı, aslında, şirket 
açısından bir avantaj olarak görüyo-
ruz. Bu sayede, sadece proje özeline 
yönelik istihdam oluşturmadık. Tür-
kiye’de, bilgi ve teknolojiye dayalı ve 
yüksek katma değerli yerli üretimin 
geliştirilmesine de katkı sağlayacak 
ve sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap 
verecek, çoklu disipliner bir ekip kur-
ma fırsatımız oldu. Ve dahası, “Birincil 
Seviye Sistem Tedarikçisi” olma viz-
yonunu benimsedik. Sonuç olarak, ilk 
kadrolarımız; “iş geliştirme” veya “te-
mel mühendislik” gibi kesin ayrımlarla  
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bölünen nitelikte insanlar yerine, bu iki 
uç disiplini birleştirebilen, ihtiyaçları 
daha iyi anlayabilen ve çözüm bulabilen 
bir yapıda oluştu. İşletmelerin başarı-
sında, en kritik unsurun, “insan faktö-
rü” olduğuna inanıyoruz. Bireyselliğe 
yer verilmeden, hedef bilinci olan, öz-
verili çalışan, sıkı takipçi ve inisiyatif 
alan bir ekibe sahibiz.

MSI Dergisi: BAE Systems’in 
BNA’ya sağladığı katkılar hakkında 
neler söylemek istersiniz? Bunları; 
iş geliştirme ve know-how gibi 
konularda ayrıntılandırabilir misiniz?
Eray GÖKALP: Ortağımız BAE  
Systems, dünya savunma sektörü-
nün, en büyük ilk 3 şirketi içinde yer 
alıyor ve hedeflerimiz kapsamında, 
sahip oldukları teknolojik altyapı ile iş 
birliğine açık durumda. Ortaklık yapı-
sı gereği, mühendislik süreçlerimizi, 
BAE Systems’in, “Ortak Mühendislik 
Geliştirme Süreçleri”ne uygun olarak 
yürütüyoruz. Yine benzer şekilde, BAE 
Systems’in; iş geliştirme, teklif hazır-
lama, tasarım dönemi, satış sonrası 
destek tecrübelerini de Türkiye dina-
miklerine uyarladık.
BAE Systems’in varlığı, kurumsal kül-
türümüzü oluştururken ilham alınacak 
bir örnek olmakla beraber, know-how 
gibi konularda, BAE Systems, kendi etik 
ve iş kuralları çerçevesinde, BNA’ya, 
diğer üçüncü taraf bir kuruluştan farklı 
davranmıyor. Diğer yandan, tabii ki bu 
oluşum sayesinde, BNA’nın, BAE Sys-
tems ile yakın temas içinde çalışarak, 
mühendislik yeteneklerinin geliştiril-
mesi, teknolojik bilginin üretilmesi, 
geliştirilmesi ve uygulanması konula-
rında, ülkemize katkı sağlayıcı bir rolü 
olacağını öngörüyoruz.

MSI Dergisi: BAE Systems, BNA’yı, 
TF-X ile ilgili süreçlerde nasıl 
destekleyecek? Hangi konularda iş 
birliği yapacaksınız?

Eray GÖKALP: Biz, TF-X’te, başta uçuş 
kontrol sistemi olmak üzere, çeşitli alt 
sistemleri üstlenmeyi hedefliyoruz. 
BAE Systems; farklı tiplerde uçakların 
uçuş kontrol sistemlerini geliştirmiş 
bir dev. Bu alanda, çok derin bir tec-
rübesi var. Biz de TF-X’in uçuş kontrol 
sistemini yerli olarak geliştirme süre-
cinde, bu tecrübeden en iyi şekilde fay-
dalanmak istiyoruz.

MSI Dergisi: BAE Systems, uçuş 
kontrol sistemi konusunda önemli 
bir birikime sahip; diğer yandan, 
dışarıdan aldığı diğer alt sistemler de 
mutlaka vardır. Önümüzdeki süreçte, 
BNA’nın geliştireceği diğer kontrol 
sistemlerinin, BAE Systems tarafından 
kullanılması gündeme gelebilir mi?
Eray GÖKALP: Tabii ki! Kavramsal ola-
rak baktığımızda, aslında bizim önce-
likli müşterilerimizden birisi de BAE 
Systems. Çünkü işimizi iyi yapabildiği-
mizi kendilerine ispat edebildiğimiz ve 
güven ortamını sağladığımız takdirde, 
onlar da bizimle iş birliği yapmak is-
teyebilirler. Biz mühendislik ortamını 
kurduk. Geldiler, ekibi tanıdılar, süreç-
lerimizi incelediler, söz verdiklerimizi 
gerçekleştirdiğimizi gördüler. Bir gü-
ven ortamı oluşup gelişiyor. Hatta BAE 
Systems, başka bir uçakta kullanılacak 
bir yazılım modülünü geliştirmek için, 
BNA’yı seçti. Yakın bir zamanda, bu-
nun sözleşmesini imzalayacağız. Bir 

anlamda, İngiltere’ye yazılım ihracatı 
yapacağız. Bu işi, rekabet koşulları al-
tında aldığımızı da belirtmek isterim.

MSI Dergisi: Nurol Holding çatısı 
altında yer alan diğer savunma 
şirketlerinden aldığınız destek ya 
da katkılar var mı? Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
Eray GÖKALP: Nurol Holding ve sa-
vunma ve havacılık alanındaki iştirak-
leri, kuruluş sürecimizde, bize önemli 
katkılarda bulundu. Bahsettiğim gibi, 
BNA, sıfırdan kurulan bir şirket; hazır 
aldığı kadrolar olmadı. Biz de çekir-
dek kadro olarak, öncelikle strateji ve 
mühendislik taraflarına eğildik. Bu sü-
reçte; insan kaynakları, finans, bilişim 
teknolojileri gibi bir takım kurumsal 
konularda, desteğe ihtiyacımız oldu. 
Nurol Holding, bunların hepsinde bize 
büyük destek sağladı. Yaz aylarının 
başına kadar da destek almaya devam 
ettik. Şimdi ise tüm süreçleri, bün-
yemizde yürütebiliyoruz. Bu konuda 
kendilerine, sizin de vasıtanızla tekrar 
teşekkür ediyoruz.
FNSS ve Nurol Makina; üretim ve alt-
yapı planlaması gibi alanlarda, yüksek 
tecrübeye sahip. Kendilerinin bu tecrü-
belerinden, üretim aşamamızda olabil-
diğince faydalanmayı istiyoruz.
FNSS ile çeşitli kritik sistemler geliştir-
me konularını görüşüyoruz. Çok kısa bir 
zaman diliminde, bu çalışmalarımızın  

FNSS ile çeşitli kritik 
sistemler geliştirme 
konularını görüşüyoruz. 
Çok kısa bir zaman diliminde, 
bu çalışmalarımızın neticelerini 
tanıtmayı hedefliyoruz. 
Prototip imalatlar konusunda, 
yine Nurol Makina ve FNSS’den 
destek alıyoruz.
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neticelerini tanıtmayı hedefliyoruz. Prototip imalatlar konu-
sunda, yine Nurol Makina ve FNSS’den destek alıyoruz.
Bunların yanında, Nurol Teknoloji ile de zırh tasarımı konusu 
ile ilgili görüşmeler yapıyoruz.
Tabii şunu da belirtmek gerekir: Tüm Nurol Holding şirketleri, 
kendi aralarındaki iş birliklerine, kurumsal olarak, hem tica-
ri hem de tedarik zinciri bakış açıları ile yaklaşıyorlar. Ticari 
bakış açısı ile şunu kastediyorum: Aynı holding çatısı altında 
olduğumuz için değil, hem teknik olarak daha iyi bir çözüm 
sunduğumuzda hem de maliyet-etkin olduğumuzda birlikte 
çalışma bilincindeyiz.

