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BAŞYAZI

Ekim ayı, Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından 
önem taşıyan gelişmelerle geride kaldı.  
Bu gelişmeler arasında, en çok öne çıkanlar;  

Alp Havacılık’ın, 90 milyon dolarlık yatırımla kurduğu 
“Helikopter İş Merkezi Tesisi”nin açılması ile  
Nurol Makina’nın, 1.000’in üzerinde EJDER YALÇIN ve 
ülkede EJDER YALÇIN üretecek bir ortak girişim şirketinin 
kurulması için, Özbekistan ile anlaşması oldu.
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın da katıldığı, Alp Havacılık 
Helikopter İş Merkezi Tesisi açılış töreninden başlayalım.
Nereden nereye gelindiğini ve nereye gidileceğini gösteren 
sayısal veriler önemli. Yeni yatırımla açılacak bu tesisle 
birlikte, hâlihazırda 800 kişinin çalıştığı Alp Havacılık’ta, 
ilave 400 kişiye daha istihdam yaratılacak. Havacılık gibi 
yüksek katma değerli bir alanda gerçekleşecek bu yüzde 
50’lik istihdam artışı ile Alp Havacılık’ın personel sayısı, 
1.000’in üzerine çıkacak. Alp Havacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncer Alpata’nın verdiği bilgilere göre, 
Alp Havacılık’ın ihracatı ise 2023 yılında, yaklaşık 
500 milyon dolara ulaşacak.
Bu sayısal veriler, Tuncer Bey’in babası merhum Necdet 
Alpata’nın, Alp Havacılık’ın kurulduğu 1998 yılında attığı 
temellerin, ne kadar sağlam olduğunun da bir kanıtıydı.
Bu vesileyle biz de 2008 yılında ebediyete intikal eden 
Necdet Alpata’yı, sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Necdet Alpata, törende yapılan konuşmalarda da Türk 
sanayisine kazandırdıklarıyla anıldı; daha çok uzun yıllar 
anılmaya da devam edecek…
Tören sona erdiğinde, ilk kez Ekber Amca’nın bize söylediği 
şu cümle aklımızdaydı: “Her ölümlü; adı, anısı, eseri son 
kez anılıncaya kadar yaşar…”

Nurol Makina Çıtayı Yükseltmeyi Sürdürüyor
Öne çıkan ikinci gelişmeye dönelim ve Nurol Makina 
ile devam edelim…
Tunus’un ardından, Özbekistan’ın da tercihini 
EJDER YALÇIN’dan yana kullanmış olması, aracı ve 
Nurol Makina’yı, bir kez daha gündemin zirvesine 
taşıdı. Varılan anlaşma kapsamında, 10 yıllık bir süre 
zarfında, 1.000’in üzerinde sayıda aracın teslim edileceği 
Özbekistan’da, EJDER YALÇIN üretecek bir ortak girişim 
şirketi de kurulacak. Sayının fazlalığı ve seçilen tedarik 
modeli, hem Nurol Makina’ya hem EJDER YALÇIN’a 
duyulan güvenin de bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.
Özellikle katıldığı testlerde gösterdiği çok yüksek 
performans, EJDER YALÇIN’ın ve dolayısıyla 
Nurol Makina’nın bu başarısında büyük paya sahip. 
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol’dan aldığımız 
bilgilere göre, EJDER YALÇIN, katıldığı bazı testleri; 
tabir yerindeyse hiç sağa çekmeden tamamlayan 
tek araç olarak geçmeyi başarmış.
Aldığımız duyumlara göre, EJDER YALÇIN’ın, yakın 
gelecekte, yeni ihracat haberlerinin de başrolünde olması 
söz konusu. Arka arkaya ihracat haberlerinin gelmesi tabi 
ki önemli. Ancak burada, bize göre daha önemli bir diğer 
husus da ihracat haberlerini, yeni ortak girişim şirketleri 

kurulmasına dair haberlerin takip edecek olması.
Bu ve benzeri gelişmelerin, Nurol Makina’yı, pazarda, 
çok daha yukarılara taşıması bekleniyor.

Savunma ve Havacılık Sanayisinin 
Yurt Dışında Artan Varlığı Dikkat Çekiyor
Son yıllarda, özellikle Türk kara araçları sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların, yurt dışında şirket kurma 
örneklerini sıklıkla görmeye başladık. Bu örneklerin 
sayısının artması, Türk kara araçları sektörünün, hem 
geldiği nokta hem de geleceği açısından da önemli.
Bu noktada, sektörün ihtiyaç duyduğu bazı alt sistemler 
ve komponentler söz konusu olduğunda, devreye, 
yabancı firmalar giriyor.
Bu firmalar, Türk savunma ve havacılık sanayisinin 
gelişiminde, özellikle de platform seviyesinde ürünlerin 
ortaya çıkarılmasında, önemli bir konuma sahip. 
Henüz Türkiye’de geliştirilmeyen pek çok ürün, bir 
anlamda “çözüm ortağı” olarak görev alan bu firmalar 
sayesinde, Türk savunma ve havacılık sistemine dâhil 
oluyor ve platformların hayat bulmasında önemli 
bir rol oynuyor.
Bu durumun, bahse konu alt sistemi ya da komponenti 
üreten firmanın faaliyet gösterdiği ülke ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin iyi gitmediği durumlarda, aynı 
zamanda bir tehdit oluşturabileceğini de son dönemde 
sıklıkla gözlemliyoruz. Sadece Türkiye’nin ihraç edeceği 
ürünlerde değil, Türkiye’nin kendi ihtiyacı olan 
ürünlerde de durum değişmiyor.
Ancak bazı yabancı firmalar, durumun farkındalar 
ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyorlar. 
Eylül ayının 26’sında gerçekleştirilen “DIMO Day” da bu 
tespitimizi doğrulayan bir etkinlik oldu. DIMO Corporation’un 
Türkiye distribütörü olduğu; EATON Aerospace Systems, 
TRAKKA Sytems, Cranfield Aerospace, AMETEK PDS, 
AMETEK SFMS, Cobham Mission Systems, MOOG 
Components Group, Sensata Technologies, Marshall 
Aerospace ve ARNOLD Defense firmalarının, etkinlikte 
yaptıkları sunumlarda ve temaslarda, ITAR ve ihracat 
kısıtlamaları konusuna, son derece bilinçli yaklaşımlar 
sergilediğini gözlemledik. Etkinliğe katılan firmaların, 
eskinin satıcı-alıcı anlayışından uzak, yeni döneme uygun 
şekilde, iş ortağı anlayışına uygun bir yaklaşım içerisinde 
olduğunu da ekleyelim. Bu ve benzeri etkinlikleri, sektörün 
gelişiminin de bir göstergesi olarak değerlendirmek 
mümkün.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın kuruluş yıldönümü 
olması dolayısıyla Kasım aylarının sektör açısından ayrı 
bir önemi olduğu malumunuz. Bu vesileyle SSM’nin, 
32’nci kuruluş yıldönümünü kutlayarak noktayı koyalım.
Başta 8. Deniz Sistemleri Semineri özel dosyamız olmak 
üzere, Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle 
paylaşacağımız Aralık sayısıyla yeniden birlikte 
olmak dileğiyle.

Gündemi, Alp Havacılık ve Nurol Makina Belirledi

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

KASIM 2017



MSI ÖZEL HABER

6 - Kasım 2017

Açılışı yapılan tesiste, 
ilk aşamada, Alp Ha-
vacılık’ın Genel Mak-

sat Helikopter Projesi’ndeki 
yükümlülükleri kapsamında 
faaliyetler gerçekleştirile-
cek. Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM)’nın tedarik 
makamı olduğu bu proje; 
Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı, Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Genelkurmay 
Özel Kuvvetler Komutanlı-
ğı ve Orman Genel Müdür-
lüğünden oluşan, toplam  
6 kullanıcının ihtiyaç duydu-
ğu; iki farklı konfigürasyon-
daki, 109 adet T-70 BLACK 
HAWK helikopterinin ortak 
üretimini kapsıyor.
Üretim, montaj, test ve des-
tek hizmetlerinin tek çatı 
altında sunulacağı 11.000 
metrekarelik bu yeni tesis 
ile birlikte, Alp Havacılık’ın 
sahip olduğu toplam kapa-
lı alan, 50.000 metrekare-
ye ulaşacak. Ayrıca, 180’i 
mühendis olan 800 nitelikli 
personele ilave olarak 400 

kişiye daha iş imkânı sağla-
nacak. Böylece, Alp Havacı-
lık’ın çalışan sayısı, 1.000’in 
üzerine çıkacak.

BLACK HAWK’ın 
Küresel Tedarikçisi 
Alp Havacılık
Tesiste, Genel Maksat He-
likopter Projesi ile ilgili 
parçalar üretilirken, eş za-
manlı olarak aynı parçalar,  
ABD dâhil diğer ülkelerin 
envanterindeki helikopter-
ler için de üretilecek. Ka-
zanılan kabiliyetlerin, ge-
lecekte yürütülecek, milli  
ve özgün havacılık projeleri 
ile diğer ulusal ve ulusla-
rarası askeri ve sivil prog-
ramlarda kullanılması da  
planlanıyor.
Alp Havacılık’ın, Genel Mak-
sat Helikopter Programı 
kapsamındaki iş hacmi, 500 
milyon doların üzerinde. 
Firmanın, proje kapsamın-
da üretiminden sorumlu 
olduğu ürün ve sistemler 
ise ana transmisyon mo-
dülü dâhil tüm dişli kutula-
rı, tüm dişliler, uçuş kritik 

bileşenler, kuyruk rotoru 
şaft sistemi (tail rotor drive 
system / TRDS), ana rotor ve 
kuyruk rotoru kompleleri, 
uçuş kontrol sistemleri ve 
iniş takımı komplelerinden 
oluşuyor. Firma, TRDS’nin, 
dünyadaki tek tedarikçisi 
konumunda.

Alp Havacılık, 
Sektörün Geleceğindeki 
Rolüne Hazır
Tesisin açılışı için düzenle-
nen törene; Başbakan Binali 
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Muharip Hava Kuvveti 
Komutanı Orgeneral Atilla  

Alp Havacılık’tan, Eskişehir’e, İlave 
90 Milyon Dolarlık Helikopter Yatırımı

Alp Havacılık’ın Eskişehir’deki 
mevcut yerleşkesi içerisinde, 90 milyon 
dolarlık yatırımla kurulan “Helikopter 
İş Merkezi Tesisi”nin açılış töreni, 
3 Ekim’de gerçekleştirildi. Başbakan 
Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende, 
konuşmacılar, tesisin Türk savunma 
ve havacılık sanayisindeki yerine ilişkin 
önemli mesajlar verdiler. Tören, 
10 tonluk genel maksat helikopteri ve 
yeni ATAK helikopteri olmak üzere, iki 
yeni projenin duyurusuna da sahne oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde, uzun yıllardır her türlü zorlu görevi başarı ile icra eden BLACK HAWK helikopterlerinin; ana transmisyon modülü 
dâhil tüm dişli kutuları, tüm dişlileri, uçuş kritik bileşenleri, kuyruk rotoru şaft sistemi, ana rotor ve kuyruk rotoru kompleleri, uçuş kontrol sistemleri ve 
iniş takımı kompleleri, Alp Havacılık tarafından üretilecek.
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Gülan, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve Savunma ve Hava-
cılık Sanayi İhracatçıları Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş başta olmak 
üzere, çok sayıda davetli ka-
tıldı.
Tören’de ilk konuşmayı ya-
pan Alp Havacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncer Al-
pata, geçmişten gelerek 
geleceği anlattı: “Türkiye 
iş yapamaz diyorlar. Evet, 

geçmişte bir şekilde olamı-
yordu. Biz, artık bir araya 
geliyoruz. Türk Genel Mak-
sat Helikopter Projesi’nde, 
SSM’nin koordinasyonunda, 
TUSAŞ’ın liderliğinde, TEI ile 
beraber, ASELSAN ile be-
raber, Sikorsky ile beraber 
koşmak üzere hazırız. Bü-
yüklerimizin, dostlarımızın, 
yöneticilerimizin bize vermiş 
oldukları destek ve güvenin 
sağladığı motivasyonla hep 
beraber koşacağız. TUSAŞ’ımız  
bir sürü helikopter ve uçak 
yapacak; biz de onların dişli 
kutularını, iniş takımlarını 
yapacağız.”

İhracatta Hedef, 100 
Milyon Dolardan 500 
Milyon Dolara
Alp Havacılık, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin, 2016 yılı 
için hazırladığı, Türkiye’nin 
En Büyük İlk 500 İhracatçı 
Firması listesinde, 167’inci 
sırada yer almıştı. Firma-
nın, yılda 100 milyon dolar 
mertebesindeki ihracatına 
ilişkin gelecek hedeflerini 
anlatan Alpata, Sikorsky ile 
olan iş birliklerinin önemi-
nin altını çizdi: “Tabii ki ha-
vacılık alanında dünya ça-
pında rekabet ediyorsanız ve 
Sikorsky gibi de bir ortağınız 
varsa yıkamayacağınız bir 

kapı da olmaz. Gerçekten, 
dünyanın en büyük helikop-
ter firması; en güvenilir, en 
teknolojik ürünlerini üreten 
helikopter firması. Tekno-
lojiye aç, geleceğe aç, bü-
yümeye aç ve biz şanslıyız ki 
bizim ortağımız. Çok iyi bir 
uyumumuz var. Onlar, bura-
da yarattıkları enerji ile ufak 
tefek ince ayarlar ile tekno-
loji paylaşımları ile bizi çok 
önemli noktalara getirdiler. 
2023 yılında, 500 milyon  

Kasım 2017 - 7

Soldan sağa: Alp Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Erçelik, Sikorsky Aircraft Başkanı Dan Schultz, Başbakan Binali Yıldırım, Alp Havacılık Onursal 
Başkanı Ülkü Alpata, Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata ve Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil.

Açılış töreni sırasında sergilenen görselde, 
Alp Havacılık’ın Genel Maksat Helikopter Projesi
 kapsamında üreteceği parçalar, kırmızı renkli 
olarak görülüyor.
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dolarlık ihracata ulaşmak 
üzere olacağımızı, bugün-
den hesaplıyoruz. Bu, az bir 
şey değil.”

Dünya Standartlarında 
Bir Tesis
Alpata’nın ardından kürsü-
ye gelen Sikorsky Aircraft 
Başkanı Dan Schultz ise 
Alp Havacılık’ın kurduğu 
tesis hakkında şunları dile 
getirdi: “Burası, gerçekten 
dünya standartlarında bir 
tesis. Dünyanın herhangi bir 
yerinde gördüklerim içeri-
sinde en iyisi. Bunu, bura-
daki süreçler, imalat tekno-
lojileri ve üstün iş gücü ile 
birleştirdiğimizde, bu tesis, 
gelecekte de helikopter ve 
jet bileşenleri üretecek.”

Schultz, proje kapsamında-
ki iş birlikleri hakkında ise 
şunları söyledi: “Sikorsky 
olarak, Türk Genel Maksat 
Helikopter Projesi’ni çok 
ciddiye alıyoruz. Bizim SSM 
ve TUSAŞ’a karşı olan so-
rumluluğumuz, bugün bu 

tesiste kendisini gösteriyor. 
Bu işi zamanında ve öngörü-
len maliyetlerle yapacağız. 
Dünyadaki en iyi helikopterin 
üretilerek buradan uçması 
noktasında, bu programa 
ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kendimizi adadık.”