Motor Kontrol Sistemlerinde Adres BNA
MSI Dergisi: Kamuoyuna açıklanan ilk sözleşmeli projeniz, 
IDEF 2017 sırasında, AES ile imzaladığınız; “Çok Amaçlı 
Gaz Türbini Motor Kontrol Sistemi Geliştirme Projesi” oldu. 
İmza töreninde yapılan konuşmalardan, bu projeyi rekabet 
koşulları altında aldığınızı anlıyoruz. Biraz bu sürece de 
değinerek BNA’nın, bu projede neler yapacağı ve hangi 
kabiliyetleri ile önce çıkarak AES tarafından seçildiğini 
anlatır mısınız?
Eray GÖKALP: AES, Almanya’nın en büyük motor üreticile-
rinden MTU ile havacılık, savunma ve güvenlik alanlarında 
önde gelen Fransız şirketi SAFRAN arasında kurulmuş bir 
ortaklık. AES’nin, teknoloji seviyesi en üstte olan ve motorun 
beyni olarak kabul edilen Motor Kontrol Sistemi’nin geliş-
tirilmesi ve üretilmesi konusunda BNA ile iş birliğine karar 
vermiş olmasının, son derece önemli bir adım olduğu kanaa-
tindeyiz. Bu iş birliği, ülkemiz adına, bize büyük gurur veriyor. 
Çünkü savunma ve havacılık sanayisi alanında, teknolojik üs-
tünlüğe sahip ve dünya çapında söz sahibi bir oyuncu olma-
nın en önemli koşulunun, sanayisi gelişmiş ülkelere teknoloji 
ürünleri ihraç edebilmek olduğunu düşünüyoruz.
MTU Aeroengines, Türkiye ve dinamiklerini iyi bilen bir şirket. 
İlk olarak 2016 yılının Kasım ayında, İstanbul’da gerçekleşen 
ve bizim de ilk fuar katılımımız olan High-Tech Port by MÜ-
SİAD’da kendileriyle tanıştık ve Türkiye’deki olası iş birlikleri 
için, stratejiler geliştirmeye başladık. Kısa vadedeki iş birliği-
mizi, bir başlangıç projesi ile oluşturmaya karar verdik. Pro-
je, hâlihazırda kullanımda olan bir motor kontrol sisteminin 
iyileştirilmesini ve maliyet etkin bir hâle getirilmesini konu 
alıyordu. Bu süreçte, AES ile teknik kabiliyetlerimiz üzerine 
uzun görüşmeler yaptık. AES’nin, projede, havacılık tecrübesi  
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olan bir firma ile çalışmak istediğini 
ve bizi de böyle gördüğünü bildirmesi, 
bize, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 
Şubat ayında, teknik çözümümüzü ve 
ilk fiyat teklifimizi; Mayıs ayında da ni-
hai fiyat teklifimizi verdik. Teklifimizle 
beraber, AES ile tasarım ve test kapsa-
mındaki tekrarlanmayan maliyetler ile 
seri üretim satışlarından elde edilecek 
finansal getirinin iş modeli üzerinde 
çalışmaya başladığımızda, projenin, 
başlangıçta rekabet unsuru olarak 
karşımıza çıkan, teknik ve maliyet et-
kin bir sistem üretimine uygun olduğu-
na karar verdik. IDEF 2017 sırasında da 
sözleşmemizi imzaladık.
Söz konusu motor kontrol sistemi, kul-
lanım alanları; gemilerden, santrallere 
kadar uzanan bir gaz türbini için tasar-
lanıyor. Projede, performans iyileş-
melerinin yanı sıra ürünün fiyatında ve 
ömür devri maliyetlerinde de iyileşme-
ler hedefliyoruz.
Teknik ayrıntıya indiğimizde, proje kap-
samında, özgün olarak geliştirdiğimiz 
donanım ve gömülü yazılımın yapacağı 
iş; gaz türbin motorunu kontrol etmek 
için gereken ve sensörlerin oluşturdu-
ğu sinyallerin, yüksek hassasiyette ve 
çözünürlükte koşullandırılmasını ve 
mühendislik değerlerine dönüştürül-
mesini sağlamak. Geliştirilecek kont-
rol ünitesi, bir arayüz aracılığı ile harici 
bir bilgisayarla iletişim hâlinde olacak. 
Ayrıca, gerek motorun ve sistemin iş-
leyiş durumunu gerekse kontrol para-
metrelerinin güncellenmesine imkân 
tanıyacak.
Bu projenin, Türkiye ile iş yapmak iste-
yen yabancı firmalar için de bir model 
olacağını düşünüyoruz. AES ile görüş-
melerimizin başında, şunu söyledik: 
“Türkiye, ‘Türkiye’ye yatırım yapın (In-
vest in Turkey)’ sloganı ile ‘Türkiye’den 
sadece iş almak için yatırım yapın’ de-
miyor. Şunu görmelisiniz, Türkiye, ar-
tık teknoloji üreten bir ülke. O yüzden 
gelin, birlikte teknoloji geliştirelim. 

Bundan siz de kazançlı çıkacaksınız ve 
Türkiye’de iş yapma potansiyeliniz, asıl 
böyle artacak.” AES CEO’su Bernard 
Jurczynski, bu yaklaşımı olumlu buldu 
ve ikna oldu. Projenin imza töreninde 
ise ne demek istediğimizi daha iyi gör-
dü. İmza törenini, kendi standımızda 
yapacağımız, mütevazı bir tören olarak 
kurgulamıştık. Ama Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, SSM, TUSAŞ, TEI ve diğer 
pek çok kurum ve kuruluşlar, törene 
katılarak bizleri onurlandırdılar. Jurc-
zynski, törende bu topluluğa seslenme 
fırsatı buldu; ne yapmak istediklerini ve 
BNA’yı seçme nedenlerini anlattı.

MSI Dergisi: Bu proje, dünyada ve 
Türkiye’de size hangi kapıları açacak?
Eray GÖKALP: Bu projenin, hem teknik 
hem de idari yansımaları var. Teknik 
tarafta, bu projenin, ülkemizdeki çeşitli 
motor geliştirme projelerinde, FADEC 
sisteminin BNA tarafından geliştiril-
mesi için bir kaldıraç görevi görmesini 
bekliyoruz. BNA, uluslararası piyasada 
yaygın olarak kullanılan bir motor üze-
rinde çalışan bir sistemi geliştirerek, 
önemli bir kabiliyet ve referans elde 
edecek. AES ile yaptığımız çalışma ise 
konunun nasıl ele alınması gerektiği 
ile ilgili ideal bir örnek. Biz, işin kont-
rol kısmındayız. Uzmanlığımız, kontrol 
işlevinin yazılımı ve donanımı. Uçağın 
ya da motorun çalışma koşulları, ara-
yüzleri, kontrolün hangi algoritmalara 
göre yapılacağı ise üreticinin bildiği iş. 
Biz, işin o kısmına girmiyoruz; üretici 
de kontrol sisteminden beklediği ge-
reksinimleri ve mantığı bize tanımla-
yarak sistem entegrasyonunu gerçek-
leştiriyor.
Projenin idari tarafa yansımaları da 
şöyle: Biz, bu projeyi, BNA olarak ve 
yetkin iş gücümüz ve süreçlerimizi 
kanıtlayarak aldık. İşin içinde bir off-
set yükümlülüğü yok. Doğru konulara 
odaklanıp çalıştığımızda, ihracat po-
tansiyeli yaratabildiğimizi, ortakları-

mıza gösterdik. Bunun da bize olan 
güvenin artmasına katkısı olduğuna 
inanıyorum.

MSI Dergisi: Ürünlerinizi; uçuş kontrol 
sistemi, motor kontrol sistemi, 
yakıt sistemi, çevresel kontrol 
sistemi ve hidrolik sistemler olarak 
gruplandırıyorsunuz. Bu ürün grupları 
altında, şu anda müşterilerinize 
önerdiğiniz çözümler var mı?
Eray GÖKALP: BNA, havacılık alanın-
daki standart ve kılavuzlara uyumlu 
olarak alt sistem tasarımı ve üretimini 
gerçekleştirmek, bu sistemlerinin ihti-
yaç duyduğu yazılımları geliştirmek ve 
nihai ürüne alt sistemlerin entegrasyo-
nunu sağlamak amacıyla mühendislik 
faaliyetlerini yürütüyor. Bu süreçte, or-
taklık yapısındaki paydaşların deneyimi 
ve gücünü de arkasına almış durumda. 
Dijital Uçuş Kontrol, Motor Kontrol, Ya-
kıt, İklimlendirme ve Hidrolik Sistem-
leri gibi kritik alt sistemlerin, tasarım 
ve üretim faaliyetleri, çalışma alanla-
rımız arasında yer alıyor. Ayrıca, plat-
form seviyesi mühendislik faaliyetleri 
kapsamında; uçuş bilimleri analizleri, 
düşük görünürlük, eğitim, simülasyon 
ve sanal gerçeklik konuları da hedefle-
diğimiz öncelikli teknolojiler arasında 
bulunuyor.

MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde; 
TF-X, Özgün Helikopter (T625) ve 
yeni nesil jet eğitim uçağı (T-X) gibi 
önemli projeler var. BNA, bu projelerin 
neresinde? İlerleyen zamanda 
neresinde olmayı hedefliyor?
Eray GÖKALP: Türk havacılık sektö-
ründe, TF-X ve T625 ile gelecekte haya-
ta geçmesi öngörülen Bölgesel Uçak, 
T-X ve insansız hava platformu geliştir-
me programlarında BNA, tümüyle yerli 
ve kalifiye mühendislik iş gücüyle; hava 
aracı sistem tasarımı ve uçuşa elveriş-
lilik sertifikasyonu faaliyetlerini üst-
lenmek üzere yola çıktı. TUSAŞ’a, bu 
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zorlu projelerde, güvenilir bir sistem 
tedarikçisi olabilmeyi hedefliyoruz.
Bu programlarda, yerlileştirmeyi plan-
ladığımız uçak alt sistemlerini geliştir-
meyi ve devamında, bunların platforma 
entegrasyonu ile uçak seviyesi testleri-
nin icra edilmesini de TUSAŞ ile birlik-
te yapmayı hedefliyoruz. Bu sistemleri; 
Aktif Dijital Uçuş Kontrol Sistemi, Hidro-
lik Sistemler, İklimlendirme Sistemi ve 
Yakıt Sistemleri olarak sıralayabilirim.
Tasarım faaliyetleri devam eden Milli 
Muharip Uçak projesinde, düşük görü-
nürlük teknolojileri ve yeni nesil aktif 
dijital uçuş kontrol sistemleri üzerinde, 
yerli firmalarımız ve üniversitelerimiz 
ile araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rini sürdürüyoruz. Bu programlar dı-
şında, özgün olarak geliştirilecek hava 
platformlarımıza entegre edilmesi için 
çalışmalara başlanan türbinli ve pis-
tonlu motorların, motor kontrol siste-
minin geliştirilmesine yönelik altyapı 
oluşturma ve mühendislik kabiliyeti 
kazanma aktivitelerimiz de tüm hızıy-
la devam ediyor. AES ile imzaladığımız 
proje, bunun ilk ve en önemli adımı.
BNA, entegrasyon ve test altyapısının 
oluşturulması ile birlikte, yüksek tekno-
loji sistem entegrasyon, montaj ve test 
faaliyetlerini, hâlihazırda kurulum faali-
yetleri devam eden, simülatör ve sistem 
entegrasyon laboratuvarı bünyesinde 
gerçekleştirecek. Laboratuvarlarımız-
da, hava araçlarının alt sistemlerinde 
yer alan kontrol yazılımlarının gelişti-
rilmesi, “Hatta Değiştirilebilir Ünite” 
seviyesinde prototip üretimi ve montajı, 
yazılım ve donanım testleri ve sertifi-
kasyon çalışmaları yürütülecek.