Türk Sanayisi için 
1,4 Milyar Dolarlık 
İş Payı
Törenin bir sonraki konuş-
macısı, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir oldu. Türk savunma 
ve havacılık sanayisi açı-

Tuncer Alpata Dan Schultz

Prof. Dr. Demir’den 2 Sürpriz: 
10 Tonluk Genel Maksat Helikopteri ve Ağır ATAK
Tören sırasında, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, iki yeni helikopter 
projesinin başlatıldığını da şu sözleri ile duyurdu: “Türkiye, kendi helikopterini yapmaya 
doğru gidiyor. Malumunuz A129’a T129 dedik, ATAK helikopterimiz çıktı; S-70’e T-70 
diyoruz, Türk Genel Maksat Helikopteri çıkıyor. Bunlar bir merdivenin basamakları gibi, 
Türkiye’nin kendi özgün dizaynı olan helikoptere doğru giden yolculuktaki adımlar.  
Bu vesile ile Özgün Helikopter programımızın da gayet başarılı gittiğini belirtmek 
istiyorum. Buna ilaveten, yine 10 ton sınıfında, genel maksat tip i bir helikopter tasarım 
projemizin başladığını; bu projede de Sikorsky ve diğer ortakların da her zaman için yer 
alabileceklerini belirtmek istiyorum. Yine ATAK helikopterimizin de ağabeyi olacak daha 
ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını da müjdelemek istiyorum.”
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sından, pek çok ilke sahne 
olan Türk Genel Maksat 
Helikopter Projesi hakkında 
bilgiler veren ve Alp Hava-
cılık’ın bu ilklerdeki payını 
anlatan Prof. Dr. Demir, 
şunları söyledi: “Projede, ilk 
defa bir Türk firması tara-
fından, yabancı bir firmaya, 
kokpit tasarımı gerçekleş-
tirilecek. Bu helikopterlerin  
ve BLACK HAWK’ların, ABD 
hariç, tüm dünyada pazarla-
ma ve satışı gerçekleştirile-
cek. İlk defa, 6 kullanıcının, 
çok çeşitli görev ihtiyaçları 
konsolide edilerek, ortak bir 
tedarik gerçekleştirilecek. 
Proje kapsamında, ilk defa, 

dişli ve dinamik sistemle-
rin üretimi, bugün açılışını 
yaptığımız tesiste gerçek-
leştirilecek. Yine proje kap-
samında, ilk defa, General 
Electric’e ait T700 motoru, 
Türkiye’de üretilecek.”
Prof. Dr. Demir, proje modeli 
kapsamında, %63 oranında 
yerli sanayi katılımı olduğu 
bilgisini paylaştı ve proje tak-
vimi ile ilgili beklentisini, şu 
sözlerle ifade etti: “[Helikop-
terlerin] Hizmete girme tari-
hi 2021 olarak verilmiş olsa 
da gerek müsteşarlığımız 
gerek TUSAŞ gerekse ilgili 
diğer alt yükleniciler, bu ta-
rihin öne çekilmesi için elle-

rinden geleni yapacaklardır.”
Prof. Dr. Demir, Sikorsky’nin,  
projedeki offset yükümlü-
lükleri kapsamında, Türk 
sanayisine vereceği iş payı-
na da değindi: “Sikorsky, ilk 
defa bu proje ile uluslararası 
olarak yapacağı satışlarda, 
Türk sanayi iş payı çerçeve-
sinde, Türkiye’deki yerli sa-
nayi kabiliyetlerini kullanma 
taahhüdü vermiştir ve bu ta-
ahhüt miktarı, 1,4 milyar do-
lardır. Bu miktar, 30 yıllık bir 
süreye yayılmış durumdadır. 
Helikopterlerin dünyaya sa-
tışı ve pazarlamasında da 
TUSAŞ ve Sikorsky, iş birliği 
içinde çalışacaklardır.”

20 Yıl Öncesinin 
Hayalleri, Bugünün 
Gerçekleri
Törende, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü de bir konuşma yaptı ve 
şunları dile getirdi: “Açılışını 
yaptığımız bu tesis, Türk fir-
malarının ve mühendislerinin 
kat ettikleri mesafeyi göster-
mesi bakımından, son derece 
önemli. Bizim firmalarımız, 
mühendislerimiz ve yetiş-
miş insan kaynağımız, Türk 
sanayi devrimindeki en bü-
yük dayanak noktamızdır. En 
ileri teknolojileri, artık kendi 
ülkemizde üretme kapasi-
tesine ulaşmış bulunuyoruz.  

Prof. Dr. İsmail Demir Dr. Faruk Özlü

Sikorsky’nin Polonya’daki tesislerinde 
üretilen ve Genel Maksat Helikopter Projesi’nde, 

ASELSAN ve Sikorsky tarafından geliştirilen 
aviyonik süit için test platformu olarak 

kullanılacak olan S-70i helikopteri, 
9 saatlik bir uçuşun ardından, 25 Şubat’ta, 

Ankara’ya ulaşmıştı.

©
 Sikorsky
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15-20 yıl kadar önce haya-
lini bile kuramadığımız he-
defler, artık çok yakın. Dün-
yanın en büyük savunma 
firmaları arasına, her geçen 
yıl daha fazla sayıda Türk 
firmasının girdiğini görüyo-
ruz. Türk savunma sanayi-
sinin üstün nitelikli ürünle-
ri, uluslararası fuarlarda ve 
projelerde, büyük ilgi görü-
yor ve göz dolduruyor. Biz-
ler, Türk savunma sanayi-
sinin, hızlı ve sürdürülebilir 
gelişimi için desteklerimize 
devam edeceğiz. Savunma 

sanayisi sektörü, üzeri-
ne titrediğimiz en stratejik 
alanlardan biri olmaya de-
vam edecek. Bugün açılışı-
nı yapacağımız bu merkez, 
Türk sanayisinin ve üretim 
kabiliyetinin önemli sem-
bollerinden biridir.”

Marka Değeri 
Büyüyor
Törendeki son konuşma-
yı yapan Başbakan Binali 
Yıldırım, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin son yıl-
larda yaptığı sıçramayı, şu 

sözleri ile anlattı: “Teknolo-
jide derinleşme ile beraber, 
savunma ve havacılık sana-
yisinde de Ar-Ge’ye önemli 
paylar ayırıyoruz. Savunma 
ve havacılık Ar-Ge bütçemiz, 
2016 yılı itibarıyla 1 milyar 
doları aşmıştır. Savunma ve 
havacılıkla ilgili ihracatımız,  
15 yıl önce, sadece 250 mil-
yon dolarken, bugün 2 milyar 
doları bulmuştur. Ciromuz 
1 milyar dolarken, bugün  
6 milyar doların üzerine 
çıkmıştır. 2002’de, sadece 
savunma sanayisi ile alakalı 
66 proje üzerinde çalışırken, 
bugün 543 proje üzerinde 
çalışıyoruz ve bu projelerin 
toplam bütçe büyüklüğü,  
60 milyar dolar.”
Başbakan Yıldırım, Şubat 
ayında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulan ve Türki-
ye Uzay Ajansı’nın kuruluşu 
ile ilgili düzenlemeleri de 
kapsayan kanun tasarısı ile 
ilgili olarak da şu bilgileri 
verdi: “Ülke kalkınması ve 
milli güvenliğin sağlanma-
sı, doğal kaynakların tespiti 
ve bunun halkın refahı için 
kullanılması adına, Türkiye 
Uzay Ajansı’nı kurma kara-
rı aldık. Bu kararı da taslak 

olarak meclise gönderdik. 
Bu yasama döneminde, in-
şallah Türkiye Uzay Ajansı 
kurulmuş olacak.”
Başbakan Yıldırım, açılışı 
yapılan tesisle ilgili de şun-
ları söyledi: “Burada yapı-
lan ürün, sadece bizim ku-
ruluşlarımızın ihtiyacı için 
yapılmıyor. Aynı zamanda, 
bölgemizde ve dünyada 
birçok ülkenin ihtiyacına 
da cevap verecek bir ürün 
olacak. Bu tesisler, bu iş 
için iftiharla söylüyoruz ki; 
dünyada bir ilk. Bu kadar 
entegre, her şeyin bir arada 
olduğu, böyle bir tesis, baş-
ka bir yerde yok. Bu tesis, 
zaten marka değeri yüksek 
olan Eskişehir’e, yeni bir 
marka yeni bir değer kata-
cak. KOBİ ve yan sanayi de 
buradan istifade edecek. 
Sadece burada çalışanlar 
değil, büyük küçük onlarca 
yan sanayi firması, buradan 
istifade edecek.”
Başbakan Yıldırım’ın konuş-
masının ardından, tesisin 
açılışı yapıldı. Daha sonra 
tesis konuklara gezdirildi  
ve Alp Havacılık’ın imalat 
kabiliyetleri, yerinde anla-
tıldı. u

Törenin ardından, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, tesisi gezerek, Alp Havacılık’ın imalat kabiliyetlerini yerinde görme fırsatı yakaladılar.

Binali Yıldırım
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI) olarak sektörün tanıtımı konusunda etkili 
çalışmalar yürütüyoruz. Sektörün güçlenerek varlığını 

sürdürmesinin, ihracat yoluyla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz 
ve mümkün olan her mecrada, her ortamda, daha fazla 
tanınırlık ve bilinirlik için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Eylül 
ayında, Londra’da gerçekleştirilen DSEI 2017 Uluslararası 
Savunma ve Güvenlik Ekipmanları fuarına Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile birlikte, milli katılım gerçekleştirdik.
DSEI de tıpkı IDEF gibi, 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bir önceki 
DSEI’ye, “Uluslararası Partner” statüsünde katılmıştık. 2 
yıl önce, sadece 14 firma ile katılım sağlamışken; bu yıl, 28 
firmamız fuarda boy gösterdi.
Bu verileri, savunma sanayimizin yakalamış olduğu ivmeyi 
ifade edebilmek; geçtiğimiz yıllarda, prestij olarak algıladığımız 
seviyelerin çok daha ötesinde olduğunu belirtebilmek için 
paylaşıyorum.
Bu sektör zor, rekabetçi ve bir yanlışın, tüm doğruları sildiği, 
acımasız bir sektör. En iyisi olmak için; uzun, pahalı ve zor 
süreçlerden geçmek zorundasınız. Üretmiş olduğunuz ürün, 
alanında etkili bir hücum kabiliyetine veya güvenilir savunma özelliklerine sahip olabilir:  
Rakiplerinden daha hızlı olabilir; daha uzun menzile sahip olabilir; daha dayanıklı olabilir. Diğer yandan, 
tüm bu başarımlarınızın ömrü çok kısa olabilir. Çünkü rakipleriniz de aynı amaçla aynı azimle çalışıyor,
geliştiriyor ve üretiyor.
Amacımız, en iyisi olmak. Çünkü savunma ve havacılık sanayisi, sadece en iyisinin talep gördüğü bir alan. 
Elbette bir ürünün kabiliyeti kadar, sahip olduğu özellikler kadar, fiyatı da önemli. Teslim süreleri de önemli. 
Ürün desteği ve lojistik hizmetler de önemli. Tüm bu parametrelerde, amansız bir yarış içerisindeyiz. 
Bunun bir göstergesi olarak, Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından üretilen ürünler, uluslararası 
testleri başarı ile geçiyor.
Son 15 yılda izlenen doğru politikaların, hayata geçirilen doğru uygulamaların ve gerçekleştirilen 
ortak akıl çalışmalarının, meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Firmalarımız, dünyadaki ilk 100 savunma firması 
listesine girmeye başladı ve her sene, bir önceki seneye göre, daha üst sırlarda yer alıyorlar. Bu önemli. 
Çünkü tesadüfi başarılar, gelecek adına tehlikeli bir aldatmacadır. Bizler, istikrarlı bir başarı için, 
dengeli büyümeyi öngören ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren bir yol haritasına sahibiz. 
Birliğimiz, başta SSM olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyor. Firmalarımızın yaşadığı sıkıntılara 
ortak çözümler geliştirilmesi için, firmalarımızın talep ve önerilerini, bu kurumlarla paylaşıyor; 
ülkemize yatırımcılarımızın güven duyduğu, istikrarlı bir sanayi kazandırmak için çalışmalarına 
devam ediyor.
Her şey tozpembe değil elbette. Zor bir alanda çalışıyoruz. Ülkeler arasındaki krizler, değişen global ekonomik 
veriler, bölgesel anlaşmazlıklar… Koşullar ne kadar zor olursa olsun, çalışmaya, üretmeye, hedefimiz olan 
“En iyisi olmaya” mecburuz.

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

Hedefimiz, 
En İyisi Olmak

14 - Kasım 2017
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Türkiye’de, özellikle terörle müca-
delede, hem operasyonel etkinliği 
hem de sunduğu 360 derecelik 

koruma ile kullanıcısından tam not 
alan; koruma seviyesi, taktik kabiliyet-
leri ve faydalı yük taşıma kapasitesi ile 
kendi sınıfını yaratan EJDER YALÇIN, 
kısa süre içerisinde ve arka arkaya elde 
ettiği satış başarılarıyla uluslararası 
pazarın da gözde platformu konumuna 
yükseldi. Farklı coğrafyalarda katıldığı 
test programlarından başarıyla ayrılan 
aracın ilk uluslararası müşterisi, Mart 
ayında, Tunus olmuştu. Ekim ayında ise 
haberler, Özbekistan’dan geldi. Nurol 
Makina, Özbekistan ile 24 adet EJDER 
YALÇIN III’ün doğrudan alımını ve Öz-
bekistan’da bir ortak girişim şirketi 
kurularak, 10 yıllık süreçte, 1.000 adet 
EJDER YALÇIN III üretimini kapsayan 
anlaşmalara imza attı.

İhtiyaçlarla Kabiliyetlerin 
Uyumu: EJDER YALÇIN
Özbekistan’ın, 4x4 taktik teker-
lekli zırhlı araç ihtiyacı için EJDER  
YALÇIN’ı seçmesi ile sonuçlanan sü-
reç, Şubat ayında, o zamanki Özbekis-
tan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul 
Raimoviç Berdiyev ve beraberindeki 
heyetin, Türkiye ziyareti ile başlıyor. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
aracılığıyla, Türk firmalarının sundu-
ğu çözümleri incelemeyi talep eden 
Özbek tarafının ziyaret ettiği firmalar 
arasında, Nurol Makina da yer alıyor.  

Nurol Makina, Uluslararası 
Pazardaki Varlığını Arttırıyor:

Özbekistan’ın Tercihi de 
EJDER YALÇIN Oldu

Nurol Makina tarafından 
geliştirilen EJDER YALÇIN, 

“kendi sınıfını yaratan 
araç” olarak hak ettiği 

ilgiyi, dünya çapında 
görmeye devam ediyor. 

Türkiye’nin ardından, 
geçtiğimiz aylarda 

Tunus’un da envanterine 
katmak için seçtiği  

EJDER YALÇIN’ın son 
müşterisi, 1.000’in 

üzerinde araçlık bir 
programla gündemin 

zirvesine yerleşen 
Özbekistan oldu. 

Özbekistan’ın, uzun 
vadeli ihtiyaçları için 

EJDER YALÇIN’ı seçtiği 
haberi, Ekim ayının son 

günlerinde, özellikle sosyal 
medyada, hızla yayıldı. 

Farklı kaynaklardan 
konuyla ilgili edindiğimiz 

bilgileri, Nurol Makina 
Genel Müdürü Engin 
Aykol’dan aldığımız 

bilgilerle birleştirerek, 
EJDER YALÇIN’ın 

Özbekistan macerasının 
ayrıntılı hikâyesini, 

okuyucularımız için sıcağı 
sıcağına derledik.