MSI Dergisi: Tüm bunları konuştuktan 
sonra, kuruluşunuzun ardından 
kaydettiğiniz büyüme konusuna 
geri dönmek istiyoruz. “Kontrollü 
büyüme”den bahsettiniz. Büyüme ile 
ilgili karar parametreleriniz neler; 
nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Eray GÖKALP: Üzerinde çalıştığımız 
sistemler, platformun geliştirme süre-
ci ile uyumlu olarak ilerliyor. Bir uçuş 
kontrol sistemi örneğinde, bu sistem; 
uçağın temel uçuş bilimleri analizleriy-
le paralel geliştirilmesi gereken, en üst 
seviyede uçuş emniyet kritik ve hemen 
hemen diğer tüm sistemleriyle arayü-
zü olan öncelikli bir sistem. Bu derece 
öneme sahip bir sistemi tasarlamaya 
soyunuyorsanız çeşitli mühendislik di-
siplinlerinden kalifiye bir ekibi bir an 
önce istihdam etmek; gerek süreç ve 

mühendislik araçları gerekse tesis ya-
tırımlarınıza bir an önce başlamak du-
rumundasınız. Uçak üreticisi firma ile 
entegre bir şekilde, proaktif bir yakla-
şımla ortak çalışmalara başlamalısınız. 
BNA olarak bizler; uçuş, motor kontrol 
gibi öncelikli konumda tuttuğumuz sis-
temlerde, ana yüklenici tarafından ter-
cih edilen bir firma hâline gelebilmek 
üzere, bahsettiğimiz kontrollü büyüme 
sürecinin içindeyiz. Kontrollü büyüme-
yi, odaklandığımız konuların getirdiği 
bilinç ve sorumluluklar ile kurumsal 
kimlik ve dokumuza uygun olarak ger-
çekleştirmeye çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Peki, bu şartlar altında, 
5 yıl sonra nasıl bir BNA göreceğiz?
Eray GÖKALP: Güç, insanların oldu-
ğuna inandığı yerdedir. Biz, “‘Bilgi’nin 
güç ve gücün ise kendi başına ‘Güç’” 
olduğuna inanan ekoldeniz. Daha önce 
de değindiğim gibi, sektörde ve özel-
likle havacılık alanında, ortalama 20 
yıllık bilgi birikimine ve girişimci ruha 
sahip ekibimizle Bilgi’ye ve yarım asrı 
aşan iki dev ortağımızın desteğiyle 
Güç’e sahip olarak sektöre girmekle, 
benzer işletmelerden 1-0 önde başla-
dık. BNA’nın, önümüzdeki 5 yılda kat 

edeceği yolun; konu, yoğun ve yüksek 
katma değerli havacılık ürünleri ve 
milli kritik altyapılar olduğunu değer-
lendirdiğimizde, çetin olacağını biliyo-
ruz. Küresel deneyimler, bu tip kar-
maşık yapılı sistemlerin, “ürün” olarak 
piyasaya sunulması için, 5 yılın kısa bir 
süre olduğunu göstermekle birlikte, 
BNA olarak hedefimiz, 5 yıl içerisinde, 
bu kritik sistemleri, platformlara en-
tegre edilmiş prototipler olarak sizle-
re tanıtmak. Uçuş, itki ve görev kritik 
sistemlerin kontrol sistemleri için, 150 
kişiye varan bir mühendislik kadrosu 
öngörüyoruz. Toplamda ise yaklaşık 
180 kişi olacağız. Görev verildiği takdir-
de, ülkemizdeki büyük platform üreti-
cileri ile ortak mühendislik geliştirme 
faaliyetleri icra eden bir şirket olmayı 
hedeflemekteyiz. Hiçbir başarının te-
sadüf olmadığına inanıyoruz. Olgunluk 
ile heyecanı bir arada yaşayabilen bir 
kültürde, hedefimize emin adımlarla 
ilerliyoruz.

BNA Genel Müdürü Eray Gökalp’e, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

BNA’nın, önümüzdeki 5 yılda kat edeceği yolun; konu, yoğun ve 
yüksek katma değerli havacılık ürünleri ve milli kritik altyapılar 
olduğunu değerlendirdiğimizde, çetin olacağını biliyoruz. Küresel 
deneyimler, bu tip karmaşık yapılı sistemlerin, “ürün” olarak 
piyasaya sunulması için, 5 yılın kısa bir süre olduğunu göstermekle 
birlikte, BNA olarak hedefimiz, 5 yıl içerisinde, bu kritik sistemleri, 
platformlara entegre edilmiş prototipler olarak sizlere tanıtmak.
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Ortak Kriterler standardı nedir; ne işe 
yarar? Kısaca açıklayabilir misiniz?
Ortak Kriterler (OK), uluslararası  
bir standart. Akıllı kart gibi, veri  
tabanı gibi, yönlendirici ve güvenlik 
duvarı gibi “hack” edilmemesi gere-
ken bilişim teknolojileri (BT) ürünle-
rinin güvenliğini sağlamak üzere dü-
şünülmüş. Özellikle çok sayıda ülkede 
kullanılan ürünler, belli bir güvenlik 
standardını sağlasın; tekrar tekrar 
test edilmesin diye. En yoğun kullanıl-
dığı alan, akıllı kartlar. OK portalında  
(http://www.commoncriteriaportal.org/), 
sertifikalı ürünlerin listesini ve stan-
dartları bulabilirsiniz.

Ürününüze Ortak Kriterler Sertifikası 
almak nereden aklınıza geldi?
Siber güvenlik alanında da ürün ve çö-
züm geliştiren bir firmayız. TÜBİTAK  
TEYDEB desteği ile gerçekleştirdi-
ğimiz Akıllı Tehdit İzleme Sistemi 
(ATES) projesini planlarken bu serti-
fikayı almayı, ilave bir kazanım olarak 
kurgulamıştık. Kalitemizi kullanıcıya 
göstermek ve “yerli ürünün nitelikleri 
yetersiz” algısını kırmak için bu hedefi 
koymuştuk. Dünyada bizimkine ben-

zer saldırı tespit ve engelleme sistem-
lerinin bir kısmı, OK sertifikalıdır.

OK Sertifikası nereden alınıyor?
Türkiye’de sertifikayı veren makam, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE). 
Her ülkede sertifikayı verebilen tek 
bir makam var ve bu makamların da 
kendi aralarında imzaladığı sertifika 
tanıma anlaşması var. Ama işin teknik 
boyutunu, değerlendirme laboratuvarı 
yapıyor. TürkAK’a akredite, yani ta-
rafsızlığını ve yetkinliğini ispatlamış; 
TSE’nin de kabul ettiği OK değerlen-
dirme laboratuvarı ile yoğun şekilde 
çalışılıyor. Süreçte, TSE’nin de ziyaret-
leri, denetlemeleri oluyor. Türkiye’de 
ilk olarak, TÜBİTAK UEKAE çatısı al-
tında, OK değerlendirme laboratuvarı 
kurulmuştu. Şimdi, özel değerlendir-
me laboratuvarları da var. Yenilerinin 
de kurulduğunu duyuyoruz.

Sertifika almak zor mu?
Standardı iyi bilmek gerekiyor. Gerek-
lerini yerine getirmezseniz sertifikayı 
alamazsınız. İşin en başından itibaren, 
iş gücünü, proje takvimini ona göre 
planlamak lazım. Projenin başından 

itibaren, üretilmesi gereken kayıtlar 
var. Değerlendirme laboratuvarı ve 
TSE ile koordinasyonu iyi sağlamak la-
zım ki süreçte sarkmalar yaşanmasın.