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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Bakan ve heyetinin, EJDER YALÇIN’ı 
yerinde görüp beğenmesi ile temaslar 
kuruluyor. Olumlu geçen görüşmelerin 
sonrasında, daha ayrıntılı inceleme için 
teknik bir ekip, Türkiye’ye gönderiliyor. 
Bu ekip de yapılan incelemelerin ar-
dında, EJDER YALÇIN’ın, Özbekistan’ın 
ihtiyaçları için en uygun araç olduğu-
na dair bir rapor hazırlıyor. İzleyen 
günlerde, bir SSM heyetinin Özbekis-
tan’a yaptığı ziyarette, Özbekistan’ın  
SSM’nin muadili kuruluşu olan  
Uzmaxsusimpex (UMSI) ile SSM ara-
sında; 12 adet EJDER YALÇIN’ın doğ-
rudan alımını ve 1.000 adet aracın da  
kurulacak bir ortak girişim şirketi ta-
rafından, Özbekistan’da üretilmesini 
konu alan bir niyet anlaşması imzala-
nıyor.
Bu anlaşma uyarınca, UMSI ile Nurol 
Makina arasında, ayrıntılı görüşmeler 
başlıyor. Görüşmelerde:
n	 Nurol Makina’nın, test için bir 
 aracını Özbekistan’a göndermesi,
n	 Testlerin başarılı geçmesi 
 durumunda, niyet anlaşmasında 
 belirtilen adetlerde araçların 
 tedarik edilmesi,

n	 Ortak girişim şirketi kurulması 
 ve araçların Özbekistan’da 
 üretilmesi ile ilgili, iki tarafın 
 teknik ekiplerinin çalışmalar 
 gerçekleştirmesi kararlaştırılıyor.
Bu kararları kayda alan anlaşma ise 
SSM şahitliğinde, UMSI ve Nurol Maki-
na arasında imzalanıyor.
İmzanın ardından, Nurol Makina test 
ekibi, Özbekistan’da incelemelerde bu-
lunuyor ve test planları ortaya konulu-

yor. Özbek ekibi ise EJDER YALÇIN ve 
üretim süreçleri ile ilgili incelemelerini 
sürdürüyor.
EJDER YALÇIN’ın Özbekistan’a varma-
sı ile zorlu test süreci başlıyor. Araç, 
önce, özel bir test alanında, 2 hafta sü-
ren testlere tabi tutuluyor. Daha sonra 
ise ülkenin genelinde, çok farklı coğ-
rafi şartlarda, yaklaşık 5.000 km’lik yol 
yapılıyor. EJDER YALÇIN, aracı, hem 
Nurol Makina personelinin hem de Öz-
bek personelin kullandığı testlerden, 
başarıyla çıkıyor.
Engin Aykol, Özbekistan’ın coğrafya-
sının zorluklarına, şu sözleriyle dikkat 
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çekiyor: “Özbekistan, coğrafi çeşitlilik 
açısından, Türkiye’ye benziyor. Yemye-
şil bir dağ yolunda ilerlerken, 6-7 saat 
sonra, çöl ya da bozkır olarak nitelen-
dirilebilecek bir araziye ulaşabiliyor-
sunuz. Bu da aracın, farklı koşullar al-
tında yüksek performans göstermesini 
gerekli kılıyor.”
Toplamda 1 ayı bulan testlerin ardın-
dan, EJDER YALÇIN’dan çok memnun 
kalan Özbek yetkililerin bu memnuni-
yeti, doğrudan alınacak araç sayısının 
24’e çıkmasıyla sonuçlanıyor. Bir ortak 
girişim şirketinin kurulması ve bu şir-
ketin 1.000 adet EJDER YALÇIN üret-
mesi ile ilgili Özbekistan tarafındaki 
adres olarak ise UzAuto firması göste-
riliyor. Nurol Makina ile UzAuto arasın-
daki görüşmeler, hemen başlıyor.
Aykol, EJDER YALÇIN’ın Özbekistan’da 
ipi göğüslemesi ile ilgili şunları söy-
lüyor: “EJDER YALÇIN, kesinlikle Öz-
bekistan’ın gündeme aldığı araçların 
arasında açık ara en iyi olanıydı. Bu-
nun üzerine bazı ülkeler, rekabeti, fi-
nans tarafına taşımaya çalıştı ve kendi 
araçlarını, çok düşük faizli kredilerle  
Özbekistan’a önerdiler. Müşterimizin 
ne istediğini çok iyi bilmesi, EJDER 
YALÇIN’ın testlerdeki üstün perfor-
mansı ile birleşince, ihaleyi kazanma-
mız sürpriz olmadı.”

Özbekistan ve Türkiye’nin 
Desteği Tam
Nihai imzaların, Özbekistan Cumhur-
başkanı Şavkat Mirziyoyev’in, Ekim ayı-
nın sonunda Türkiye’ye yapacağı resmi 
ziyaret sırasında atılması kararı, hazır-
lık süreçlerini hızlandırıyor.
n	 UMSI ile Nurol Makina arasındaki,
 24 adet EJDER YALÇIN III’ün 
 doğrudan teminini konu alan 
 sözleşme ile
n	 UzAuto ve Nurol Makina arasındaki,
 1.000 adet aracın bir ortak girişim
 şirketi kurularak Özbekistan’da 
 üretilmesini konu alan mutabakat
 muhtırasına yönelik,
nihai imzalar ise Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın huzurunda,  
26 Ekim’de, İstanbul’da atılıyor.
Doğrudan teslim edilecek araçların 
sözleşmesi, hemen yürürlüğe girmiş 
ve araçların üretimi başlamış durum-
da. Teslimatların ise 2018 yılının ilk 
çeyreğinde tamamlanması öngörülü-
yor. Ortak girişim şirketinin kurulması 
konusunda da son ayrıntılar konuşulu-
yor. Zamanlama, resmi süreçlere bağlı 

Araçlarımız, Testleri İçeren 
Hiçbir İhaleden Eli Boş Dönmedi
EJDER YALÇIN’ın, Tunus’un ardından Özbekistan’da da ipi göğüslemesi; 
ayrıca yeni uluslararası başarıların da elinin kulağında olması, akla, 
“Bu başarının ardındaki etmenler acaba neler?” sorusunu getiriyor. 
Aykol, öncelikle EJDER YALÇIN’ın başarısı ile ilgili tespitlerini paylaşıyor: 
“Ürün ailemizin tüm üyeleri için şunu söyleyebilirim: Müşterinin, karar 
vermeden önce testler gerçekleştirdiği hiçbir ihaleden, elimiz boş 
dönmedik. EJDER YALÇIN’ın, kendi sınıfını yarattığını söylüyoruz hep. 
Şu anda, EJDER YALÇIN ile sunduğumuz performansı, korumayı 
ve faydalı yük taşıma kapasitesini, aynı araçta sağlayan bir rakibimiz yok. 
Diğer araçlara baktığınızda, alt tarafta V şeklini, üst tarafta da yine açılı 
kenarları barındıran bir siluet görüyoruz. Açı verip kalınlık yaratarak 
karşıdan gelen tehditleri bertaraf etmeyi amaçlıyorlar. Ya tehdit de 
açılı gelirse? İşte bu yüzden, EJDER YALÇIN’da öyle bir siluet yok; araç, 
360 derece korumayı, hiçbir şeyden feragat etmeden sağlıyor. 
İhalelerde de bu yaklaşımımızın sonuçlarını, birebir görüyoruz. 
Evet, risk alarak 360 derecelik korumadan feragat edildiğinde; 
zırh korumasının neden olduğu ağırlığın azalması sayesinde, 
daha hafif bir süspansiyonla ya da daha düşük güçte bir motorla 
tasarım yapabiliyorsunuz. Aracın toplam maliyetinin, yaklaşık
%70’ini oluşturan bileşenlerde gittiğiniz bu basitleştirme ile 
genel maliyeti düşürebiliyorsunuz. Ama ortaya, her şartta görev 
yapamayan ve her türlü tehdide karşı insan hayatını koruyamayan 
bir araç çıkıyor. Böyle bir araç, bazı ihalelerde, fiyatın öne çıkması ile 
müşteri bulabiliyor. 
Diğer yandan, yüksek performans isteyen; alacağı aracı test ederek 
seçen ülkeler, EJDER YALÇIN’ın değerini, birebir ölçüyorlar ve görüyorlar. 
Son olarak, bir Orta Doğu ülkesinde katıldığımız ve toplam 15 aracın yer 
aldığı testlerde de bu durumu net bir şekilde gözlemleme fırsatımız oldu. 
EJDER YALÇIN, 4.000 km’lik testi tamamlama konusunda yalnız değildi; 
ona eşlik eden birkaç araç daha oldu. Ama diğer yandan, EJDER YALÇIN, 
testler sırasında, sağa çekip de bakım yapılmasını gerektirmeyen tek 
araç oldu. Testlerin başında araca binildi ve sonunda da araçtan inildi. 
EJDER YALÇIN, tüm bunları, yaklaşık 4 tonluk bir faydalı yük kapasitesi 
ile başarıyor. Diğer bir deyişle performans ya da koruma için, görev 
gereksinimlerinden feragat etmiyor.”
Aykol, böyle bir aracın arkasındaki gücü ise şöyle anlatıyor: 
“EJDER YALÇIN gibi bir aracın ortaya çıkması, bir tasarım kabiliyetidir; 
ama iş satışa geldiğinde, üretilebilirlik ve desteklenebilirlik gibi birçok 
disiplin de devreye giriyor. Dolayısı ile EJDER YALÇIN, tüm branşları ile 
toplam bir mühendislik başarısıdır. Çok iyi ve dinamik bir mühendislik 
ekibimiz var ve ekibin yaş ortalaması da 30’un altında. Onlar için, 
en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler, 
sektör ortalamasının üzerinde. Bu ekiple çok daha büyük başarılar 
kazanacağımıza eminiz.”
EJDER YALÇIN gibi bir ürünün ortaya çıkarılmasından sonra sahne, 
iş geliştirme ekibinin oluyor. Aykol, iş geliştirme prensipleri ile
ilgili şu bilgileri veriyor: “Yaptığımız sunumların başında, etik ilkelerimizi 
açıklıyoruz. Özetle; sadece testlerle gösterilmiş ve ispatlanmış 
yeteneklerden ve verilerden bahsediyoruz ve sadece kendi aracımıza 
odaklanıyoruz. Aracımızı, rakiplerimizle ilgili yorum yaparak 
pazarlamaya çalışmıyoruz. Kullanıcılarımızla araçlarımızın ömür devri 
boyunca, iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Tüm temaslarımızı, 
uzun vadeli bir iş birliği tesis etme düşüncesi ile kuruyoruz. 
Ekibimiz, müşterilerimiz ile çok yakın temas içerisinde. Aslında, 
kardeş yayınınız AMAC Magazine vesilesiyle diplomatik davetleri takip 
ettiğiniz için, sizler de bunu yakından görüyorsunuz. İş geliştirme ekibimiz, 
bu tür etkinliklerde, potansiyel kullanıcılarımızın Türkiye ayağı ile de 
sürekli temas halinde.”
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olmakla birlikte, şirketin kuruluşun, en 
geç 2018 yılının başında tamamlanabi-
leceği öngörülüyor. Ortak girişim şir-
keti, UzAuto’nun mevcut tesislerinden 
birini kullanacak ve tesis, UzAuto tara-
fından işletilecek. Bu kurguda, kuru-
luşta bir gecikme olmazsa yerel üretim 
hattından çıkan ilk araçların da 2018 
yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor.
Ortak girişim şirketinde, UzAuto ve 
Nurol Makina’nın hisseleri, eşit ağırlık-
ta olacak. Aykol, bu kurgunun avantaj-
larını şöyle sıralıyor: “UzAuto ve Nurol 
Makina arasında, tam bir güven var. 

Bu güveni, ortak girişimimizdeki hisse 
paylarını eşit tutarak da gösteriyoruz. 
Eşit hisseler, kararlarımızı alırken, biz-
leri, tam mutabakata yönlendirecek.”
Aykol, tüm bu süreç ve müşterileri ile 
ilgili izlenimlerini de şu sözlerle ifade 
ediyor: “Özbekistan’da, ne istediğini ve 

bu isteğine nasıl ulaşacağını bilen, son 
derece bilgili ve tecrübeli bir müşteri 
ile karşılaştık. Karşı tarafı dinliyorlar 
ve ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyorlar. 
Yaptığımız görüşmeler, sadece bir ara-
cın satışını kapsamıyordu; ortak üretim 
ve teknoloji transferi konuları da ma-

Nurol Makina’nın 2023 Hedefi, 100 Milyon Dolar Yıllık İhracat
Kuşkusuz 2017, uluslararası arenada, EJDER YALÇIN’ın yılı oluyor. EJDER YALÇIN’ın elde ettiği büyük başarılar, 
Nurol Makina ürün ailesinin diğer üyelerini; EJDER TOMA, ILGAZ II, EJDER KUNTER ve NMS’yi gündemin geri planına 
atıyor gibi görünse de aslında bu araçlarla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Aykol, bu gelişmelerle ilgili ayrıntıları 
henüz paylaşamayacak olsalar da oldukça hareketli günler geçirdiklerini söylüyor: “Üretip de uluslararası arenada 
satış başarısı elde edemediğimiz bir ürünümüz olmadı. Bazı araçlarımızın dünya genelindeki tanıtımına, nispeten yeni 
başladık. Bunların bilinirliği arttıkça, kullanıcı sayıları da artacak. Bu yıl tamamlanmadan, uluslararası bir anlaşmaya 
daha imza atmayı bekliyoruz. Özbekistan dışında kuracağımız ortak girişim şirketleri ile de gündeme geleceğiz.”
Nurol Makina, önümüzdeki dönemde, uluslararası fuar katılımlarında da fark yaratmayı hedefliyor. Aykol, bu alandaki 
stratejilerini, şu sözlerle anlatıyor: “Bizim için önemli olan, araçlarımızı, üst düzey heyetlere gösterebilmek. 
Fuar katılımlarımızı da buna göre planlıyoruz. IDEF 2017’nin ardından, DSEI 2017’ye de özel bir stant tasarımı ve 
EJDER YALÇIN ve NMS ile katıldık. Bu tercihlerimizin ne kadar yerinde olduğunu da gördük. Programlarında olmamasına 
rağmen, önemli heyetlerin, İngiliz mihmandarları ile standımıza gelip araçlarımızı incelediklerine şahit olduk. 
Önümüzdeki dönemde, yurt dışında, hem test kampanyaları hem de fuar katılımlarımız hız kesmeden devam edecek.”
Nurol Makina, yakaladığı ivme ile ihracat alanında iddialı hedeflere göz dikmiş durumda. Aykol, gelecek dönemin 
ipuçlarını, şu sözlerle veriyor: “Yakın zamanda, şirket olarak toplanıp, stratejilerimizi gözden geçirdik. Önümüzdeki 
dönemde, ciromuzun yaklaşık %70’inin, dış satışlardan kaynaklanacağını öngörüyoruz. Geçen yıl ciromuz, 97 milyon 
dolar civarında gerçekleşti. Bu yıl, şimdiden 100 milyon doları aştık. 2023’te ise ihracat rakamımızın 100 milyon 
dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Biz, EJDER YALÇIN ve NMS’de ortaya koyduğumuz gibi, kendi sınıfını yaratan araçlar 
geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar bize güç veren ve minnettar olduğumuz devlet desteğinin, önümüzdeki 
dönemde de artarak devam etmesi, bizi hedeflerimize daha hızlı ulaştıracaktır.”

EJDER YALÇIN, savunma alanında, Özbekistan’a ihraç edilen 
ilk Türk platformu. Bu durum, bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. 
Yaptığımız ya da yapmadığımız her şeyle Türk savunma ve havacılık 
sanayisini temsil ediyor olacağız. Çok iyi bir örnek olmak ve 
iki ülke arasındaki iş birliğini daha da yukarıya taşımak istiyoruz. 
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sadaydı. Üründen ve ülkeden bağım-
sız olarak, bu konular, belirsizliklerin 
fazla olması nedeniyle taraflarda soru 
işaretleri oluşturabilen konular. Fakat 
süreçte gördük ki; UMSI yetkilileri, bu 
konulara son derece hâkim ve karşıla-
şabileceğimiz zorlukları, bizim kadar 
önceden öngörebiliyorlar. Yerel ortağı-
mız UzAuto ise özellikle sivil alanda, bir 
otomobilin, en temel bileşenine kadar, 
hemen hemen tamamını üretme yete-
neğine ve tecrübesine sahip; önemli bir 
sanayi kuruluşu. Sonuçta, tüm tarafla-
rın kendi alanlarındaki yetkinliklerinin 
değerlendirildiği, tatmin edici bir süreç 
yaşadık; hatta yaptığımız işten, büyük 
keyif aldığımızı da söyleyebilirim. Gö-
rüşmeler sırasında, Özbekistan’a 5 
defa gittim ve gördüklerimden çok et-
kilendim.”