Standardı herkes öğrenebilir mi? 
Bu konuda çalışmak için birikim 
gerekiyor mu?
Eğitim alabilirsiniz; danışmanla çalı-
şabilirsiniz. Bilgi güvenliğinin kurum-
sal kapsamda sağlanması konusunda, 
Türkiye’de, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi standardı, azımsan-
mayacak bir kitle tarafından tanındı. 
OK standardı da ISO 27001’e benzi-
yor. Mantık aynı, kapsam değişik. ISO 
27001’de kurum ölçeğinde yaptıkları-
nızı, OK’de ürün ölçeğinde yapıyorsu-
nuz. Tabii bu işi yapacak insanların, 
belli bir yazılım mühendisliği geçmişi 
olması lazım. Bilgi güvenliğinin ge-
nel mantığını bilmesi lazım. Bütün 
güvenlik süreçlerinde olduğu gibi, 
burada da işe risk analizi ile başlanı-
yor. “Risklerim neler? Bana yönelen 
hangi tehditler var? Ben bunları nasıl 
durdururum?” gibi soruların cevapları 
aranıyor. Bu konularda, bir kurum-
da açıklar varsa bunları politikayla  

ICterra, Ürünlerinin Güvenliğini 
Ortak Kriterle Arttırıyor
Sektöre sunduğu ürünlerin kalitesini daha da yükseklere taşımak için 
çalışmalarına ara vermeden devam eden ICterra, son olarak Akıllı Tehdit İzleme 
Sistemi (ATES) için Ortak Kriterler (Common Criteria) Sertifikası aldı. Bu sertifika  
ve belgelendirme süreci hakkında ICterra  yetkililerinden bilgi aldık.
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kapatırsınız, eğitimle kapatırsınız; 
başka önlemler alarak, sistemler kul-
lanarak kapatırsınız. OK’de ise hem 
politikayla hem de geliştirdiğiniz ürü-
nün içinde, bazı güvenlik işlevlerini 
gerçekleştirerek kapatıyorsunuz. OK 
standardının ikinci cildinde güvenlik 
işlevleri kataloğu var. Belli bir me-
todoloji kapsamında, geliştirdiğiniz 
sistemde bulunacak işlevleri oradan 
seçiyorsunuz. Öğrenilmeyecek bir şey 
değil. Hatta biz yazılımcıların hoşuna 
gittiğini bile gözledik.

Sertifikalandırılacak ürünü 
geliştirirken dikkat edilmesi gereken 
şeyler neler?
OK sertifikasyon süreci, risk anali-
zi ile başlıyor ve çalışmanın sonucu, 
Güvenlik Hedefi Dokümanı olarak 
kaydediliyor. Sonra tüm süreç boyun-
ca, Güvenlik Hedefi’nin üstüne koya 
koya gidiyorsunuz. Dolayısı ile temelin 
sağlam olması gerekir. Sürece, kendi 
ürününüze benzer ürünlerin Güvenlik 
Hedefi dokümanlarını gözden geçire-
rek başlamak çok mantıklı. Güvenlik 
Hedefi dokümanları da portalde yayın-
lanıyor; oradan indirilip değerlendire-
bilir. Aynı ürün pazarına çıkacağınıza 
göre, rakiplerden çok fazla veya çok az 
güvenlik işlevi gerçekleştirmek man-
tıklı olmaz. Benzer ürünlerin özellik-
lerine bakılacak, orası kesin. Gerisi, 
kurumsal stratejinize bağlı.

Sizin ürününüzde ne gibi güvenlik 
işlevleri var?
Bilgi güvenliğinde, erişim kontrolü 
olmazsa olmazdır. Kullanıcı tipleri ve 
bunların görebileceği ve  göremeyece-
ği bilgiler, kayıtlar, yapabilecekleri ve 
yapamayacakları işlemler, bir matris 
şeklinde tanımlanıyor. Buna Erişim 
Kontrol Politikası deniyor. Biz, bunun 

üstüne “Görevler Ayrılığı” prensibini de  
koyduk. Sistem yöneticisi, kendi yaptı-
ğı işlemlere ilişkin olay kayıtlarını si-
lemez. “Tetkikçi” rolü var; bu kayıtları 
tetkikçi inceler, yönetime rapor eder, 
gerektiğinde siler, yer açar. Tetkikçi 
de sistem yöneticisinin yaptığı işlem-
leri yapamaz. Böylece, sistem yöne-
ticisinin yetkilerini suistimal etmesi 
engellenmiş oluyor. Bilgi güvenliğin-
de, görevler ayrılığının tanımı da bu-
dur zaten: “Kurum varlıklarının kasıtlı  
ya da kasıtsız kötüye kullanımını  
engellemek üzere görev ve sorum-
lulukların ayrılması...” Bu bağlamda, 
kullanıcıya güzel bir örnek göstermek 
istedik.

OK sertifikasyonu çok fazla 
dokümantasyon yükü getiriyor mu?
Güvenlik Hedefi Dokümanı’na ilave 
olarak; Tasarım, Yaşam Döngüsü, 
Destek ve Test Dokümanları var. Ta-
sarımcının ve testçinin kendine aşırı 
güvenmemesi; bu dokümanlara her 
şeyi detaylı olarak yazması gerekiyor. 
“Laboratuvar anlar” deyip geçme-
mek gerekiyor. Kurumun kendi kalite 
süreçleri zaten bir takım doküman-
tasyon yükümlülükleri getirecektir. 
Mesela bizde, zaten CMMI 3 var. Dokü-
manların şekli, içeriği biraz değişiyor o 
kadar. Sonunda elinizde, gerektiğinde 
dönüp bakabileceğiniz başvuru dokü-
manları kalıyor. Değerlendirme labo-
ratuvarı, bütün dokümanları inceler. 
Dokümanlar arasında tutarlılık arar; 
standarda uyum arar. EAL 4 güvence 

seviyesinden itibaren, yazılım kaynak 
kodu da veriliyor. Biz, bu çalışmaların 
faydalı olduğuna inanıyoruz.

Bu çalışma sonucunda ne gibi 
kazanımlarınız oldu?
Proje yönetimine de yazılım ekibine de 
kattığı ciddi bir deneyim var. Disiplin 
var. Sistemli çalışmak zorundasınız. 
Geliştirme altyapınızı ve araçlarını-
zı, doğru şekilde kullanmak zorun-
dasınız. Bunların hepsi kazanımdır. 
Değerlendirme laboratuvarının çalış-
maları, “Açıklık Analizi” ile tamamla-
nıyor. Ürüne, formal işlevsel testlerin 
ötesinde; geliştiricinin düşünemeye-
ceği, bir kısmını kendi ortamında ya-
pamayacağı, “Man in the Middle” ve 
benzeri çeşit çeşit saldırılar uygula-
nıyor. Açıklar çıkıyor orada. Bunların 
ortaya çıkması ve kapatılması, tabii ki 
ürüne değer katıyor. Bütün bunların, 
kullanıcı tarafından da takdir edilece-
ğini düşünüyoruz.

Benzer ürünler geliştiren 
firmalara OK sertifikasyonunu
 önerir misiniz?
Bazı durumlarda, kullanıcı talep edi-
yor zaten. Karar, firmanın kendisine 
kalmışsa ve firmanın zaten yazılım ge-
liştirme süreci varsa; proje de başlan-
gıç aşamasındaysa olabilir. Bu şartlar 
geçerli değilse sertifikasyon süreci, 
zorlu ve maliyetli oluyor. Biz, bu şart-
larla başlandığında, projeye çok fazla 
maliyet getirmediğini gördük. Kazan-
dırdıkları ise tartışılmaz. u

ICterra siber güvenlik proje grubu 
SANS Enstitüsü’nden “Kötücül Yazılım Tersine 
Mühendislik” eğitimi aldı.
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Makedonya 
Cumhuriyeti’nin 
26’ncı Bağımsızlık 
Günü

Lalahan’da 
Yaza Veda Pikniği

t

 Türk Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde ve 
Genelkurmay Yabancı Askeri Ataşe Şube 
Müdürlüğü organizasyonunda, 9 Eylül’de, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lalahan 
Sosyal Tesislerinde, AMAC üyeleri ve ailelerine 
Yaza Veda Pikniği organize edildi. 
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen pikniğe 
katılan AMAC üyeleri ve aileleri, Lalahan 
Tesis Komutanlığınca hazırlanan yiyecek 
ve içecekler eşliğinde, hoşça vakit geçirdiler. 

t Makedonya Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Zharko Risteski, AMAC üyeleriyle beraber.

Makedonya Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Zvonko Mucunski, 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Akdağ ve diğer 
üst düzey misafirlerle beraber 
geleneksel pasta kesti.

t Makedonya Cumhuriyeti’nin 26’ncı  
Bağımsızlık Günü, Makedonya Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetlerinin 25’inci Kuruluş Günü ve Makedonya 
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti diplomatik 
ilişkilerinin 25’inci yıldönümü, 7 Eylül’de 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Zvonko 
Mucunski’nin, eşi ve büyükelçilik personeli ile 
birlikte davetlileri girişte karşıladığı geceye; 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ,  
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev 
yapan askeri ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı. 
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Polonya Silahlı Kuvvetler Günü

t

 Polonya Silahlı Kuvvetler Günü’nün 95’inci Yıldönümü, 12 Eylül’de, Ankara’da, Polonya 
Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve 
Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal Piasecki’nin davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 
Ankara’da görevli yabancı askeri ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı. 

t Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal Piasecki, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ve 
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Ukrayna Bağımsızlık Günü

t Ukrayna’nın Bağımsızlığının 26’ncı Yıldönümü, 14 Eylül’de Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın, elçilik çalışanları ve eşleriyle birlikte misafirleri girişte karşıladığı 
resepsiyona;  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve 
yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.  

t Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ukrayna Savunma ve Hava Ataşesi Alb. Viacheslav Latysh ve Ukrayna Deniz Ataşesi Dz. 
Yb. Denys Shevchenko; TSK mensupları ve AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Vestel Savunma ve AYESAŞ ekibi de 
Ukrayna Bağımsızlık Günü resepsiyonundaydı

t Konuşmaların ardından, Milli Savunma Bakanı 
Canikli ve Büyükelçi Sybiha, pasta şeklinde yapılan 
yöresel Ukrayna ekmeğini kesti.

TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir 
ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Oğuz Borat
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Meksika 
Bağımsızlık Günü

Slovakya Milli Günü ve 
Silahlı Kuvvetler Günü 

t  Meksika’nın Bağımsızlığının 207’nci Yıldönümü, 
15 Eylül’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 

kutlandı. Meksika Büyükelçisi Adriana Mendex, 
Meksika Deniz Ataşesi Tuğamiral Jorge Medina 

Antonio ve Meksika Askeri ve Hava Ataşesi 
Tuğgeneral Enrique Rivera’nın, eşleriyle beraber 

davetlileri girişte karşıladığı geceye, askeri ve sivil 
yabancı misyon temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri 

mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

t Meksika Deniz Ataşesi Tuğamiral Jorge Medina 
Antonio ve Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral 
Enrique Rivera, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Jozef Viktorin ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Martin Sovic, AMAC ve FALO 
üyeleriyle beraber. Slovakya’nın yeni savunma ataşesi, Alb. Ivan Kmet oldu. Albat Kmet, görevine başladı.

t

 Slovakya Milli Günü (Anayasa Günü) ve Silahlı Kuvvetler Günü, 20 
Eylül’de, Ankara Palas Devlet Konukevi’nde verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Verilen resepsiyonda, Slovakya resmi günlerinin 
kutlanmasının yanı sıra, Türkiye’deki görev süreleri dolan ve Eylül 
ayı sonunda ayrılacak olan Slovakya Savunma Ataşesi Tuğgeneral 
Jozef Viktorin ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Martin Sovic’e 
de veda edildi. Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova ve eşi, 
Savunma Ataşesi Tuğgeneral Jozef Viktorin, Slovakya Büyükelçi 
Yardımcısı Rastislav Krizan ve Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı 
Yarbay Martin Sovic davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve 
yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
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Şili’nin 
Bağımsızlık 
Günü ve 
Ordu Günü

t Şili Cumhuriyeti’nin 207’nci 
Bağımsızlık Günü ve Silahlı 
Kuvvetler Günü, 19 Eylül’de, 
Ankara’da düzenlenen bir 
resepsiyonla kutlandı. Şili 
Büyükelçisi Jose Manuel Silva, 
Şili Savunma Ataşesi Albay 
Osvaldo Vallejos ve Şili 
Büyükelçiliği Konsolosu Rodrigo 
Reyes, eşleriyle beraber davetlileri 
girişte karşıladı. Resepsiyona, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
Hava Lojistik Komutanı Korgeneral 
Yılmaz Özkaya, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve yabancı 
ataşeler ile çok sayıda davetli 
katıldı.

t SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
Müjdat Uludağ ve SSM Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanlığından Sibel Canözer

Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile geleneksel 
pastayı kesti.

t Şili Savunma Ataşesi Albay Osvaldo Vallejos; Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya ve AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Belçika Resepsiyonu

Çin Halk Cumhuriyeti Milli Günü 

t Belçika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komisyonu’nun Türkiye ziyareti, Belçika Büyükelçisi 
Michel Malherbe’nin Türkiye’ye atanması ve 
Belçika Savunma Ataşesi Albay Pol Vanden 
Berghe’nin vedası nedenleriyle, 25 Eylül’de, 
Belçika Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir resepsiyon 
düzenlendi. Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe 
ve eşinin davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli yabancı askeri ataşeler, savunma sanayisi 
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

t Belçika Savunma Ataşesi Albay Pol Vanden Berghe, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber. Belçika’nın yeni 
savunma ataşesi Alb. (GS) Herwig Holsteyns, görevine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak.

t Konuşmaların ardından Büyükelçi 
Yu Hongyang ve Bakan Yılmaz,
diğer üst düzey davetlilerle birlikte 
geleneksel pastayı kesti.

t Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 68’inci Yıldönümü, 28 Eylül’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang’ın, büyükelçilik personeli ile birlikte misafirleri 
girişte karşılandığı resepsiyona; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da 
görev yapan yabancı askeri ataşeler, iki ülkenin savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

76 - Ekim 2017

t Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Chen Qingsong, AMAC üyeleriyle beraber. 
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Çek Cumhuriyeti 
Milli Günü ve Silahlı 
Kuvvetler Günü

t

 Çek Cumhuriyeti’nin Milli Günü ile Silahlı 
Kuvvetler Günü, 26 Eylül’de, Ankara’da, 
Çek Cumhuriyeti Büyükelçilik Rezidansı’nda 
verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka 
ve Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Albay 
Miroslav Radkovsky’nin, eşleriyle birlikte 
misafirleri girişte karşılandığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görev yapan yabancı askeri ataşeler, 
iki ülke savunma sanayisi temsilcileri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

t

 Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal 
Piasecki, SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
Müjdat Uludağ ve ekibi, Türk savunma sanayisinden 
yetkililerle.

Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Albay Miroslav Radkovsky, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve AMAC üyeleriyle beraber.

MKEK 
Genel Müdürü 

Ahmet 
Taşkın da 

resepsiyonun 
katılımcıları 
arasındaydı.
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t
 Suudi Arabistan 

Krallığı’nın 87’nci 
Bağımsızlık Günü, 
27 Eylül’de, Ankara’da 
verilen bir resepsiyon ile 
kutlandı. Suudi Arabistan 
Krallığı Büyükelçisi 
Waleed A. Elkhereiji, 
büyükelçilik personeli ile 
beraber davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; 
Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve 
yabancı ataşeler, 
Türk savunma sanayisinin 
temsilcileri ile çok 
sayıda davetli katıldı.  

t Büyükelçi Elkhereiji; 
Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal 
ve resepsiyona katılan 
üst düzey misafirlerle 
birlikte geleneksel 
pastayı kesti. 

Suudi 
Arabistan’ın
Milli Günü
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t Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Plt. Tuğa. Khalid Hussain 
Alassaf, resepsiyona katılan Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir ile birlikte.

t Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Plt. Tuğa. Khalid Hussain Alassaf, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve AMAC üyeleriyle beraber.

t Resepsiyona HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ile SSM Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı Müjdat Uludağ da katıldı.
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Yarışmanın ödül töre-
ni öncesinde açılan 
sergide, 124 katılım-

cının, toplam 305 modeli  
sergilendi. Bu yıl yarış-
macılar, şu kategorilerde  
yarıştılar:

1. 1914- 1945 Arası Dünya
 Savaşları Paletli Askeri
 Kara Araçları
2. 1914- 1945 Arası 
 Dünya Savaşları 
 Tekerlekli ve Yarı Paletli
 Askeri Kara Araçları

3. 1945’den Günümüze 
 Modern Askeri 
 Kara Araçları
4. Askeri Figürler
 a. Tarihi ve/veya 
  Askeri Figürler
 b. Fantastik, Bilim-Kurgu
  ve Post-Apokaliptik 
  Figürler
 c. Büstler

5. Ölçekli Canlandırma 
 (Diorama)
6. 1/48 Ölçek
7. 1/72 Ölçek
8. Kurgusal (What-if) 
 Kara Araçları
9. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
 Kullanılmış Askeri 
 Kara Araçları
10. Genç Modelciler

               FNSS Askeri 
             Kara Araçları Model
  Yarışması, Gelecek 10 Yıla  
Daha Güçlü Giriyor
FNSS sponsorluğunda ve ev sahipliğinde 
düzenlenen Askeri Kara Araçları Model Yarışması’nın 
10’uncusunun ödül töreni, 16-17 Eylül tarihlerinde, 
FNSS’nin, Gölbaşı, Ankara’daki tesislerinde gerçekleştirildi. 
Her geçen yıl yenilikler eklenerek düzenlenen yarışma, bu yıl da 
gelişimini; yeni kategoriler, daha geniş uluslararası katılım ve 
modelcilikle ilgili firmaların da sergi alanında yer alması ile sürdürdü.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Cem Burak Öz

Sancar Buhur
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Bu yıl, yarışmanın yurt dışın-
dan 3 konuğu vardı: Volker 
Bembennek, Radek Pituch ve 
Pere Pla. Volker Bembennek 
ve Radek Pituch, 16 Eylül’de, 
birer atölye çalışması ger-
çekleştirerek, bilgi ve tecrü-
belerini, Türk modelcilerle 
paylaştılar.
Bu yıl, ayrıca, modelci-
lik sektörü ile ilgili 7 firma  
da modellerin sergilendiği 
alanda stant açarak model-
cilere yönelik ürün ve çö-
zümlerini tanıttılar.

10’uncu yıldönümüne özel 
bir diğer yenilik, FNSS Mo-
del Magazin dergisinin, 
ZMA-15 Modelleri Özel Sa-
yısı ile katılımcılara dağıtıl-
ması oldu. Türkçe-İngilizce 
olarak hazırlanan dergide; 
ZMA’nın kısa tarihçesi, fark-
lı ZMA-15 modellerinin ya-
pım aşamalarını anlatan 
inceleme yazıları ve model-
cilere referans olması için, 
ZMA’nın değişik operasyon 
ve ortamlarda çekilmiş fo-
toğrafları yer aldı.

Hüseyin Serin
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Son Dönemin 
Harekâtları, 
Model Dünyasına 
Girdi
Sergilenen modeller arasın-
da, son dönemde gerçekle-
şen meskûn mahal operas-
yonlarına ve Fırat Kalkanı 
Harekâtı’na katılan araçlar 
da yer aldı. TSK envanterin-
de yoğun olarak kullanılan 
ve başarıyla görev yapan 
ZMA’larla ilgili 2 model ve  
1 ölçekli canlandırma sergi-
lenirken, Leopard 2 tankı ile 
ilgili de bir model sergilendi. 
Ayrıca uluslararası arena-
daki diğer çatışmalarla ilgili 
model ve ölçekli canlandır-
malar da katılımcıların ilgi-
sine sunuldu.

Paylaşmak, 
Öğrenmek ve 
Eğlenmek
Yarışmanın ödül töreni,  
17 Eylül’de yapıldı. Törenin 
başlangıcında kısa bir ko-
nuşma yapan FNSS Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Birimi 
Yöneticisi Cem Altınışık, ya-
rışmanın 10’uncu yılını ge-
ride bırakması ile ilgili şun-
ları söyledi: “10’uncu demek 
bize mutluluk veriyor. Çünkü 
10 yıl önce, küçük bir mo-
delci topluluğu tarafından 
tohumları ekilen yarışma-
nın gelişimini, yıllar içinde 
destekleyerek yeşertmiş ol-
manın gururunu yaşıyoruz.  

Modelci topluluğunun 
önde gelen üyeleri de 

yarışmaya katkı veriyor.

Soldan sağa: Volker Bembennek, Bülent E. Beyoğlu, Radek Pituch ve Pere Pla. 
Yarışmanın yabancı jüri üyelerine anı objeleri, FNSS Strateji ve İş Geliştirme 
Lideri Bülent E. Beyoğlu tarafından takdim edildi. 

Soldan sağa: Engin Kayral, Özgür Güner, Haldun Olgun, Burak Gülboy ve Murat Özgül.
Yarışmanın Türk jüri üyelerine anı objeleri, FNSS İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun tarafından takdim edildi. 

Boray Yurdakul

Gökay Yalçın
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FNSS olarak, sponsoru ve ev 
sahibi olduğumuz bu yarış-

mada, burada büyük  
bir aile olarak 

bir arada bu-
lunmaktan 

büyük mutluluk duyuyoruz…  
Bizim, başından beri bir yola 
çıkma amacımız vardı: Pay-
laşmak, öğrenmek ve eğlen-
mek. Bunun hiçbir zaman 
dışına çıkmak istemedik. 
Bunda da başarılı olduğu-
muz görüyorum.”
Yarışmada, her bir kategori-
de ödül alanlar, Tablo 1’deki 
gibi açıklandı. Geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi, jüri, 
bazı kategorilerde birincilik,  

Tablo 1. 10’uncu FNSS Askeri Kara 
Araçları Model Yarışması’nda Ödül Alanlar

1. 1914 - 1945 arası 
Dünya Savaşları 
Paletli Askeri 
Kara Araçları
Usta Alt Kategorisi
Boray Yurdakul - Gümüş
Hobi Alt Kategorisi
Hasan Akyıldız - Altın
Cem Burak Öz - Gümüş
Göktuğ Berk Çakı - 
Mansiyon

2. 1914 - 1945 arası 
Dünya Savaşları 
Tekerlekli ve 
Yarı Paletli Askeri 
Kara Araçları
Usta Alt Kategorisi
Sançar Buhur - Altın
Hobi Alt Kategorisi
Özgür Acer - Altın
Hüseyin Serin - Gümüş
Yunus Emre Erentöz - 
Bronz

3. 1945’ten günümüze 
Modern Askeri Kara 
Araçları
Usta Alt Kategorisi
Özgür Aydın - Bronz
Hobi Alt Kategorisi
Gökay Yalçın - Altın
Zafer Yakar - Gümüş
İhsan Çakmakçı - Bronz
Oğuz Can Gökçe - 
Mansiyon

4. Askeri Figürler
4.1 - Tarihi ve/veya 
Askeri Figürler
Atilla Güç - Altın
Sunay Tuna - Gümüş
Doğu Sarhan Demir - 
Bronz
Aylin Vagas Başara - 
Mansiyon
4.2 - Fantastik, 
Bilim-Kurgu ve 
Post-Apokaliptik Figürler 
Sunay Tuna - Altın
Doğu Sarhan Demir - 
Gümüş
Ramazan Özdek - Bronz
4.3 - Büstler
Atilla Güç - Altın
Sunay Tuna - Gümüş
Volkan Ayhan - Bronz
Doğu Sarhan Demir - 
Mansiyon
Damla Demir - Mansiyon

5. Ölçekli Canlandırma 
(Diorama)
Hakan Alakoç - Bronz
Volkan Ayhan - Bronz
Sançar Buhur - Bronz
Mehmet Hakan Karlı - 
Mansiyon

6. 1/48 Ölçek
Sançar Buhur - Altın
Gürkan Özkan - Gümüş
Gökay Yalçın - Bronz
Aysun Yalçın - Mansiyon

7. 1/72 Ölçek
Özgür Aydın - Altın
Baki Temel - Gümüş
Mehmet Fatih Taş - 
Gümüş
Gürkan Özkan - Mansiyon

8. Kurgusal (What-if) 
Kara Araçları
Oykun Eren - Altın
Murat Yılmazer - 
Gümüş
Hakan Güney - Bronz
Kerem Atabeyoğlu - 
Bronz

9. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde 
Kullanılmış Askeri 
Kara Araçları
Volkan Ayhan - Altın
Zafer Yakar - Mansiyon
Levent Başara - Mansiyon

10. Genç Modelciler
İbrahim Akın - 
Mansiyon
Bora Özalhas - 
Mansiyon
Oğuz Can Gökçe - 
Mansiyon
Pera Sarf - Mansiyon
Arhan Altınışık - 
Mansyion
Çağın Gümüş - 
Mansiyon
Alp Kaan Ulusoy - 
Mansiyon
Mehmet Emir Bilgin - 
Mansiyon

Soldan sağa: Ertekin Tokur, Burak Gülboy, Serhan Ateş ve Yiğit Ali Paşaoğlu.
Yarışmanın organizasyonunda görev alan FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Birimi ekibi üyeleri, Jüri Üyesi Burak Gülboy ile birlikte. 

Genç Modelciler kategorisinde ödül alanlar, yarışmanın ve 
Türk modelciliğinin geleceğine ışık tuttular.

Soldan sağa: Osman Selçuk, Levent Başara, Volkan Ayhan ve Zafer Yakar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kullanılmış Askeri Kara Araçları kategorisinde 
dereceye girenlere ödülleri, FNSS Teknik Danışmanı Osman Selçuk
tarafından verildi.

Oğuz Can Gökçe
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ikincilik ya da üçüncülük 
için ödül vermedi. Diğer  
yandan, yine geçtiğimiz yıl-
larda olduğu gibi, özellikle 
yeni başlayan modelcile-
rin çalışmalarını takdir et-
mek için, mansiyon ödülleri  
verildi.
Toplam 10 kategorideki ödül-
lerin verilmesinin ardından, 
katılımcılar, test sahasındaki 
tribünlere geçerek PARS 8x8 
ve ZMA 15 GZPT’nin göste-
risini izlediler. Katılımcılar, 
gösteri sonrasında, araçları 
yakından görme fırsatı da 
yakaladılar. Verilen kokteyl 
ile devam eden etkinlik, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
konuya ilgi duyanların aile-
leriyle katıldığı ve hoş vakit 
geçirdiği bir hafta sonu akti-
vitesi de oldu. u
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Soldan sağa: Kerem Atabeyoğlu, Engin Kayral, Hakan Güney, Oykun Eren ve Murat Yılmazer.
Kurgusal (What-if) Kara Araçları kategorisinde dereceye girenlere ödülleri, Jüri Üyesi Engin Kayral tarafından verildi. 
Bu kategorinin birincisi, aynı zamanda MSI Dergisi’nin de yazarları arasında yer alan Oykun Eren oldu.

Araç gösterisi sırasında, önde, dönüş kabiliyetlerini sergileyen PARS 8x8, 
arkada ise statik olarak sergilenen AV8 ve SAMUR araçları görülüyor.

Katılımcılar, araç gösterisi 
sonrasında, FNSS tarafından 
üretilen araçları da yakından 
inceleme fırsatı buldular.

Göktuğ Berk Çakı
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MSI Dergisi: Bu yılki yarışmanın öne 
çıkan özellikleri ve geçtiğimiz yıllardan 
farklılıkları neler?
Cem ALTINIŞIK: 10’uncu yıla özel ola-
rak, bu alanda dünya çapında üne sahip 
dört modelciyi davet ederek FNSS’de 
ağırladık: Almanya’dan gelen Volker 
Bembannek; Polonya’dan gelen ve uy-
gulamalı bir çalıştay düzenleyen Radek 
Pituch; İspanya’dan gelen Pere Pla ve 
Almanya’da yaşayan ve yarışmada jüri 
üyeliği de yapan Özgür Güner.
Bu yıl, yarışmaya iki yeni kategori ek-
ledik: Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kul-
lanılmış Askeri Kara Araçları ve Genç 
Modelciler. Genç Modelciler kategorisi, 
aslında uzun bir aradan sonra, tekrar 
gündeme alınarak şartnameye eklen-
miş oldu.
Bir diğer yenilik, 10’uncu yıla özel ola-
rak, sadece ZMA modelciliğiyle ilgili, 
İngilizce ve Türkçe bir yayın hazırla-
mamız oldu. Böylece, 124 katılımcı ve  
305 model ile 10 yılın en büyük katılımı 
da gerçekleşmiş oldu.