Gelecek Parlak
UzAuto-Nurol Makina ortak girişimi-
nin kuruluş projesi olan 1.000 adet  
EJDER YALÇIN üretimi, kesin sipariş 
olarak geçmiş durumda ve araçların 
hepsi, Özbekistan’ın ihtiyaçlarını kar-
şılamak için kullanılacak. Böylece, 
tesis, yıllık ortalama 100 araç ürete-
cek. Araçlardaki Özbek yerli katkısı,  
ilk 5 yılı kapsayan bir plan çerçevesin-
de, sürekli artacak ve hedeflenen mik-
tara ulaşacak.
Özbekistan’da üretilecek araçlar,  
yaklaşık 20 farklı konfigürasyonda  
envantere girecek. Bunların arasın-
da, farklı silahları taşıyan sürüm-
ler de olacak. Aykol, Özbekistan için  
geliştirecekleri araç konfigüras-
yonlarının, Türkiye’nin gelecek ih-
tiyaçları için de üretime hazır birer  

tasarım olacağının altını çiziyor. 
Ortak girişim şirketinin geleceği ile il-
gili bir dizi plan da masada. Bunlardan 
en hızlı hayata geçirilebilecek olanı, 
EJDER YALÇIN’ın, bu tesisten, diğer 
bölge ülkelerine satışının gerçekleş-
tirilmesi. Daha kısa vadeli hedefler  
arasında, Nurol Makina’nın diğer araç-
ları ile kardeş şirketi FNSS’nin araçla-
rının da Özbekistan ve bölge ülkeleri-
nin ihtiyaçları için üretilmesi yer alıyor. 
Orta ve uzun vadeli hedef ise ortak 
girişim şirketinin, kendi tasarımlarını 
hayata geçirmesi.
Aykol, Özbekistan ile iş birlikleri-
nin geleceği ile ilgili şöyle bir tablo  
çiziyor: “EJDER YALÇIN, savunma 
alanında, Özbekistan’a ihraç edilen 
ilk Türk platformu. Bu durum, bize 
büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yap-
tığımız ya da yapmadığımız her şeyle 
Türk savunma ve havacılık sanayisini 
temsil ediyor olacağız. Çok iyi bir ör-
nek olmak ve iki ülke arasındaki iş 
birliğini daha da yukarıya taşımak is-
tiyoruz. Özbekistan’da, araçlarımızın 
tüm ömür devri boyunca, müşterimizi 
desteklemeye devam edeceğiz. Öz-
bekistan’ın ve bölge ülkelerinin diğer 
ihtiyaçlarını karşılamaya da hazırız. 
Hem bizim hem de Özbek ortakları-
mızın vizyonu, uzun soluklu ve zaman 
geçtikçe derinleşen bir iş birliğini 
tesis etmek. Özbek müşterilerimize 
bakışımız, Türk müşterilerimize bakı-
şımızdan farklı değil ve bunu, yaptık-
larımızla da göstermek için heyecan-
lanıyoruz.” u
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Nurol Makina, yurt içi ve yurt dışı müşterileri için üretimlerini ve teslimatlarını, yoğun bir tempoda sürdürüyor.
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Türk Savunma ve Havacılık 
Sanayisi, IDEF’te Yakaladığı 
İvmeyi, DSEI ile Sürdürdü

Avrupa’nın önde gelen savunma 
ve havacılık fuarlarından DSEI, 
bu yıl, 12-15 Eylül tarihlerinde, 

Londra’da gerçekleştirildi. 
Bir önceki fuarın düzenlendiği 2015’te 

olduğu gibi, Türkiye’nin, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve 
Savunma ve Havacılık Sanayi 

İhracatçıları Birliği (SSI) iş birliğiyle 
düzenlenen milli katılımla yer aldığı 

fuara, Türkiye’den, 28 kurum 
ve kuruluş katıldı.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com  

Rheinmetall, fuarda, Boxer 8x8 aracını, “British by Birth” (Doğuştan Britanyalı) 
sloganı ile Birleşik Krallık bayrağı renklerinde boyanmış olarak sergiledi.
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Toplamda 110 ülkeden, 
35.008 ziyaretçinin gel-
diği fuarda, 1.600 firma 

stant açtı. Ziyaretçi sayısı, 
2015’e göre, %3’lük bir artış 
gösterdi. Fuarda, çeşitli kara, 
deniz ve hava platformları da 
ziyaretçilerin karşısına çıktı. 
İngiltere’nin tekerlekli zırh-
lı araç ihalesine ilgi gösteren 
Rheinmetall, ilk tasarım çalış-
malarında Birleşik Krallık’ın 
da rol almasından yola çıkarak 
“British by Birth” (Doğuştan 
Britanyalı) sloganı ile Boxer 
8x8 aracını, Birleşik Krallık 
bayrağı renklerinde boyanmış olarak sergiledi. Deniz tara-
fında, farklı ülkelerden, 7 adet gemi de kapılarını ziyaretçi-
lere açtı. Ayrıca fuar sırasında, küçük su üstü araçları da çe-
şitli gösterilerle hünerlerini sergilediler. Hava tarafında ise 
Saab, Gripen platformunun, hava savunma eğitiminde hasım 
rolünü üstlenecek (aggressor) sürümünün lansmanını ya-
parak dikkatleri üzerine çekti. Fuarın bir diğer dikkat çeken 
yönü, sıhhiye sınıfı ile ilgili gelişmelerin ön plana çıkması 
oldu. Bu alandaki çözümler, ayrı bir bölümde tanıtıldı.
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 fir-
malar ve kuruluşlar, şöyle sıralandı: 3EEOS, Altınay, ARES 
Tersanesi, ASELSAN, AVS, BMC, FİGES, Garanti Giyim, 
Grup İmpeks, HAVELSAN, Katmerciler, MAKEL, Medya-
city, MKEK, Nero Endüstri, Nurol Makina, Nurol Teknoloji,  
OSSA, Otokar, Öztek, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, TAIS, 
T-Kalıp, TRANSVARO, Unifo ve Yakupoğlu.
DSEI fuarı kapsamında, Türk firmalarından ve Türkiye ile 
yakın ilişkiler içerisinde olan yabancı firmalardan öne çıkan 
haberleri, ilerleyen sayfalarımızda derledik. u

Fuarda, Türkiye’yi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay başkanlığındaki, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali 
Fidan’ın da yer aldığı bir heyet temsil etti.

AYESAŞ Genel Müdürü 
Öner Tekin, fuar sırasında, 
AYESAŞ’ın ortaklarından 
L3 Technologies’in üst düzey 
yetkilileri ile de görüşmeler 
gerçekleştirdi. Tekin, fuar 
kapsamında, yeni nesil tahrik 
sistemleri geliştirilmesi 
konusunda, karşılıklı teknoloji 
transferi yapılabilmesine 
yönelik görüşmeler yapılması 
amacıyla L3 Technologies 
yetkilileri ile Türkiye’nin bu 
konudaki yetkin platform 
üreticilerini de bir araya 
getirdi.

Fuarda, Saab’ın 
Gripen platformunun 

aggressor sürümünün de 
lansmanı yapıldı.

©
 A

Y
ES

A
Ş



MSI DSEI 2017 ÖZEL

24 - Kasım 2017

Fuarı yoğun geçiren firmalardan bir 
tanesi de ARES Tersanesi oldu. ARES 
Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Kerim Kalafatoğlu, yoğun gündemi 
arasında, sorularımızı yanıtladı.

MSI Dergisi: Güncel konuları konuşacağız  
elbette; ama öncelikle ARES’in DSEI 
gündeminden bahseder misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: DSEI fuarı, sa-
vunma sanayisi alanında dünya çapında 
düzenlenen organizasyonların en pres-
tijlilerinden biri ve ARES için her zaman 
heyecan verici olmuştur. Bu yılki etkin-
liğe de yine aynı heyecanla hazırlandık. 
Gündemimizde, elbette ki tüm dünya 
coğrafyasındaki askeri ve yarı askeri 
gemi ihtiyaçları ile ihtiyaç sahipleri var. 
Fakat şunu özellikle vurgulamak iste-
rim: Biz bu etkinliğe, neler yapabildiği-
mizi ve ürünlerimizin özelliklerini tanıt-
maktan çok daha öte bir amaçla geldik. 
Zira ürünlerimiz, dünyanın çeşitli ül-
kelerinde, farklı noktalarda başarıyla 
görevlerini icra etmekteler. Biz müşte-
rilerimizin her biri ile irtibat halindeyiz, 
hiçbiri ile ilişkilerimizi sonlandırmıyo-

ruz, desteğimizi hiçbir zaman kesmiyo-
ruz. Dolayısıyla bu fuara, ürün tanıtımı-
nın yanı sıra ve hatta daha ziyade proje 
paydaşlarımızla, stratejik ortaklarımızla 
bir araya gelmek ve önümüzdeki yoğun 
dönem içinde bizi bekleyen projeler için 
fikir alışverişi yapmak ve yol haritaları 
çizmek için geldik.

ARES, statik bir dizayn portföyüne sa-
hip olmadığı için, müşterilerimize, hiç-
bir zaman, içinde rafta hazır ürünler 
olan standart bir katalog da sunmuyo-
ruz. Bizim ürün ve iş geliştirme stra-
tejimiz, müşteri odaklılık üzerine inşa 
edilmiştir. Tabiri caizse ceketi müşteri-
mize özel dikiyoruz; askıdan alıp üzeri-
ne uydurmaya çalışmıyoruz. Bu nokta-
da, kendilerine sunabileceğimiz sayısız 
çözümümüz olduğunu da gururla ifade 
ediyorum. 

ARES 150 HERCULES, Rekorlar Kırmaya Hazırlanıyor

ARES 150 HERCULES, Türkiye’de, bugüne kadar üretilmiş en büyük kompozit gövdeli askeri gemi olacak.

48 metrelik ARES 150 HERCULES açık deniz karakol gemisi.
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MSI Dergisi: Fuarın müşteri 
ilişkilerinize yansımaları nasıl oluyor?
Kerim KALAFATOĞLU: Fuarlarda 3-4 
günlük kısıtlı sürelerde, milyonlarca li-
ralık anlaşmalar yapılmadığını hepimiz 
biliyoruz. Fakat milyonlarla ölçüleme-
yecek dostluklarımızın ve ortaklıkları-
mızın pekişmesi, yarattığımız farkın-
dalık, iş arkadaşlıklarının ortaklıklara 
dönüşmesi, bu tür etkinliklerle hayat 
bulur. DSEI’de de hedefimiz bu ve şu 
ana kadar, beklentilerimizin de üzerin-
de bir başarı elde ettiğimizi mutluluk-
la ifade etmek isterim. Standımızda, 
eski dostlar ve yeni arkadaşlarımızla 
birlikteyiz ve yüzümüzden gülümse-
me eksik olmuyor. Bu ortamda, fuar 
organizasyonunun belirlediği çalışma 
saatleri de maalesef görüşmelerimizi 
sığdırabilmemize yeterli olamayacak. 
Londra’dan, dolu ve yüklü bir dosya ile 
Antalya’ya döneceğimiz ve yoğun bir 
gündemin bizi beklediği aşikâr.

MSI Dergisi: Fuar kapsamında hangi 
heyetlerle ve firmalarla görüşmeyi 
hedefliyorsunuz? 
Kerim KALAFATOĞLU: Stratejik ortak-
larımız, mevcut ve olası proje paydaşla-
rımızla yoğun bir toplantı programımız 
mevcut. Önümüzdeki dönemde yer ala-
cağımız projeler için, bir takım çalışması 
yürütebilmek amacıyla ASELSAN, BMT 
Nigel Gee, MBDA, MTU ve Rolls-Royce 
gibi firmalarla görüşüyoruz. Bunlara 
ilaveten müstakil birtakım görüşmele-
rimiz de olacak.

MSI Dergisi: Hâlihazırda takip ettiğiniz 
proje ya da ihaleler hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Halen aktif 
olarak takip ettiğimiz, hazırlandığımız 
veya teklif verdiğimiz ve sonuç bildirimi 
beklediğimiz, 10’dan fazla ihale mevcut. 
Bunların bir kısmı askeri ve ticari gizlilik 
hassasiyetleri nedeniyle dile getireme-
yeceğim. Öte yandan, uluslararası bili-
nirliği olan, Umman Sultanlığı Polis ve 
Sahil Güvenlik Teşkilatınca, yüksek sü-
ratli devriye botları için açılan ihaleler-
de, yeterlilik aldığımızı ve bu ihalelere 
katılmamız için, Umman Sultanlığınca 
davet edildiğimizi de gururla ifade et-
mek isterim. İhalelere hazırlık süreci-
miz süratli ve etkin bir şekilde devam 
ediyor. Diliyorum ve umuyorum ki; 2017 
yılında da ülkemize, yeni ihracat pro-
jeleri kazandırmaya, döviz ve istihdam 
kaynakları yaratmaya devam edeceğiz. 
Şu an için daha detaylı açıklamalar ya-

pabilmem mümkün değil; ancak gerekli 
izinleri alabilirsek umuyorum kısa za-
man içinde, yeni gelişmeleri, ilk olarak 
MSI Dergisi ile paylaşılacağız.
Bununla birlikte, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığımızın ihtiyaçları, bizim için her 
zaman birinci önceliklidir. Finansal he-
deflerin daha da ötesinde ve ülkemize 
döviz kazandırmanın yanında, ülkemizin 
kıymetli silahlı kuvvetlerine hizmetle-
rimizi arttırarak sürdürmek en büyük 
gayemizdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
kapasitemizin elverdiği her projesine 
destek vermeye, her daim talibiz. Bu 
vesileyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
nın hücumbot ihtiyacına yönelik olarak, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığımız ta-
rafından yürütülen Türk Tipi Hücumbot 
Projesi’nin de en güçlü adaylarından biri 
olduğumuzun altını çizmek isterim.

MSI Dergisi: Projelerinizle ve 
ürünlerinizle ilgili, IDEF 2017’den bu 
yana gerçekleşen ve okuyucularımızla 
paylaşabileceğiniz gelişmeler var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Her ne kadar 
ana ürün portföyü, askeri ve yarı askeri 
teknelere odaklanmış olsa da ARES, ti-
cari ürün çözümleri ile de pazarda yerini 
almış, platformlar inşa etmiş ve başa-
rılı teslimatlar gerçekleştirmiştir. Ha-
len de ticari tarafta, rekabetçi ve özgün 
çözümler üretmeye devam etmektedir. 
Katar’da, turizm sektöründe hizmet ve-
ren bir devlet şirketi için ürettiğimiz ve 
başarıyla görev yapan, 8 adet lüks yolcu 

feribotumuz mevcut. Yine benzer seg-
mentte, Katar Ulaştırma Bakanlığı için, 
bir VIP Protokol Teknesi’nin inşasına 
başlıyoruz. Çok üst seviyede dizayn ka-
rakteristiklerine ve inşa kalitesine sahip 
olacak bu teknenin dizayn aşaması he-
nüz tamamlandı ve 2018 yılının yaz ay-
larında, Doha sularında, devlet erkânı ve 
diğer üst seviye misafirlerini ağırlamaya 
başlayacak.

MSI Dergisi: Katar Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için inşa ettiğiniz botlarla 
ilgili son durumu anlatır mısınız?
Kerim KALAFATOĞLU: İhalesini, dünya 
çapında, yaklaşık 20 firma ile yarışarak 
kazandığımız ve teslimatlarına başla-
dığımız bu proje, biliyorsunuz, 17 adet 
süratli devriye botunun inşasını kap-
sıyor. Bu 17 tekne; 5 adet 24 metrelik 
ARES 75 HERCULES, 10 adet 34 met-
relik ARES 110 HERCULES ve 2 adet 48 
metrelik ARES 150 HERCULES botun-
dan oluşuyor. Bugüne kadar, ARES 75 
HERCULES’lerin tamamı ile ARES 110 
HERCULES’lerin 5 adedinin teslimatını 
tamamladık ve bu gemiler, görevlerini 
başarıyla icra ediyorlar.
2017 yılı sonuna kadar da 2 adet daha 
ARES 110 HERCULES’in ve ilk ARES 
150 HERCULES’in teslimatını yapma-
yı planlıyoruz. Gemi inşa sektöründe 
nadir rastlayabileceğiniz bir örnekle 
mevcut durum itibarıyla proje takvi-
minde, yaklaşık 1 yıl önde ilerliyoruz ve 
projeyi, sözleşme takviminde belirtilen 
teslim süresinden, yaklaşık 1,5 yıl önce 
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tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz. 
Ayrıca hem bizim teklifimiz hem de Ka-
tar Sahil Güvenlik Komutanlığının talebi 
üzerine, 2018 yılında, tüm HERCULES 
serisini ARES 24 HARPOON interseptör 
botları, ASELSAN’ın 30 mm MUHAFIZ 
ve 12,7 mm STAMP uzaktan kumandalı 
silah istasyonları ve çeşitli elektro-optik 
sistemler ile donatarak bu platformla-
rın mevcut imkân ve kabiliyetlerini daha 
da arttırmayı amaçlıyoruz.

MSI Dergisi: Geliştirdiğiniz gemi 
ailelerinden, fuarda özellikle öne 
çıkardıklarınız var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Her ne kadar 
her bir çözümümüz için ayrı ve emek 
yoğun çalışmalar yürütsek de elbette ki 
gerçekleşmiş bir proje, inşa edilmiş ve 
görevini başarıyla icra eden bir ARES 
platformu, bizim için sonsuz bir gurur 
ve mutluluk kaynağı. Katar Sahil Güven-
lik Komutanlığı için inşa ettiğimiz ARES 
110 HERCULES süratli devriye botları, 
dünyada 2016 yılının en iyi devriye botu 
seçildi. O yüzden bu platformumuz, bi-
raz da kendi namıyla ön plana çıkıyor. 
Bunun yanında, Katar Sahil Güvenlik 

Komutanlığı için ürettiğimiz, HERCULES 
ailesinin en büyük üyesi olan 48 metre-
lik ARES 150 HERCULES, iki adet rekor 
kırmaya hazırlanıyor. Öncelikle bu gemi, 
Türkiye’de, bugüne kadar üretilmiş en 
büyük kompozit gövdeli askeri gemi 
olacak. İkinci olarak da yaklaşık saatte 
37 deniz mili sürati ile dünyanın en hız-
lı açık deniz karakol gemisi (Offshore 
Patrol Vessel / OPV) olmaya çok yakın. 
Bunu, icra edeceğimiz bir devir teslim 
töreni ile de taçlandırmayı düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES olarak, 
gemi inşa sektörüne yeni bir bakış açı-
sı kattığımıza inanıyorum. Sadece en 
özgün tasarımlarla gemi üretmekle 
kalmıyor, kullanıcıya bir vizyon çiziyo-
ruz. Ürettik, teslim ettik, bitti diyerek, 
arkamızı dönüp gitmiyoruz. Ürettiğimiz 
platforma kefil oluyoruz. Bakım ve ona-
rım antlaşmaları yapıyoruz. Bir sıkıntı 
olması halinde, 24 saat içerisinde mü-
dahale ederek, problemlerin en kısa 
sürede çözümlenmesini sağlıyoruz. 
Hatta bakım sözleşmesi yaptığımız kul-

lanıcılarımızın, malzeme tedariklerini 
bile biz yapıyoruz. Kısacası ARES de-
mek, problemsiz ve sıkıntısız bir gemi 
yaşam döngüsü demektir. Bugüne ka-
dar, 100’ün üzerinde bot teslim ettik. 
Hiçbir tanesi, garanti kapsamında veya 
başka bir sebeple tersanemize geri gel-
medi. Ülkesi için üreten ve ülkesini en 
iyi şekilde temsil etmeye çalışan ARES, 
ürettiği gemilere, 20 yıl gövde garantisi 
verebilecek, dünya üzerindeki, belki de 
tek üretici olma özelliğini taşıyor. ARES; 
genç, dinamik ve araştırmacı ekibi; ye-
nilikçi, farklı ve yaratıcı çözümleri ile 
Türk ve Dünya gemi inşa endüstrisinin 
parlayan yıldızı olma yolunda güven inşa 
etmeye devam ediyor.
Bu noktada, ARES’e yer ayırdığınız, var 
olan farkındalığımızı daha da artırmak 
adına katkıda bulunduğunuz için MSI 
dergisi nezdinde size de şükranlarımı 
sunarım.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu’na, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz. u
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Fuara, özellikle ikili görüşmeler 
yaparak iş birliklerini arttırma 
hedefi ile katılan ASELSAN, standında 
birçok konuk ağırlayarak bu amacına 
ulaştı. Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) Rektörü ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Görgün, bu yoğun gündem arasında, 
sorularımızı yanıtladı.

MSI Dergisi: Gördüğümüz kadarı ile 
fuarda ürün sergilemiyorsunuz. 
Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: ASELSAN 
olarak, bu sene, özellikle ürün getir-
medik. Ürünlerimiz, zaten dünyaca bili-
nir hale geldi. Ürün sergilemek yerine, 
bu yılki fuarı, ikili iş birliği hususlarını 
görüştüğümüz, planlı ziyaretler ile ge-
çiriyoruz ve çok ciddi uluslararası gö-
rüşmelerde bulunuyoruz. Standımızda 
pek çok delegasyonu ağırladık. Hatta 
bu görüşmelerden, fuarı dolaşmaya da 
çok az fırsat bulabildik.

MSI Dergisi: Fuarla ilgili gözlemleriniz 
neler?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Buradaki ka-
tılımcılardan görebileceğiniz gibi DSEI, 
dünyanın en prestijli savunma fuarla-
rından bir tanesi. Sektörde ön planda 
olan herkesin boy gösterdiği bir fuar 
ve Türkiye, bu fuarda, milli katılımla 
yer alıyor. Bundan 10 yıl kadar önce, bu 
fuara, ülkemizin böylesine geniş bir ka-
tılım sağlayacağı söylesek, herkes; “Ne 
güzel bir hayal, ne güzel bir gelecek.” 
diye düşünürdü. Ancak bugün, Türkiye 
çok geniş bir katılımla burada. Diğer 
ülkelerin katılımlarına baktığımızda, 
bizim için gurur verici bir durum. Bu 

milli katılım için de SSM’ye ve SSI’ya 
buradan teşekkür ediyorum. Milli Sa-
vunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay 
ve MSB Müsteşarımız Ali Fidan’ın da 
bu fuara katılarak firmalarımıza destek 
olmaları, bizim için ayrıca gurur verici.

MSI Dergisi: Türk firmaların fuar 
katılımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Hepsini tek 
tek ziyaret ediyorum. Sadece Türk Si-
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-
fı’nın şirketleri ile değil, bu sektörün 
içinde yer alan, irili ufaklı tüm şirketler-
le görüşüyoruz. Eminim ki HAVELSAN, 
ROKETSAN gibi diğer şirketlerimiz de 
burada ciddi açılımlar yapacaklar. Yeni 
ortaklıklar kurup, yeni iş birliği im-
kânları oluşturacaklar. Benim en çok 
önemsediğim şeylerden birisi de zaten 
şu: Biz tüm firmalarımızla aynı gemi-
deyiz ve birbirimizin rakibi değiliz. Bir-
birimizi tamamlayan parçalar, ahenk 
içerisinde büyüyen bir ekosistemiz. Bu 
havayı, bütün ekiplerde görmüş olmak 
da beni açıkçası ayrıca memnun etti. 

Ülke olarak bu alandaki teknolojik ka-
biliyetimiz, üretimimiz, ihracatımız, bi-
linirliğimiz ve tanınırlığımız, zamanla 
daha da artacak diye düşünüyorum.
Ayrıca özellikle belirtmek istiyorum ki; 
HAVELSAN’ın burada sergilediği bir 
ürünü var: Bir tür arttırılmış gerçeklik 
uygulaması olan, Holografik Durumsal 
Farkındalık Sistemi. HAVELSAN, bu 
sistemi, GTÜ’deki öğretim üyelerimi-
zin desteği ile geliştirdi. Bu, üniversi-
te-sanayi iş birliğinin de çok güzel bir 
uygulaması oldu. Türkiye’de bu konuda 
çalışmak isteyen diğer pek çok şirkete 
de öğretim üyelerimiz danışmanlık hiz-
meti veriyor.

MSI Dergisi: ASELSAN, Temmuz 
ayında, Malezya’da bir şirket 
kurduğunu açıkladı. Bu şirketin 
faaliyetleri ile ilgili bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Öncelikle, 
şirketin faaliyet alanının Malezya ile 
sınırlı olmadığını söylemek istiyorum. 
Çünkü Güney Doğu Asya pazarı, bizim 
için çok önemli ve çok güçlü olduğumuz 
bir pazar. Burada çok ciddi fırsatlar ve iş 
birliği imkânları mevcut. Sadece savun-
ma sanayisi açısından da değil üstelik. 
Sivil uygulamalar konusunda da orada 
hedeflerimiz var. Bu şirket de güçlü bir 
varlığımızın olduğu Güney Doğu Asya 
pazarındaki gelişmeleri yakından takip 
etmemize yardımcı olacak.

GTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Görgün’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz. u

ASELSAN,
İş Birliklerine 
Odaklandı
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Mevcut müşterileri ile ilişkilerini sıcak tutmanın yanı sıra 
potansiyel müşterileri ile de temas kurmak amacıyla 

katıldığı fuarda BMC, ürün yelpazesinde yer alan çeşitli araç-
ların ölçekli modellerini sergiledi. Firmanın son dönemdeki 
faaliyetleri hakkında, BMC Uluslararası İş Geliştirme Direk-
törü Osman Devrim Fidancı’dan bilgi aldık.
Londra’da, taktik tekerlekli araç (TTA) ailesinin; 2,5 ton, 5 
ton ve 10 tonluk üyeleri ile mayına karşı korumalı zırhlı araç 
KİRPİ’nin ölçekli modellerini sergileyen BMC, Türk cumhuri-
yetleri ve Güney Doğu Asya gibi bölgesel pazarlarda ise özel-
likle VURAN ve AMAZON’u ön plana çıkarmayı hedefliyor. 
KİRPİ’ye kıyasla daha az sayıda personel taşıyacak şekilde 
tasarlanan bu araçlar, daha küçük boyutlara sahip oldukları 
için daha hafifler ve bu da harekât kabiliyetlerinin daha faz-
la olmasını sağlıyor. Araçlar ayrıca, tek seferde bir mangayı 
taşımaktansa birden fazla araçla daha küçük timlerin taşı-
nabileceği bir konsept üzerine kurgulandı. 9 personel taşı-
yan VURAN ve 7 personel taşıyan AMAZON’un, bahsi geçen 
bölgesel pazarlarda, bu yönleri ile rakiplerine göre bir adım 
öne çıktığını vurgulayan Fidancı, bu platformları test etmek 

isteyen potansiyel müşterilerinden, yoğun talep aldıklarını 
belirtti.
BMC, geniş bir zırhlı araçlar ailesi olarak kurguladığı ürün 
yelpazesine; KİRPİ, VURAN ve AMAZON’un ardından, bu 
araçlardan daha küçük ve daha hafif olacak yeni bir araç 
ekleme konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Ailenin en 
eski üyesi olan ve kendisini muharebe sahasında kanıtlayan 
KİRPİ ise kazandığı yeni kabiliyetler ile güncelliğini koruyor. 
Üzerlerine çok çeşitli faydalı yükler entegre edilebilen araç 
ailesinin üyelerinin tamamı da taşıyabildikleri silah sistem-
leri ile bir nakil aracı olmanın ötesinde, muharebe aracı hâ-
line geldiler.
BMC, Sakarya’nın Karasu ilçesinde kurulmakta olan tesisi 
ile ilgili faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Tamamen 
savunma sanayisine yönelik bir Ar-Ge merkezi olacak şekil-
de kurgulanan bu tesis, aynı zamanda bir üretim kompleksi 
olacak.
Pek çok KOBİ ile birlikte çalışan BMC, ekosistemle birlikte 
büyüme yönünde bir politika benimsemiş durumda. Buna 
yönelik olarak, Mayıs ayında, 2’ncisi düzenlenen Tedarikçiler 

Genel Kurulu’nda alt yük-
lenicileri ile bir araya ge-
len firma, askeri ve ticari 
araçlar konusundaki viz-
yonunu, tedarikçileri ile 
paylaşmıştı. Zirveye katı-
lan KOBİ sayısı ise 400’ün 
üzerinde gerçekleşti.
BMC; müşterilerine sun-
duğu hizmetlerin arasına 
lojistik destek faaliyet-
lerini de ekleyerek, son 
kullanıcıya teslim ettiği 
ürünlerini, ömür devirle-
ri boyunca sürdürülebi-
lir şekilde desteklemeyi 
amaçlıyor. Bu sayede, alt 
yükleniciler için pek çok 
iş fırsatını da beraberinde 
sunmayı hedefliyor. u

BMC, Genişleyen Ürün Ailesini Tanıttı
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Önümüzdeki yıl, 25-29 Nisan tarihlerinde, Antalya Ulus-
lararası Havalimanı’nda gerçekleştirilecek EURASIA 

Airshow’un tanıtım çalışmaları, DSEI fuarında da sürdü. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Medyacity tarafından dü-
zenlenen EURASIA Airshow ile ilgili çalışmaların son duru-
muna dair bilgileri, EURASIA Airshow CEO’su Ferhat Yeni-
bertiz’den aldık.
Son 10 ay içerisinde, 11 farklı ülkede, konferans ve fuar gibi 
etkinliklere katılarak havacılık alanındaki kuruluşlarla gö-
rüşmeler gerçekleştiren EURASIA Airshow ekibi, DSEI fu-
arını, bu görüşmelere yenilerini eklemek için, iyi bir fırsat 
olarak değerlendirdi. Etkinlik için, son dönemde görüşülen 
ve sayıları 550’ye yaklaşan kuruluşların, %70’i yabancı fir-
malardan oluşuyor.

Batı ve Doğu’nun Devlerini 
Bir Araya Getireceğiz
Türkiye için büyük bir turizm değeri de taşıyan EURASIA 
Airshow’a, 30 ülkenin, milli katılım ile iştirak etmesi hedef-
leniyor. Bu ülkelerden 10 tanesi ile geçekleştirilen görüş-
meler ise kurulacak şalelerle ilgili çeşitli teknik ayrıntıların 
konuşulduğu seviyeye geldi. Yenibertiz, etkinliğin büyüklü-
ğünü ve katılımcı ülkeleri şu şekilde anlattı: “EURASIA Air-
show, havacılık sektöründe, Batı ve Doğu’nun büyük oyun-
cularının buluşma noktası olacak. Dünya genelinde, toplam  
12 temsilcimiz var. Bildiğiniz üzere fuarların başarı faktör-
lerinden bir tanesi de milli katılımlardır. Hindistan, İngiltere, 
İtalya, Güney Afrika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Pakistan ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal katılımı için prensipte an-
laştık. Bürokratik kısmı kaldı. İran, Rusya, Körfez Ülkeleri, 
ABD, Hollanda, İsveç ve Ukrayna ile görüşmelerimiz de çok 
iyi bir noktada. Hedefimiz, pavilion katılım sayısında da 30 
ülkeyi yakalamak. Özellikle İran, fuarlara milli katılımına pek 
alışkın olunan bir ülke değil; EURASIA Airshow’da bir ilk ya-
şanacak.”
Benzer şekilde, henüz isimleri açıklanmayan bazı büyük ha-
vacılık şirketleri ile de imzalanacak sözleşmelerin detayları 
görüşülüyor. Yenibertiz, çeşitli firmalarla görüşmelerin be-
lirli bir noktaya geldiğini; ancak resmi delegasyonların katı-
lımı gibi birtakım konuların netleşmesi için, ülkeler arasında 

resmi yazışmalar yapılması gerektiğini ifade etti ve bu mak-
satla yaptıkları çalışmaları, şu şekilde dile getirdi: “Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) üzerinden, belirlediğimiz 90 ci-
varındaki ülkeye resmi mektup gönderiliyor. Bu ülkelerden, 
yaklaşık 240 delegasyon geleceğini planladık. Delegasyon 
katılımını çok önemsiyoruz.”
Toplamda 350-400 firma katılımının hedeflendiği etkinlik 
için, 300.000 metrekareye yakın zemin, Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi (DHMİ) tarafından tahsis edilmiş durumda. Bu 
alanın 30.000 metrekaresi kapalı alan; geriye kalan kısmı ise 

park alanları ve yaklaşık 
65 adet şaleden oluşacak. 
Şaleler için ayrılan top-
lam alan ise 100.000 ila 
150.000 metrekare ara-
sında. Fuar öncesi, fuar 
sırası ve fuar sonrasında, 
havacılıkla ilgili her tür-
lü aktivitenin, emniyetli 
şekilde yerine getirilebil-
mesi maksadıyla ise 11 
kişilik bir uçuş yönetimi 
ekibi çalışıyor. Bu ekip, 
fuarın gerçekleştirileceği 
alanda, hem uçuş emni-
yeti hem de yer emniye-
tinin sağlanabilmesi için 
denetim faaliyetleri ger-
çekleştiriyor.

EURASIA Airshow’un Tanıtım Faaliyetleri, DSEI ile Genişledi
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40 Milyar Dolarlık İş Hacmi 
Hedefliyoruz
Yenibertiz, organizasyonun yaratmasını bekledikleri iş hac-
mi ile ilgili olarak da şunları belirtti: “EURASIA Airshow ile 
birlikte, ülkemize sağlayacağı katma değer açısından, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük organizasyonunu ger-
çekleştiriyoruz. Etkinlik süresince ve yıl boyunca, ticari ve 
askeri havacılık sektöründe gerçekleşmesini beklediğimiz 
anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin 
yanında, binlerce yabancı ziyaretçinin; konaklama, ulaşım ve 
sosyalleşmeleri vesilesi ile ülkemize sağlayacağı ekonomik 
katkılar da göz önüne alındığında, EURASIA Airshow’un, yak-
laşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmasını hedefli-
yoruz. Tüm dünyadan, havacılık ve uzay sanayisinin önemli 
oyuncularını bir araya getiriyoruz.”