MSI Dergisi: FNSS’nin içinde 
de modelcilikle uğraşan kişiler 
var. Dolayısı ile yarışmaya, hem 
organizatör hem de bir modelci 
bakış açıları ile yaklaşabiliyorsunuz. 
Sizce, yarışmanın, Türk ve Dünya 
modelciliğine ne gibi katkıları 
bulunuyor ve gelecekte ne gibi 
katkılarda bulunacak?
Cem ALTINIŞIK: Bu alanda, ülkemiz-
de, gerek askeri tarih gerekse literatür 
alanında büyük bir entelektüel birikime 
sahip, hatırı sayılır ölçüde modelci kit-
lesi mevcut. Ancak bu kişilerin yurt dı-
şındaki örneklerinde olduğu gibi, sanal 
ortam dışında bir araya gelebilecekleri 
ve birikimlerini paylaşabilecekleri plat-
formların sayısı, yok denecek kadar az.
FNSS, askeri kara araçları tasarlayan ve 

üreten bir firma olarak, MILDESIGN ta-
sarım yarışmaları ve Askeri Kara Araç-
ları Model Yarışmaları gibi faaliyetler 
düzenleyerek, toplum içindeki, bu tip 
konulara ilgi duyan, genç-yaşlı her ke-
simi kucaklıyor ve onların, yeteneklerini 
ortaya çıkarmalarını teşvik ediyor. Hiç 
şüphesiz, FNSS içinde de bu alana ilgi 
duyan, oldukça yetenekli insanlar var ve 
onlar da gerek yarışmacı gerekse orga-
nizasyon konusunda bu yarışmalara bü-
yük katkı sağlıyorlar.

MSI Dergisi: Geçen yıl, ilk defa jüri 
üyeleri arasında, yurt dışından gelen 
bir üye de yer aldı. Bu yıl ise 3 tane 
uluslararası konuk var. Yarışma 
yurt dışında nasıl biliniyor? Sizin bu 
konudaki gelecek hedefiniz nedir?
Cem ALTINIŞIK: Yabacı konuklar, camia 
içerisinde, yazılı ve sözlü olarak yarışma-
nın organizasyonuyla ilgili övgü dolu pay-
laşımlarda bulunuyorlar. Bu sayede, ya-
rışmanın ünü, uzak mesafelere yayılmış  

Etkinlik sırasında yaptığımız 
söyleşide, yarışmanın 
10’uncu yılında geldiği noktayı, 
aynı zamanda kendisi de 
bir modelci olan 
FNSS Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Birim Yöneticisi 
Cem Altınışık’tan dinledik.

Son dönemde gerçekleşen meskûn mahal operasyonları sırasında çekilen ve modelin altında görülen 
fotoğrafa uygun olarak yapılan ZMA modeli.

   Yarışmanın Ünü, Uzak 
Mesafelere Yayılmış Durumda

Yunus Emre Erentöz
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durumda. Bu ünün bir diğer nedeni de 
askeri modelcilik gibi bir hobi dalının, bu 
alanda faaliyet gösteren bir firma tara-
fından destekleniyor oluşu. Böylesi bir 
destek de dünyada ilk ve tek.
Diğer yandan, yarışmanın en büyük de-
zavantajı, yabancıların ulaşımı açısın-
dan, Avrupa’nın her yerinden Ankara’ya 
doğrudan uçuş imkânının olmayışı.  
Bu nedenle yarışmayı, 2 veya 3 yılda  
bir, İstanbul’a taşımayı da değerlendiri-
yoruz.

MSI Dergisi: Geçen yıl, yarışmaya, daha 
çok orta yaş ve üzerindeki modelciler 
ilgi göstermişlerdi.  

Bu yıl ise daha genç isimleri de 
yarışmada gördük. Bu sene, gençlerin 
ve özellikle küçük yaştaki potansiyel 
modelcilerin de bu alana ilgi duymasını 
sağlamaya yönelik ne gibi gelişmeler 
oldu?
Cem ALTINIŞIK: Genç Modelciler ka-
tegorisinin açılması, bu konuda büyük 
katkı sağladı. Daha önce de bu alana 
özgü bir kategori açılmış idi; ancak ka-
tılım yok denecek kadar az oluyordu. Bu 
yıl tekrar denemek istedik ve sonuçların 
umut verici olduğunu gördük. Çok ye-
tenekli genç modelciler var; bunlardan 
bazıları, ustalar kategorisinde dahi de-
receye giriyorlar.

MSI Dergisi: FNSS tasarımı araçların 
model kitlerini ne zaman raflarda 
göreceğiz? Bu konuda ne gibi 
çalışmalarınız var; bir takvim 
verebilir misiniz?
Cem ALTINIŞIK: Bu konuda oldukça ka-
rarlıyız. Bir yıl içerisinde, araçlarımızın 
ölçekli modelleri raflarda yerini almaya 
başlayacak.

FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Birim Yöneticisi Cem Altınışık’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Meskûn mahal operasyonlarında kullanılan 
örneğine göre modellenmiş bir diğer ZMA.

Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan bir 
Leopard 2 tankına ait model.

ZMA’yı 
muharebe 
sahasında 

gösteren 
bir ölçekli 

canlandırma.
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İ
ngiltere, harp filosunda-
ki gemi sayısı azalsa da 
hâlâ denizcilik alanında 

dünyanın referans aldığı ül-
kelerden birisi. Bu nedenle, 
İngiltere’nin, muharip deniz 
gücünün ağır işçileri konu-
mundaki fırkateynlerinin 
geleceği ile ilgili seçimlerini 
nasıl yaptığı, ilgi odağı olma-
ya devam ediyor. ABD’nin, 
kıyı muharebe gemileri ile 
fırkateynler arasında gel-
gitler yaşadığı; Avrupa ül-
kelerinin, yeni tasarımlarla 
ihracat pazarlarında müşte-
ri aradığı bir ortamda, İngil-
tere, kendisine farklı bir yol 
çiziyor.

Tip 23’ün Varisleri
Kraliyet Deniz Kuvvetleri-
nin fırkateyn gücü, hâlen,  
Tip 23 sınıfı gemilerden 
oluşuyor. Faydalı ömürle-
rini doldurmaya başlayan 
bu fırkateynlerin, ilk plan-
lara göre, yerlerini, Tip 26  
sınıfı fırkateynlere bırak-
ması öngörülüyordu. Bu  
görev değişiminin, envanter-

den çıkan her gemi için, yeni 
bir geminin envantere gir-
mesi şeklinde olması plan-
lanmıştı. Böylece, planlar, 
toplam 13 geminin tedarik 
edilmesi üzerine yapılmaya 
başlandı. Hedef; 6 adet Tip 
45 muhribi ve 13 adet fırka-
teyn ile toplam 19 gemilik 
bir güç oluşturmaktı.
Tip 26 ile ilgili tedarik süreç-
leri, tahmin edilenden uzun 
sürdü ve sonuçta, maliyetin 
yüksekliğinin de etkisi ile 8 
adet fırkateynin inşa edil-
mesine karar verildi. Sayıyı 
13’e tamamlamak için bulu-
nan formül ise Tip 31e sınıfı 
fırkateynler oldu.
Aslında Tip 23 sınıfına bakıl-
dığında; 8 adet geminin de-
nizaltı savunma harbi (DSH) 
yeteneğine sahip olduğu; 5 
adedinin ise genel amaçlı 
olduğu görülüyor. Benzer 
şekilde, Tip 26 sınıfının ana 
görevlerinden birisi de DSH 
olacak ve Tip 31e sınıfı, ge-
nel maksatlı kullanım için 
tasarlanacak. Böylece, mev-
cut durum da sayısal olarak 

korunacak. Yine de geçmiş-
te tek bir sınıf ile karşılanan 
ihtiyaçlar, artık iki farklı sınıf 
gemi ile karşılanacak.
Tip 31e ile ilgili öne çıkan 
noktalar, şöyle sıralanıyor:
n	 İngiltere’nin tedarik

edeceği 5 gemi için, 
gemi başına fiyat, 
250 milyon sterlini 
aşmayacak. 2030’lu 
yıllarda, Tip 31e 
fırkateynlerinin sayısının, 
5’in üzerine çıkması da 
seçenekler arasında 
yer alıyor.

n	 Gemiler, İngiltere’de 
inşa edilecek. Burada, 
muharip olmayan 
gemiler için bu 
gerekliliğin olmadığını 
not etmek gerekiyor. 
Örneğin, Kraliyet 
Deniz Kuvvetlerinin, 
Queen Elizabeth sınıfı 
uçak gemilerini de 
destekleyecek lojistik 

destek gemileri, 
Kore Cumhuriyeti’nde 
inşa ediliyor.

n	 Gemilerin, Queen
Elizabeth sınıfı uçak 
gemilerinde olduğu gibi; 
modüller hâlinde, farklı 
tersanelerde inşa edilip 
tek bir tersanede bir 
araya getirilmesi modeli 
ile inşa edilmesi tercih 
edilecek. Bu model, 
farklı tersaneler için 
iş olanağı yaratarak, 
bu tersanelerin 
yeteneklerini ve 
varlıklarını sürdürülebilir 
kıldığı için, özellikle 
öne çıkıyor.

n	 İlk geminin, 2023
yılında envanterde 
olması planlanıyor.

n	 Tip 31e’nin, ihracat
pazarlarında da
rekabetçi olması 
isteniyor. İhracat, 
savunma bakanı 
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İngiltere, 
Çıkışı Tip 31e 
Fırkateyninde 
Buldu
İngiltere, Tip 23 fırkateynlerinin 
yerini alacak gemileri belirlemek 
için çıktığı yolda, Tip 26 sınıfı ile ilgili 
aldığı kararların ardından, Tip 31e 
sınıfı ile noktayı koydu. Tip 31e sınıfı 
fırkateynler, önümüzdeki dönemin 
İngiliz harp filosunun son bileşeni 
olarak, Queen Elizabeth sınıfı uçak 
gemilerine, Tip 45 sınıfı muhriplere ve 
Tip 26 sınıfı fırkateynlere katılacak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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seviyesinde ifade edilen 
bir hedef olarak dikkati 
çekiyor. İngiltere, 
Tip 31e’yi, yakın 
müttefikleri; ABD, 
Avustralya veKanada’nın, 
farklı gemi programları 
için teklif etmeyi de 
planlıyor.