Çok Uluslu 
Hava Gösterileri 
Türkiye’de 
İlk Olacak
Çeşitli hava gösteri-
lerinin de yer alacağı 
etkinlik için, 8 ülkenin 
akrobasi ekipleriyle 
görüşmeler devam edi-

yor. Yenibertiz bu konu ile ilgili şunları dile getirdi: “EURASIA 
Airshow’da gerçekleştireceğimiz bir diğer önemli etkinlik 
de çok uluslu uçuş gösterileri olacak. Flight Management 
(Uçuş Yönetim) ekibimizin başında görev alması için, çok 
sayıda uçuş gösterisi (airshow) yönetimi tecrübesi olan ve 
Avrupa Airshow Konseyi (EAC / European Airshow Coun-
cil) tarafından, en iyi uçuş yönetimi dalında ödüllendirilen, 
İrlandalı Perttu Karivalo ile anlaştık. Uçuş emniyeti, bir 
uçuş gösterisi yönetiminde çok önemli. İlerleyen dönemde 
daha da genişletmeyi planladığımız 11 kişilik ekibimiz, bu 
konuda bütün çalışmaları yapıyor. Gösteri yapmasını plan-
ladığımız 7-8 ülke ile de yazışıyoruz. Bu ülkelerin takım-
ları arasında; Breitling, Redbull, Red Arrows, Baltic Bees, 
Frecce Tricolori, Pioneer Team ve Aerobatic Tactics’i saya-
biliriz. Askeri uçuş ekiplerini getirme konusunda da Hava 
Kuvvetleri Komutanlığından destek alıyoruz. Bu konudaki 
çalışmalarımız da devam ediyor. Henüz Türk Hava Kuvvet-
leri envanterine girmeyen ve büyük yankı uyandırabilecek 
bir F-35 uçağını, etkinlik için getirme noktasında bağlantı-
larımız da sürüyor.”
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Havayolları Yöneticileri Zirvesi
Yenibertiz, etkinlik kapsamında gerçekleştirmeyi planladık-
ları Havayolları Yöneticileri Zirvesi hakkında da şunları dile 
getirdi: “EURASIA Airshow’da, aynı zamanda bir Airlines CEO 
Summit planlıyoruz. Star Alliance üyesi, 25’in üzerinde ha-
vayolu firması var. Bu üyelere THY’nin de destekleriyle davet 
etmeyi planlıyoruz ve en az 10 tanesinin CEO’sunu, bu zir-
vede, sıra dışı başlıklarla konuşmacı olarak ağırlamayı he-
defliyoruz. Ayrıca, EURASIA çatısı altında düzenlenecek; golf 
turnuvası ve konserler gibi çeşitli etkinliklerle, fuarın ticari 
avantajlarına biraz da eğlence faktörü ekleyerek cazip hâle 
getirmeyi istiyoruz. Golf turnuvasında, THY’nin bu alandaki 
tecrübesinden faydalanacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
bu çerçevede birlikte çalışıyoruz. Örneğin, üst düzey şirket 
temsilcileri için, kültür turları düzenleyeceğiz. Etkinliğin son 
2 günü de halk günü olacak ve çok yakında, Türkiye çapın-
da da bu sıra dışı gösterilere halkımızı davet etmek üzere, 
muazzam bir kampanya başlıyor olacak. Çok düşük miktarda 
bedeli olmasını düşündüğümüz giriş biletleri ile Kartal Vak-
fı’na da gelir sağlanacak.”
Yenibertiz, EURASIA Airshow’la ilgili şunları söyledi:  
“Aslında adımız bile bir sorumluluk. Bu isim, bizim dahi um-
madığımız pozitif bir tepki ile karşılanıyor. Avrupa’daki fuar-
lara, zaten Avrupalılar katılıyor ve bu insanlar, artık hep aynı 
firmaları ve aynı yüzleri görmek istemiyorlar. Dünya’nın diğer 
coğrafyalarındaki çeşitli havacılık fuarlarının doyum noktası-
na ulaştığı bu noktada, EURASIA Airshow; Avrupa, Amerika, 

Asya ve Orta Doğu pazarlarının bir araya geldiği, ticari anlaş-
maların yanında firmalar arasında uluslararası iş birlikleri-
nin kurulacağı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.” u

Fuarın 3’üncü günü imzalanan anlaşma ile Jane’s by IHS Markit, EURASIA 
Airshow’un Show Daily yayıncısı oldu. İmzalar, Jane’s by IHS Markit CEO’su 
Blake Bartlett ve EURASIA Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz arasında atıldı.
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FİGES, IDEF’17 fuarında ilk kez 
sergilediği Teleskopik Yükseltme 
Sistemi (MAST) ürün ailesinin iki 
üyesi ile Londra’da boy gösterdi. 
Firma, bir süre aradan sonra katıldığı 
ilk yurt dışı fuar olan DSEI’ye, yurt 
içi ve yurt dışından aldığı MAST 
siparişleri ve yeni şirket kurulumu 
haberleri ile geldi. Firmanın son 
dönemdeki faaliyetleri hakkında, 
FİGES Genel Müdürü Koray 
Gökalp’ten bilgi aldık. 

MSI Dergisi: FİGES artık; biyonik el, 
MAST, 3 boyutlu yazıcı gibi ürünleri olan 
bir firma olarak boy gösteriyor. Bu kimlik, 
yurt dışı fuar katılımı faaliyetlerinizde 
nasıl değişikliklere yol açtı?
Koray GÖKALP: DSEI, kendi ticari ürü-
nümüzle katıldığımız ilk yurt dışı fuar. 
Ürün sahibi olmadan önce, sadece bir 
mühendislik firması olduğumuz dö-
nemde, yurt dışı fuar katılımlarının bi-
zim için gözle görülür bir faydası olmu-
yordu. Bunun bir sebebi de bir alanda 
uzmanlaşmadan, “Ben her işi yaparım.” 
yaklaşımının, müşteri gözünde, çok faz-
la bir kıymetinin olmaması diye düşü-
nüyorum. Dolayısıyla teknoloji seviyesi 
üstün ürün sahibi olmak, yabancı fuar-
larda oldukça ilgi görmemizi sağladı.

MSI Dergisi: MAST cephesinde 
çalışmalarınız hangi aşamada?
Koray GÖKALP: MAST’ın kalifikasyonu 
ile ilgili; EMI (elektromanyetik etki-
leşim), EMC (elektromanyetik uyum-
luluk) ve titreşim de dâhil olmak üze-
re, en zorlu testleri başarı ile geçtik. 

Önümüzde sadece, Ekim ayı içerisin-
de, İngiltere’deki bir test merkezinde 
gerçekleştireceğimiz, tozlu ortamda 
çalışma testleri kaldı. Dolayısıyla çok 
kısa bir süre içerisinde, MAST ailemi-
zin, uluslararası standartlarda ürün-
leri olacak. Gerçekleştirdiğimiz son-
lu elemanlar analizi ve saha testleri, 
ürünümüze, üzerine entegre edildiği 
kara platformu 80 km/s hızda hareket 
ederken bile açık pozisyonda kullanım 
kabiliyetini kazandırıyor ki; bu halen 
daha pek çok rakibimizde olmayan bir 
avantaj. Bu sayede ürünümüz, muha-
rebe sahasında, taktik açıdan önemli 
bir fark yaratabilecek hâle geliyor. Bu-
nun en güzel örneğini, BGM-71 TOW 
tanksavar füzesinin, yeni nesil kablo-
suz sürümünü taşıyan platformlarda 
görmek mümkün. Bu füze sistemi, ni-
şan hattında kumanda (Command to 
Line of Sight) prensibi ile çalıştığı için, 
atışı yapan lançerin, füze hedefe ulaşa-
na kadar, hedefi nişan hattında tutması 
gerekiyor. MAST’ımızın entegre edildi-
ği bu füzeyi taşıyan bir platform ise fü-
zeyi ateşledikten sonra, sütre gerisine 
saklanabilme kabiliyeti kazanıyor.

MSI Dergisi: MAST’ın kullanılacağı 
platforma entegrasyonu nasıl olacak?
Koray GÖKALP: FİGES, benzer ürünle-
re sahip olan rakiplerinden, çok önem-
li bir farkla ayrılıyor. O da temelde bir 
mühendislik şirketi oluşu. Dolayısıyla 
biz, daha en başından, entegrasyon 
faaliyetlerini de yürütmek maksadıyla 
yola çıktık. O yüzden entegrasyon, bi-
zim için işin en kolay kısmı.

FİGES, Teknoloji Odaklı 
Bir Şirketler Topluluğu Olma Yolunda

SD 35 serisi MAST
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FİGES, MAST Siparişleri 
ile Büyüyor
MSI Dergisi: MAST çözümleriniz için 
sipariş aldınız mı?
Koray GÖKALP: Evet, yakın bir zaman-
da, ASELSAN’ın Savunma Sistem Tek-
nolojileri (SST) Sektör Başkanlığı ve 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri 
(REHİS) Sektör Başkanlığı’ndan, çeşit-
li ebatlardaki, toplam 110 adet MAST 
için sipariş aldık. Bu sene sonuna ka-
dar, 20 tanesini imal edip vereceğiz. 
Ayrıca Kore Cumhuriyeti’nin LIG Nex1 
firmasına da 1 adet MAST satışı ger-
çekleştirdik ki; bu bizim ilk ihracat ba-
şarımız oldu. Bu satışı, ana yüklenicinin  
LIG Nex1; son kullanıcının ise Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) olduğu bir proje 
kapsamında yaptık. Ürünümüz, şu anda 
BAE tarafından da ayrıca test ediliyor. 
Testlerden geçtiğimizde, 100 adetlik 
daha ilave sipariş alacağız. MAST’la 
ilgili, çeşitli kurum ve kuruluşlara 
verdiğimiz tekliflerin toplam değeri  
21 milyon dolara; aldığımız siparişlerin 
toplam bedeli ise 6 milyon dolara ulaş-
tı. Verdiğimiz tekliflerin sayısı da 13’ü 
buldu. MAST konusunda bu kadar yo-
ğun bir talep olunca, biz de Ankara’da, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
sadece MAST üretimi konusunda fa-
aliyet gösterecek, FİGES Yükseltme  
Sistemleri Teknoloji A.Ş. (FİGES Tek-
noloji) isimli yeni bir şirket kurduk. 
Şu anda, bu şirket bünyesinde kurdu-
ğumuz 4 adet üretim hattının kalifi-
kasyonunu tamamlamaya çalışıyoruz. 
Hatlarımız tam kapasite ile çalışmaya 
başladığında, yıllık üretim miktarımız, 
30’dan 90’a çıkacak. FİGES Teknolo-
ji şirketimizle ilgili beklediğimiz diğer 
bazı gelişmelerde de son aşamaya ge-
lindi. Yakında bunların da meyvelerini 
toplayacağız.

MSI Dergisi: Neden MAST üretimi için 
yeni bir şirket kurmayı tercih ettiniz?
Koray GÖKALP: FİGES, artık şekil de-
ğiştiriyor. FİGES, bundan böyle, mer-
kezde, Ar-Ge odaklı girişimleri destek-
leyen bir yatırım şirketinin bulunduğu; 
etrafında ise ürün sahibi olan veya 
özelleşmiş hizmet alanlarını barındı-
ran firmaların bulunduğu bir şirketler 
topluluğu olacak. FİGES Teknoloji’de 
olduğu gibi, yazılım satışı için ayrı, 3 
boyutlu yazıcı üretimi için ayrı, biyonik 
elin üretimi için ayrı birer şirket kura-
cağız. FİGES, yapısı gereği birçok mü-
hendislik disiplinini, hizmet ve sektör 
alanını şu anda içinde barındırıyor. Bu 
nedenle tek bir alanda özelleşmiş hiz-
met veya ürünlerimizi, ayrı firmalar al-
tında ticarileştirerek, organizasyonel, 
idari ve ticari olarak sürdürülebilir bir 
yapı kurduk. Merkezdeki yatırım şir-
ketinin amacı farklı sektörlerde ihtiyaç 
duyulan stratejik hizmet alanları ve ile-
ri teknolojili ürün fikirlerini, hem kendi 
içinden hem de dışarıdan gelecek giri-
şimciler ile belirleyerek, Ar-Ge aşama-
ları ile bu fikirleri geliştirmek, olgun-
laştırmak ve FİGES Teknoloji A.Ş.’de 
olduğu gibi sürdürülebilir bir kurumsal 
yapıda ticarileştirmektir. Bu yapıda 
girişimciler, fikirlerini yeşertebilmek 
için, FİGES’in her türlü tesisinden, 
altyapısından ve finansman gücünden 
faydalanabilecekler; fikirleri neticesin-
de ortaya çıkacak ürüne ilişkin hakların 
bir kısmına da sahip olacaklar.

MSI Dergisi: Ürün cephesinde sırada 
ne var?
Koray GÖKALP: MAST’ın, farklı ihti-
yaçlara da cevap verebilen sürümle-
rini geliştireceğiz. Bunlar arasında;  
20 metrelik büyük bir sistem, tanklar-
da kullanılmak üzere 2-2,5 metrelik bir 

sistem ve son olarak da tek er tarafın-
dan taşınabilen, 2-3 kg ağırlığında sırt 
tipi bir sistem yer alıyor. Böylece kom-
pozit ailesini bitirmiş olacağız. Şunu da 
belirtmeliyim ki; biz kompozit malze-
melerin analizinde, Türkiye’de rakipsi-
ziz. FİGES, özellikle uzun fiberli kompo-
zitlerin analizi alanında, bir numaradır. 
3 boyutlu yazıcımızı da artık makina 
fuarlarında sergilemeye başlayacağız. 
Bu üründen, bir tane TUSAŞ almıştı. 
Şimdi, Kale Havacılık ve Kale AR-GE fir-
malarına vereceğiz. Bir de Pakistan’da 
potansiyel bir müşterimiz var. Ayrıca bu 
ürün ailesi ile ilgili olarak Ankara’da, 
bir işleme merkezi kurmayı planlıyoruz.  
4 adet 3 boyutlu yazıcının yer alacağı bu 
tesiste, hem kendimiz için hem de diğer 
firmalar için üretim yapacağız.

MSI Dergisi: Bundan sonra FİGES’i 
hangi etkinliklerde göreceğiz?
Koray GÖKALP: MAST çözümlerimiz ile 
önde gelen bütün etkinliklere katılma-
yı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, 
ilk önce Ankara’daki 8’inci Deniz Sis-
temleri Semineri’ne katılacağız. Yurt 
dışında ise Kuveyt’teki GDA, Katar’daki 
DIMDEX, Malezya’daki DSA ve BAE’de-
ki IDEX fuarlarına katılım sağlamayı 
planlıyoruz. Kısacası, artık ürünlerimiz 
ortaya çıktığı için, bundan sonra daha 
fazla fuarda boy göstereceğiz.

FİGES Genel Müdürü Koray 
Gökalp’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz. u

HP 35 
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Yer aldığı, F-35 Müşterek 
Taarruz Uçağı Programı gibi 
projelerle savunma ve havacılık 
sanayisindeki küresel oyunculardan 
biri konumunda olan Fujitsu, 
bu alandaki yeteneklerini, ortak 
girişimler ve iş birlikleri üzerinden 
hayata geçireceği teknoloji 
transferleri ile Türkiye’ye de taşımak 
istiyor. Firmanın Türkiye’ye yönelik 
hedefleri ve planları hakkında, 
Fujitsu Global Savunma Başkanı 
Tim Gibson’dan bilgi aldık.

MSI Dergisi: Fujitsu’nun savunma 
ve havacılık sanayisine bakışı 
ve bu alandaki çözümlerinden 
bahseder misiniz?
Tim GIBSON: Fujitsu, savunma ve ha-
vacılık alanındaki yatırımları açısından, 
dünyada, 62’nci sırada yer alıyor. En bü-
yük varlığımız, 700 milyon dolarlık ciro 
ile Japonya’da bulunuyor. İngiltere’de 
ise yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ciro 
ve 600 kişilik bir çalışan sayısıyla ikin-
ci sıradayız. Üçüncü sırayı, 250 milyon 
dolarlık ciroyla ABD alıyor. Fujitsu’nun, 
savunma ve havacılık sanayisi alanın-
daki çalışmaları, öncelikle Japonya, 
İngiltere ve Avustralya’da yoğunlaşıyor 
ve 1,6 milyar dolarlık gelirle, firmanın 
global düzeyde, en hızlı büyüyen sek-
törlerinden birisi. Bu alandaki gelişi-
mimizi, hırslı bir şekilde, Avrupa’da 
da sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Türki-

ye’de de savunma ve havacılık alanında 
yer almaya karar verdik. Fujitsu olarak, 
savunma ve havacılık alanındaki faali-
yetlerimizi, bu yılın başlarında, Avrupa 
ve ABD dışında, 23 ülkeye daha açmak 
üzere planlamamızı yaptık. Her ülkeye 
özgü farklı bir yaklaşımımız var. Sa-
vunma ve havacılık, için tek bir mode-
limiz bulunmuyor. Bizi diğer tedarik-
çilerden ayıran en önemli nokta, yerli 
insan kaynakları ve yerli tedarikçileri 
de işimizin bir parçası haline getir-
memiz. İş yaptığımız her ülkede, yerel 

Fujitsu, Türkiye’yi, Savunma 
ve Havacılıkta, Orta Doğu’nun 
Merkezi Yapmak İstiyor

Fujitsu standına gelen ziyaretçiler, firmanın sana gerçeklik uygulamalarını da 
deneyimleme fırsatı yakaladılar.
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ihtiyaçları göz önüne alarak farklı iş modelleri ve çözümler 
getiriyoruz. Örneğin Finlandiya’da, bilişim alanında büyük bir 
iş hacmine sahibiz. Buradaki ihtiyaçları ve iş yapış biçimine 
aşina olduğumuz için, savunma ve havacılık alanında da ko-
laylıkla çalışmaya başlayabildik. Türkiye’de ise savunma ve 
havacılık sanayisine yönelik oluşturduğumuz iş modelinde, 
yerel bir organizasyonu ve stratejiyi öngörüyoruz. Bu iş mo-
deli, ortaklık veya ortak girişim şeklinde olabilir. Türkiye’de 
kurmayı planladığımız savunma ve havacılık yapısı ve ortaya 
çıkarmayı öngördüğümüz çözümler ile de sadece Türkiye’ye 
değil, Orta Doğu ülkelerine de hizmet vermeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: Planlarınız arasında teknoloji transferi 
 yapmak da yer alıyor mu?
Tim GIBSON: Evet, teknoloji ve beceri transferi yapacağız. 
Türkiye’de oluşturmayı planladığımız iş modelinde, Türk va-
tandaşlarının çalıştığı tesislerde, Türk tedarikçiler tarafın-
dan geliştirilen ürün ve çözümler var. Pazardaki ihtiyaçları 
göz önüne alarak dünyada edindiğimiz tecrübeyi ve tekno-
lojimizi, Türkiye’ye yansıtacağız. ABD’deki savunma şirket-
lerinde, yönetim kurulu tamamen bağımsızdır ve ABD’nin 
çıkarlarını korumak hedefiyle ABD vatandaşlarından oluşur. 
Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri arasında, genelde emekli 
ABD’li generaller ve büyük firmalardan emekli üst düzey yö-
neticiler bulunur. Bu yapılanma, güvenlikle ilgili açıklara ve 

ABD’nin askeri ihtiyaçlarına 
derinlemesine karşılık bulan 
bir anlayışa sahip olmanın 
avantajını getiriyor. Benzer 
bir model, Türkiye için de 
doğru bir yaklaşım olabilir. 
Çözümlerimizin çoğu NATO 
uyumlu. Türkiye’nin de NATO 
üyesi olması, bizim için bir 
avantaj. Burada ya da İngil-
tere’de üretilmiş ürün ve uy-
gulamaları, kolaylıkla diğer 
NATO ülkelerine satabiliriz.

MSI Dergisi: Teknoloji 
transferini, şirket 
politikalarınız için olumsuz 
bulmuyor musunuz?

Fujitsu, fuarda, savunma
ve havacılık alanına yönelik 
çeşitli çözümlerini sergiledi.

Fuar sırasında Fujitsu standını ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay, Fujitsu Global Savunma Başkanı Tim Gibson’dan, firmanın, 
savunma ve havacılık alanında Türkiye’ye yönelik hedefleri hakkında bilgi aldı.
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Tim GIBSON: Fujitsu, savunma ve havacılık teknolojileri ala-
nındaki Ar-Ge faaliyetleri için, yıllık 2 milyar dolarlık bir yatı-
rım yapmaktadır. Ar-Ge’ye yaptığımız önemli küresel yatırı-
mımız sayesinde, elimizde 180 bini aşkın patentimiz var. Eğer 
müşterilerimiz için bu yenilikleri kullanmazsak neye yarar?

MSI Dergisi: Fujitsu, Orta Doğu ülkelerine de Türkiye 
üzerinden mi ulaşmayı planlıyor?
Tim GIBSON: Evet, bu ülkelere erişmek için Türkiye’yi bir 
merkez olarak görüyoruz. Orta Doğu’daki, genellikle üstünde 
hiçbir değişimin ya da yerelleştirmenin olamadığı ya da buna 
izin verilmediği ABD menşeli ürün ve çözümlerin aksine, bizim 
yaklaşımımız, yerel ihtiyaçlara tam karşılık gelen ve yerel kat-
kı ile oluşturulmuş çözümler sunmak. Türkiye’de uzun yıllar-
dır yerleşik bir düzenimizin olması sayesinde oluşturduğumuz 
iş modelimizde, Türk sistem entegratörlerini de önemsiyoruz. 
Onlarla birlikte proje üretmek üzere girişimlerimiz sürüyor.

MSI Dergisi: Fujitsu, NATO üyesi olmayan ülkelerle savunma 
alanında iş yapmaktan endişe duyuyor mu?
Tim GIBSON: Hiç de değil. Fujitsu olarak, Çin ve Rusya gibi 
çok sayıda NATO üyesi olmayan ülkede de güçlü bir ticaret 
altyapısına sahibiz.

MSI Dergisi: ABD’deki, savunma alanında birlikte çalıştığınız 
ortaklarınız, sizin Türkiye’de iş yapma fikriniz hakkında ne 
düşünüyorlar?
Tim GIBSON: Fikri mülkiyet haklarımızı, ABD dışında tutma-
ya özen gösteriyoruz. Bu sebeple teknolojimizi başka ülke-
lerde değerlendirmekle ilgili herhangi bir sorunumuz yok.

MSI Dergisi: Türkiye’de, savunma ve havacılık sanayisi 
alanında genişleme konusu, neden şimdi gündeme geliyor?
Tim GIBSON: Bu pazardaki büyüme zamanlamamız, büyük 
oranda doğal akışla ortaya çıktı. Her zaman, tüm fırsatları 
aynı anda değerlendirme imkânınız bulunmuyor. Bu sahada 
faaliyet göstermek üzere ihtiyaç duyduğumuz yetkin bir ye-
rel ekibe, şimdi sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun yanı 
sıra Türkiye’de olgunlaşan çok özel projeler, bizim şu anda 
harekete geçmemize sebep oldu. Türkiye’nin F-35 projesin-
de yer alması bizim açımızdan önemli. Çünkü biz de bu pro-
jenin iş ortaklarından birisiyiz. Bu projeye aynı biçimde ilgi 
gösteren bir diğer ülke de Japonya.

MSI Dergisi: Son olarak F-35’ten hareketle Türkiye’nin 
en önemli projelerinden biri olan TF-X’te yer alma 
konusunda ne düşündüğünüzü sorsak?
Tim GIBSON: Eğer fırsat bulursak bu projede yer almaktan 
büyük mutluluk duyacağız.

Fujitsu Global Savunma Başkanı Tim Gibson’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u
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Savaş yönetim sistemi ve komuta kontrol sistemi alanla-
rında dünyanın önde gelen firmalarından biri haline ge-

len HAVELSAN, fuarda, bu alanlarda geliştirdiği yeni yete-
neklerin tanıtımına odaklandı. Firmanın fuarda öne çıkardığı 
çözümlerden biri de komuta kontrol sistemleri ürün ailesi-
nin son üyesi, C4ISR için Holografik Durumsal Farkındalık 
Sistemi (HoSA-C4ISR) oldu. Böylece, ilk kez IDEF sırasında 
sergilenen bu sistemin, ilk yurt dışı gösterimi de yapıldı.
Yıllardır savaş yönetim sistemleri ve komuta kontrol sistem-
leri alanlarında pek çok proje üstlenen HAVELSAN, muhare-
be sahasını, 2 boyutlu ekranlardan 3 boyutlu ortama taşıdığı 
bu sistem ile bir ustalık eseri de ortaya koymuş oldu. Sistem, 
bir deniz platformunun muharebe sırasında yönetilmesin-
den, ana yurt güvenliğine kadar, pek çok yerde kullanılabi-
lecek şekilde tasarlandı. Sistemin fuardaki gösteriminde ise 
etrafında çeşitli dost ve düşman unsurlar bulunan, bir su 
üstü platformu canlandırıldı.
Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte ortak olarak geliştirilen 

sistem, temelde bir arttırılmış gerçeklik uygulaması. Sanal ger-
çeklikten farklı olarak, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, içinde 
bulunulan gerçek ortamla yapay olarak üretilen görüntü ve ses-
leri bir araya getiriyor. Böylece kullanıcılar, gerçek ortamdaki 
cisim ve insanlarla olan etkileşimlerini kaybetmiyorlar.
HoSA-C4ISR, muharebenin çok hızlı değişen şartlarında, dı-
şarıdan gelen ve insanlar tarafından verimli şekilde algılan-
ması zor olan fazla miktardaki verinin, 3 boyutlu ve görsel 
olarak kullanıcılara sunulmasını sağlıyor. Sistem, normal 
şartlarda rakamlarla ifade edilen; irtifa, derinlik, mesafe, hız 
ve istikamet gibi verilerin görselleştirilmesini mümkün kıldığı 
için, bu bilgilerin, insanlar tarafından, daha hızlı algılanması-
na olanak tanıyor. Normal şartlarda bu veriler, karar alıcılara 
ve operatörlere, iki boyutlu ekranlar vasıtasıyla sunuluyor.
HoSA-C4ISR ayrıca, gemi komutanının aldığı kararları ve 
emirleri iletmesini de daha kolay hale getiriyor. Teknoloji 
ne kadar ilerlerse ilerlesin, komutanın sözlü olarak aktar-
dığı komutlar, muharebe stresi altındayken operatörler ta-
rafından yanlış anlaşılma eğilimindedir. Ancak arttırılmış 
gerçeklik sayesinde, tüm operatörler; komutanın gördüğü 
taktik resmi ve komutanı bir arada görebiliyorlar. Dolayısıyla 
komutanın karar alırken veya emir verirken nereye baktığını 
ya da nereye işaret ettiğini de görebiliyorlar.

HAVELSAN, Komuta Kontrol 
ve Savaş Yönetim Sistemleri 
ile Londra’daydı

Fuarda sergilenen ve temelde komuta kontrol amaçlı bir arttırılmış gerçeklik 
uygulaması olan HoSA-C4ISR, özel gözlükleri aracılığıyla muharebenin çok hızlı 

değişen şartlarında, dışarıdan gelen ve insanlar tarafından verimli şekilde 
algılanması zor olan fazla miktardaki verinin, 3 boyutlu ve görsel olarak 

kullanıcılara sunulmasını sağlıyor. Sisteme ait özel gözlükler kullanılmadığında, 
sadece boş bir masa görülüyor (solda). Sistemin kurulduğu odanın dışındaki 

ekranda ise odanın kamera görüntüsü, üzerine, özel gözlükleri takan 
kullanıcıların gördüğü görüntü aktarılmış şekilde gösterildi (sağda).
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HAVELSAN’ın DSEI gündemi ile ilgili olarak, 
HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi 
Atalay’dan da bilgi aldık.

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın DSEI gündemi hakkında kısaca 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Ahmet Hamdi ATALAY: DSEI fuarını, hedef pazarlarımızda 
bulunan otoritelerin de ilgi gösterdiği, dolayısıyla önem ver-
diğimiz bir fuar olarak görüyoruz. Çok sayıda heyetler arası 
görüşme gerçekleştirdik ve sonuçlarını da ilerleyen süreç-
lerde alacağımızı umuyorum.
Burada öncelikli gündemimizi, yani HAVELSAN’ın katılım 
temasını, komuta kontrol sistemleri ve savaş yönetim sis-
temlerimiz üzerine kurduk. Aynı zamanda, eğitim ve simü-
lasyon sistemlerimizi de bu fuarda ilgilileriyle buluşturduk. 
Ayrıca arttırılmış gerçeklik tabanlı teknolojileri kullanarak 
geliştirilen C4ISR için Holografik Durumsal Farkındalık 
Sistemi’ni sergiliyoruz. Bu sistemi, dünya denizlerinde ken-
dini kanıtlayan savaş yönetim sistemlerimizden ve komuta 
kontrol ürünlerimizden elde ettiğimiz tecrübeleri, aynı po-
tada eriterek ortaya koyduk. Hem İngiliz Kraliyet Deniz Kuv-
vetleri hem de anayurt güvenliği üzerine çalışan kurumla-
rın yetkilileri, standımıza gelerek bu sistemimiz hakkında 
bilgi alıyorlar. Bunların yanında yine burada tanıttığımız 
Müşterek Harekât Komuta Kontrol Sistemi DOOB da büyük 
ilgi görüyor.

MSI Dergisi: Katar’ın başkenti Doha’da, yerel projeleri 
takip etmek maksadıyla bir ofis açtınız. Bu ofisin açılma 
sürecinden ve bu ofisin, bölgedeki HAVELSAN varlığı 
açısından öneminden bahsedebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Doha’da kurduğumuz bu ofis, başta 
Katar’da yürütülen projelerin devamını sağlamak ve yeni 
iş olanaklarını değerlendirmek amacıyla Orta Doğu’daki 
ilk merkezimiz olacak. Önümüzdeki haftalarda, bu ofi-
simizin resmi açılışını da yapacağız. Doha’daki bu ofisin  
kurulumuyla sadece Katar’a değil, Kuveyt, Umman, Bah-
reyn ve Ürdün gibi ülkelere yönelik de iş geliştirme faa-
liyetleri yürütmeyi ve proje yönetim hizmetleri sunmayı 
amaçlıyoruz.

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’a, 
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz. u
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DSEI fuarına ilk kez katılan Katmerciler, araçları ile ilgili 
yürüttüğü geliştirme çalışmalarına ara vermeden devam 

ediyor. Firma, yoğun etkinlik takvimi nedeniyle araçlarını ge-
tirmediği fuarı, dünya genelinden heyetlerle görüşme fırsatı 
olarak kullandı. Firma yetkililerinden, firmanın faaliyetleri-
nin son durumuna ilişkin çeşitli bilgiler aldık.
Katmerciler, ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu, Türkiye ve 
Avrupa Birliği (AB) Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesi-
nin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki projesi 
kapsamında, HIZIR araçları tedarik edecek. AB tarafından fi-
nanse edilen ve araç teslimatlarının 2018’de tamamlanaca-
ğı proje, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına bağlı, Merkezi 
Finans ve İhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit / 
CFCU) tarafından yürütülüyor. CFCU, AB ile uyum sürecinde, 
Türkiye’ye verilen fonların, yurt içerisindeki yönetiminden 
sorumlu olan kurum.
Katmerciler’in, ASELSAN ile birlikte geliştirdiği ve duyurusu-
nu IDEF 2017’de yaptığı, HIZIR’ın hibrit güç paketine sahip sü-
rümü ile ilgili çalışmalar hâlen devam ediyor. Firma, ilk ara-

cı, bu yılın sonunda, testlere hazır hâle getirmeyi hedefliyor. 
Katmerciler, yine ilk kez IDEF 2017’de görücüye çıkardığı 
UKAP (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu)’ı da yürüttüğü iyi-
leştirme çalışmaları ile çöl ortamı gibi daha zorlu şartlar al-
tında da görev yapabilir hâle getiriyor. Firma, bu iyileştirme 
çalışmalarının ardından, aracı, farklı coğrafyaların koşulları 
altında test etmeyi planlıyor.
Katmerciler, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Araçları (KIRAÇ) Pro-
jesi’nin sözleşmesini de Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ile imzaladı. Proje, 120 adet 4x4 aracın tedarikini kapsıyor. Bu 
araçlardan 110 tanesi, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı;  
10 tanesi ise Yeni Nesil Kriminal Laboratuvar Aracı olacak.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlü-
ğünden gelen talepler doğrultusunda, çeşitli araçların NE-
FER gizli zırhlandırma sistemi ile donatılması da firmanın 
devam eden faaliyetleri arasında.
Firma, bu yılın sonlarına doğru gerçekleştirilecek savunma 
fuarlarından, Bahreyn’de düzenlenen BIDEC’e katıldı, Ku-
veyt’te düzenlenen GDA’ya da katılmayı planlıyor. u

Katmerciler, Londra’ya, HIZIR’dan Haberlerle Geldi

Katmerciler 
standını ziyaret 
edenler arasında, 
İtalyan Silahlı 
Kuvvetleri heyeti de 
vardı.