Adaylar Artıyor
Tip 26, Kraliyet Deniz Kuv-
vetlerinin önde gelen ortağı 
BAE Systems’in hâkimiyet 
alanı olsa da Tip 31e, ka-
zananın hâlâ belli olmadığı 
bir oyun. Bu durum da po-
tansiyel oyuncuların iştahı-
nı kabartıyor. Eylül ayında 

Londra’da düzenlenen DSEI 
2017’de, BMT Defence Ser-
vices’in VENATOR-110 ve 
Babcock’un Arrowhead-120 
tasarımları ön plana çıktı.
BMT, VENATOR-110’un mo-
düler tasarımı ile farklı ih-
tiyaçlara uyarlanabilirliğini 
ve modüler olarak inşa edi-

lebilmesini ön plan çıkarttı. 
Tasarım, 3 ana sürüme; ge-
nel amaçlı fırkateyn, karakol 
fırkateyni ve karakol gemisi 
sürümlerine sahip. Bu sü-
rümler arasında, platform 
ve görev sistemleri farklılık 
gösteriyor ve bu doğrultuda, 
maliyetler de değişiyor.
Genel amaçlı fırkateyn sü-
rümünde, VENATOR-110, 
maliyet-etkin ve kendi ba-
şına görev yapabilecek bir 
platform sunuyor. Görevleri 
arasında; ticari gemilerin 
korunması, kıyıdaki kuvvetin 
korunması, su üstü harbi ve 
muharebe sahasında durum 
farkındalığının sağlanması 
yer alıyor. Bu sürümün ge-
nel özellikleri şöyle sırala-
nıyor:
n	 Uzunluk (Genel): 117 m
n	 Uzunluk (Satıh): 107 m
n	 Su Çekimi: 4,3 m
n	 Deplasman: 4.000 ton
n	 Azami Genişlik: 18 m

Arrowhead-120

Tip 23 sınıfı fırkateynlerden HMS ARGYLL, Karayipler’de, 
karakol görevi sırasında görülüyor. Tip 23 sınıfı, 
yerini, Tip 26 ve Tip 31e sınıflarına bırakacak.
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n	 Azami Sürat: 
 >25 deniz mili
n	 Seyir Siası: 15 deniz mili
 süratte 6.000 deniz mili
n	 AW101 Merlin ve 
 daha küçük boyuttaki 
 helikopterlerin
 operasyonunu 
 destekleme
BMT, Tip 31e’nin gereksi-
nimleri ile uygun olarak, 
VENATOR-110’un tekne for-
munu, dünya denizlerinde 
görev yapacak şekilde ta-
sarladığını vurguluyor. Bu, 
geminin, farklı deniz durum-
larında görevini devam etti-
rebilmesi anlamına geliyor. 
Ayrıca, tasarım da teknenin, 
geminin ömür devri boyunca 
deplasmanda yaşanabilecek 
artışa rağmen kararlılığını 
muhafaza edebilmesi sağla-
yacak şekilde yapılıyor.

VENATOR-110, farklı sa-
vaş yönetim sistemlerinin 
kullanımına hazır olarak 
tasarlandı. Silahların enteg-
rasyonunu kolaylaştıracak 
tedbirler de alındı. Gemi, 
dizel ana makinaların kul-
lanıldığı CODAD (Combined 
Diesel and Diesel) konfigü-
rasyonuna sahip.
85 kişilik mürettebat ile gö-
revlerini yerine getirebilen 
VENATOR-110, helikopter 

personeli ve tim ile birlikte, 
106 personeli barındırabi-
liyor. Bu rakamın üzerine, 
18 kişilik geçici personel de 
eklenebiliyor.
Babcock ise Arrowhead-120 
ile kendini ispatlamış ve ti-
cari denizcilik alanında da 
kullanılan çözümlerle mali-
yet-etkinliği sağlamayı vaat 
ediyor. Böylece, uyarlanabilir 
ve esnek bir mimari sunuyor.
Arrowhead-120’nin başlıca 
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n	 Uzunluk: 120 m
n	 Azami Genişlik: 19 m
n	 Deplasman:
 Yaklaşık 4.000 ton
n	 Azami Sürat: 
 >24 deniz mili
n	 Seyir Siası: 15 deniz mili
 süratte 6.000 deniz mili
Arrowhead-120’nin dikkat 

çekici özelliği ise V-22’nin 
operasyonuna da imkân 
sağlayan helikopter pisti. 
Bir diğer farkı ise tahrikinin, 
dizel ve elektrik motorla-
rının bir arada kullanıldığı  
CODLAD (Combined Die-
sel-Electric and Diesel En-
gine) konfigürasyonunda 
olması.
Babcock, Arrowhead-120’de, 
iFrigate teknolojisi ile de 
fark yaratmayı hedefliyor. 
Bu teknoloji, performansı 
gerçek zamanlı olarak izle-
yerek, gemileri, veri analizi 
çağına taşıyor.

Alınabilecek 
Dersler Var
İngiltere’nin fırkateynlerle 
ilgili verdiği kritik kararlar, 
Türkiye’nin, İ sınıfı fırkatey-
nlerle yoluna devam ettiği 
dönemle örtüşüyor. İngilte-
re’nin yaşadığı süreçte gün-
deme gelen aşağıdaki ko-
nular, Türkiye’nin gemi inşa 
sektörü için de değerlendi-
rilebilecek noktalar olarak 
öne çıkıyor:
n	 İngiltere’nin ihracata

vurgu yapması, konunun, 
gemi inşa sanayisi 
açısından taşıdığı öneme 
bir kere daha dikkat 
çekiyor. 2020’li yılların 
sonlarında; Tip 26 ve 
Tip 31e sınıfları, yeni 
envantere girmiş; 
Tip 45 sınıfı ise henüz 
faydalı ömrünü 
doldurmamış olacak. 
Bu dönemde tersaneleri 
meşgul tutacak mesai ise 
ya ihracat projeleri 

VENATOR-110’un 
savaş harekât 

merkezi

Tip 31e sınıfı fırkateynlerin, 
modüller hâlinde farklı tersanelerde 

inşa edilmesi ve sonrasında 
bir araya getirilmesi planlanıyor.

VENATOR-110
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ya da tedarik edilecek 
ek Tip 31e sınıfı 
fırkateynler olacak. 
Türkiye, İ sınıfı 
fırkateynlerin inşasını 
özel tersanelere açarken, 
hem askeri hem de özel 
tersanelerin geleceği ile 
ilgili benzer planlamaların 
da gündeme gelmesi 
gerekecek.

n	 İngiltere, tersanelerinin
kısa vadeli 
sürdürülebilirliği için, 
modüler gemi inşasını 
gündeme getiriyor. 
Böylece, işin farklı 
tersanelere yayılması 
ve bu tersanelerin, 
gelecekte de oyunda 
kalması hedefleniyor. 
Türkiye’de de böyle 

bir modelin işleyip 
işlemeyeceği, tartışmaya 
açık bir konu.

n	 İngiltere, yaklaşık 
40 yıldır, fırkateyn 
boyutunda gemi ihraç 
etmemesine rağmen 
(envanter dışına çıkartılıp 
satılan ya da hibe 
edilenler hariç), gemi 
tasarımı yapabilecek  

bir kaç tane “tasarım 
evi”ne sahip olmaya 
devam ediyor. Bu 
kuruluşlar, Tip 31e 
için yetkin bir rekabet 
yaratarak, değerlerini 
gösteriyorlar. Türkiye’de 
ise sadece STM, böyle  
bir kimlikle öne  
çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, İngilte-
re’nin, Tip 26 sınıfı fırkateyn 
için iş birliği yapmak istedi-
ği ülkeler arasında, Türkiye 
de vardı. Tip 26 sınıfı ile il-
gili gelişmeler planlandığı 
gibi gitmeyince, bu iş birliği 
de rafa kalktı. Milli Muharip 
Uçak Geliştirilmesi (TF-X) 
projesi örneğinin gösterdiği 
gibi, Türkiye ve İngiltere’nin 
iş birliği yapma potansiye-
lini, hiçbir zaman göz ardı 
etmemek gerekiyor. Deniz 
platformları, şartlar uygun 
olduğunda, yeni iş birlikle-
rinin kapısını aralayabilir. u

Tip 26 sınıfı ile ilgili güncel bir çizim.
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