Kasım 2017 - 47



MSI DSEI 2017 ÖZEL

48 - Kasım 2017

Fuarda sergilenmek üzere getir-
diği platformların sayısı ile ön 

plana çıkan Leonardo; kapalı alanda 
kurduğu standındaki AW159 Wildcat 
helikopterinin yanı sıra açık alanda; 
bir adet AW101 Merlin Mark 2 ve bir 
adet de AW101 Merlin Mark 4 heli-
kopterini sergiledi. Ayrıca bir adet 
AW159 Wildcat helikopteri de fuar 
kapsamında ziyaretçilere kapısını 
açan, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvet-
leri’ne ait HMS ARGYLL (F231) fırka-
teyninin helikopter pistinde konuşlu 
olarak sergilendi. Leonardo ayrıca, geniş ürün portföyünden;  
VULCANO ailesinden 127 mm ve 155 mm güdümlü mühim-
matlar; HERO döner kanatlı İHA; çeşitli elektronik harp mo-
dülleri gibi pek çok ürün ve çözümü de standında sergiledi. 
Bir konsorsiyumun parçası olarak geliştirilmesine katkıda 
bulunduğu Dragonfire lazer silah sisteminin ölçekli modeli 
de stantta sergilenen ürünler arasındaydı.
Firma yetkilileri, Türk Deniz Kuvvetlerinden gelen bir heye-
tin, AW101 Merlin helikopteri hakkında bilgi aldıklarını ifade 
ettiler. Farklı görev sistemleri ile donatılabilen bu helikop-
ter, deniz kuvvetlerinin sorumluluk sahasına giren pek çok 
görevi icra edebiliyor. Bu görev tipleri ise denizaltı savunma 
harbinden, istihbarat, keşif ve gözetlemeye kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsıyor. 15.600 kilogramlık azami kalkış ağırlığı-
na sahip helikoptere, her biri 2.527 beygir güç üreten, 3 adet  
GE CT7-8E turboşaft motoru güç veriyor. Genel maksat sü-
rümünde, 2 kişilik mürettebatın haricinde, 30 adet de yolcu 
taşıyabilen helikopterin, deniz seviyesindeki azami hızı ise sa-
atte 277 km. Yedek yakıt tankları olmaksızın 6 saat 50 dakika 
havada kalabilen helikopter, 1.500 kilometrelik azami menzi-
le sahip. Deniz kuvvetlerine yönelik sürümünde, helikopterin 
taşıyabileceği faydalı yüklerin arasında; gövde altına monteli 
360 derece gözetleme radarı, buruna monteli arama ve hava 
durumu radarı, daldırılabilir sonar (dipping sonar) ve atılabi-
lir sonar şamandıraları (sonobuoy) da bulunuyor. Helikopter, 

çeşitli çaplardaki makineli tüfeklerin haricinde, torpidolar ve 
gemilere karşı güdümlü mermiler ile de donatılabiliyor. 2,49 
metre kabin içi genişliğe ve 1,83 metre kabin içi yüksekliği 
sahip helikopterin, rakiplerine kıyasla en geniş kabine sahip 
olduğu ifade ediliyor. Helikopterin ana rotor palleri ve kuyru-
ğu da gemi güvertesinde daha az yer işgal etmesi maksadıyla 
katlanabiliyor.
Fuarın ilk günü; Leonardo, Discovery Air Defence ve Inzpire 
arasında imzalanan bir iş birliği anlaşmasına da sahne oldu. 
Anlaşma kapsamında, 3 firma, İngiliz Savunma Bakanlığının 
yürüttüğü Air Support to Defence Operational Training (ASDOT 
/ Savunma Harekâtı Eğitimi için Hava Desteği) programı kap-
samında açılan ihaleye, birlikte teklif verecekler. Program, İn-
giliz Silahlı Kuvvetlerinin, saldırgan hava unsurlara karşı eğiti-
mine yönelik olarak; mütecaviz (aggressor) rolünü üstlenecek 
uçakların tedarikini ve program süresi boyunca desteklenme-
sini kapsıyor. İş birliği anlaşmasını imzalayan bu 3 firmanın, 
program kapsamında teklif edeceği ana platform henüz belli 
olmasa da Leonardo’nun M-346 uçağı üzerine şekillendirilmiş 
bir çözümün teklif edilebileceği tahmin ediliyor.
Anlaşmanın imzalanması maksadıyla düzenlenen tören önce-
sinde, Leonardo UK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Norman Bone ve Leonardo Helicopters UK Genel Müdürü 
John Ponsonby birer konuşma yaparak, firmanın son dönem-
deki faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. u

Leonardo,
Helikopterleri ile
Ön Plandaydı
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Leonardo’nun 
AW101 Merlin Mk4 
helikopteri

Türk Deniz Kuvvetlerinden gelen bir heyet, Leonardo standında, AW101 Merlin helikopteri hakkında bilgi alıyor.
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK), fuar sırasında, geniş ürün 

yelpazesinin pek çok üyesine stan-
dında yer verdi. Kurum, lansmanını  
IDEF 2017 sırasında yaptığı, 6x6 tak-
tik kamyona monteli 155 mm obüs 
YAVUZ’un ve Nüfuz Edici Bomba  
(NEB)’nın ölçekli maketlerini ve MPT-76  
ile MPT-55 piyade tüfeklerini, bu fuar-
da ilk kez sergiledi.

MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Ahmet Taşkın ve  
Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Akif Akgül, fuar katılımlarını, 
MSI Dergisi için değerlendirdi. 
MPT-55’in üretimi için başlattıkları 
çalışmalara değinen Taşkın, 
YAVUZ ile adım attıkları platform 
üreticileri liginde, güçlü bir oyuncu 
olmayı hedeflediklerinin de 
sinyallerini verdi.

MSI Dergisi: DSEI fuarının MKEK 
açısından önemi ile ilgili olarak neler 
söyleyebilirsiniz?
Ahmet TAŞKIN: Hedef pazarlarımız; 
Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu böl-
geleri ve özellikle Körfez ülkeleri.  
Ancak dünyanın her yerinde, savun-
ma ile ilgili ihtisas fuarları oluyor. Biz 
de prensibimizi; Asya Pasifik’te, Gü-
ney Amerika’da, Avrupa’da ve Körfez  
Bölgesi’ndeki, yani 4 önemli pazarda-
ki birer fuara katılmak üzerine kur-
guladık. Bu doğrultuda, Avrupa’da  
Eurosatory ve DSEI fuarlarına katılı-
yoruz.

MSI Dergisi: YAVUZ ile ilgili 
çalışmalarınız hangi aşamada? 
Okuyucularımızla paylaşabileceğiniz 
gelişmeler oldu mu?
Dr. Akif AKGÜL: Bu platformun sila-
hı, yani namlu ve beşik grubu, kunda-
ğı motorlu FIRTINA ve çekili PANTER 
obüslerinde kullanılan silahın aynısı. 
Bu silah, bahsettiğim platformlarda 
sıkıntısız biçimde kullanılan, kendini 
kanıtlamış bir silah. Dolayısı ile bunu, 
6x6 taktik tekerlekli bir kamyona en-
tegre etmek, bizim için çok kolay oldu. 
Şu ana kadar, temel atış testlerini ba-
şarı ile geçti. Sadece ufak tefek iyileş-
tirmeler kaldı. Böylece yurt içi ve yurt 
dışı kullanıcılarından gelecek özel atış 
testleri için hazır hâle geleceğiz. As-
lında yabancı kullanıcılar, bu sisteme 
daha çok ilgi duyuyor. IDEF sırasında 
da yurt dışındaki bazı kullanıcılardan, 
YAVUZ’u, kendi isteklerine göre gün-
cellememiz konusunda, çeşitli modifi-
kasyon talepleri oldu. Zaten bizim ye-
teneklerimizden birisi de ürünlerimizin 

konfigürasyonunda, kullanıcı talepleri 
doğrultusunda değişiklikler yapabil-
memiz. Yani konfigürasyonu dondurup 
“Benim ürünüm bu.” diye sunmuyoruz. 
Şu anda da Suudi Arabistan ve Pakis-
tan, bu silah sistemine çok ciddi ilgi 
duyuyorlar; bu yönde görüşmelerimiz 
devam ediyor. Atış testlerini görmek 
istediklerini, resmi yollardan dile getir-
diler. Bu platformlar, onların harekât 
prensiplerine de çok uygun. Çekili 
obüsler yerine, hareket kabiliyeti daha 
fazla olan, ekonomik sistemleri tercih 
ediyorlar. Bu noktada da YAVUZ öne 
çıkıyor. Çünkü bu sistem, her ne kadar 
FIRTINA kadar donanıma sahip olmasa 
da çok daha ekonomik bir sistem.

MSI Dergisi: MKEK’nin gündeminde, 
platform bazındaki sistemlerle ilgili 
bundan sonra ne var?
Ahmet TAŞKIN: Şu ana kadar, bizden 
daha çok alt sistemleri üretmemiz is-
teniyordu. Ama biz kendimize, komple 
sistem tedarikçisi; yani ana yüklenici 

MKEK, Platform 
Üreticisi Olma 
Yolunda Kararlı

MKEK; 2018, 2019 ve 2020
 yıllarındaki üretim 
kapasitesinin 2/3’ünü, 
MPT-55 üretimi için
 tahsis etmiş durumda.
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olmak gibi bir misyon edindik. Bu du-
rum, bizim çapımızdaki bir üretici için, 
bu sürecin doğal bir çıktısı. O yüzden, 
platform geliştirilmesi konusu, bi-
zim için bir sonuç değil; uzun soluk-
lu bir vizyonun başlangıcı. Bu sürecin 
bir benzerini, FIRTINA’da da görmek 
mümkün. Bu sistem, her ne kadar 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, 

ASELSAN ve MKEK’den oluşan 3 tara-
fın ortak üretimi de olsa Milli Savunma 
Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı), FIRTINA’nın yurt 
dışına pazarlanması noktasında, tüm 
sorumluluğu, MKEK’ye verdi. Hatta 
yurt içindeki ilave ihtiyaçlara yönelik 
üretim sorumluluğu da bizde. Madem 
ki biz bu kadar kabiliyete sahibiz; o 

zaman bu kabiliyetimizi geliştirmemiz 
ve ilerletmemiz lazım. Bundan son-
raki dönemde de bu yönde kendimize 
çizdiğimiz hedefler doğrultusunda, 
MKEK’de önemli bir vizyon değişikliği 
olacak. Bu konudaki en somut adı-
mımız da silah kuleleri konusunda  
olacak.

MSI Dergisi: Nisan ayında düzenlenen 
SSI Genel Kurul Toplantısı sırasında, 
gerçekleştirdiğiniz ihracatlarla ilgili 
üçüncülük ödülü aldınız. Bu başarı ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Ahmet TAŞKIN: Bu başarımız ile dün-
yanın ilk 100’ü içerisine giren bazı Türk 
savunma ve havacılık sanayisi firma-
larını geride bıraktık ki; bu da ihra-
cat performansımızın geldiği noktayı 
gösteriyor. Bu performans, bizim için 
gurur verici. Başarının kökenine ge-
lince… Biz, MKEK olarak, sadece ken-
di ürettiğimiz ürünleri satmıyoruz; bu 
işin ticaretini de yapıyoruz. Bu vazife, 
MKEK’nin ilk kuruluşunda bize veril-
miş; ancak şimdiye kadar işin bu tarafı 
hiç ağırlık kazanmamış. Geçen seneki 
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ihracat başarımızın altında da biraz bu 
yatıyor. Gerek yurt içerisindeki gerek-
se yurt dışındaki üretim yapan birçok 
firma, bize gelerek ürünlerini pazarla-
mamızı istiyor. Burada, şunu övünerek 
söylemek istiyorum: MKEK’nin arka-
sında, Türkiye Cumhuriyeti devleti var. 
Karşımızdaki tüm aktörler de bunu bir 
güvence olarak görüyor. Bizim kurum-
sal kimliğimiz ile tarih sahnesinde yer 
almamızın, 200 yıllık bir geçmişi var; 
hatta sahip olduğumuz kültürü, 600 
yıl öncesine dayandırıyoruz. O yüzden 
MKEK, bugün var olup yarın kaybola-
bilecek türde bir firma değil. Bilinirlik, 
süreklilik ve güvenilirlik, bizim marka-
mızın içine işlemiş kavramlar. MKEK 
bir konuda söz vermişse bu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin söz verdiği anlamına 
geliyor ve biz bu bilinçle hareket edi-
yoruz. 

MSI Dergisi: İhracat konusunda nasıl 
bir strateji izliyorsunuz? Bu konudaki 
planlarınız neler?
Ahmet TAŞKIN: Önümüzdeki dönem-
de; Mk-82, Mk-83 ve Mk-84 bombala-
rı ile NEB’den oluşan, uçak bombaları 
ailemizin üretimini arttıracağız. Uçak 
bombaları konusundaki genel eğilim; 
daha küçük, daha hassas bombalara 
doğru yönelmekte olduğu için, bu yön-
de de çalışmalarımız olacak.
Dr. Akif AKGÜL: Biz üretim anlamında, 
ana yüklenici gömleğimizi çıkarmadan, 
kendi tesislerimize ilave olarak yurt dı-
şındaki alt yüklenicilerimizin tesislerini 
de kullanıyoruz. Yeri geldiğinde, bunun 
avantajlarından da faydalanıyoruz. Bir 
de MKEK olarak, sadece ürünlerimizi 
değil kabiliyetlerimizi de pazarlıyoruz. 
Buna örnek olarak, yurt dışında anah-
tar teslimi kurduğumuz tesisleri gös-
terebiliriz.

MSI Dergisi: Bu faaliyetlerinizin, 
MKEK’nin Ar-Ge çalışmalarına 
yansımaları nasıl peki?
Ahmet TAŞKIN: Özellikle ürettiğimiz 
çeşitli türdeki mühimmatın, akıllı hâle 
gelmesi konusuna odaklanıyoruz. Uçak 
bombalarımızı, roketlerimizi ve büyük 
çaplı top mermilerimizi güdümlü hâle 
getireceğiz. Bunun için yurt içi ve yurt 
dışında iş birliği yaptığımız firmalar 
var. Ar-Ge çalışmaları konusunda da 
artık kendi öz kaynaklarımızı kullan-
mak yönünde köklü bir karar aldık. 
Devletimizin, Türkiye’de savunma sa-
nayisinin geliştirilmesi için çok büyük 
destekleri var; ama çoğu zaman, bu 
desteklerin, maliyet ve süre gibi birkaç 
yönden verimsiz kullanıldığını düşünü-
yoruz. Bunu gördük ve yaptığımız bir-
kaç projede de bu zorlukları yaşadık.  
O nedenle dünyanın gidişatına göre, 
ürün portföyümüze kazandırmamız 
gerektiğine inandığımız hedef ürünler 
seçtik ve hiç kimsenin bize ihtiyacını 
bildirmesini beklemeden, kendi öz kay-
naklarımızla Ar-Ge projeleri başlattık. 
Bu sene içerisinde başlayan 10’a yakın 
bu tip projemiz var. Bu stratejiyi sür-
dürmeye de kararlıyız. Kendi yaptığı-
mız ve yönettiğimiz projeleri, diğerleri-
ne göre, 5’te 1 süre içerisinde ve 5’te 1 
maliyeti ile tamamlayabildiğimizi gör-
dük. Örneğin, MPT-55 böyle bir proje.

MSI Dergisi: MPT-76 ve MPT-55 
konusundaki çalışmalarınız ne durumda?
Ahmet TAŞKIN: MPT-76, MKEK’nin, ana 
yüklenici olarak, SSM adına geliştirmiş 
olduğu bir piyade tüfeği ve tüm hakları, 
SSM’ye ait. Bu alanda sağlanacak her 
türlü başarı da Türkiye’nin başarısıdır. 
Diğer taraftan MPT-55, hem kısa hem 
de uzun namlulu olarak MKEK’nin öz-
gün olarak geliştirdiği bir silah. Şu ana 
kadar da K.K.K.lığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 
test edildi. Bu kullanıcılar, birkaç farklı 
üreticinin silahlarını denediler; ancak 
hepsinin de testlerinden başarı ile ge-
çebilen tek silah MPT-55 oldu. SSM de 
bizimle bu silahın tedariki konusunda 
görüşmelerde bulundu. Biz de önü-
müzdeki dönemde, MKEK’nin, MPT-55 
üretimine ağırlık vermesini; MPT-76’nın 
ise diğer firmalar tarafından üretil-
mesini önerdik. Ancak SSM, MPT-76 
konusunda, bizim öncü ve pivot rolün-
de olmamızı istiyor. Biz de bu nedenle 
bir taraftan bu rolü yerine getirirken  
MPT-76’nın üretimini azaltacağız ve 
MPT-55’e ağırlık vereceğiz. Bunun için, 
önümüzdeki 2 yılın üretim kapasitesi 
planını yapıyoruz ve üretim kapasitemi-
zi, 2015 yılına kıyasla 5 kat; 2016 yılına 
kıyasla da 3 kat arttırıyoruz. Bu kapasite 
artışını da sadece üretim kabiliyetleri-
mizi geliştirerek değil, yurt içindeki si-
lah ve parça üreticileri ile iş birliğimizi 
arttırarak sağlayacağız. 2018 ve 2019 
kapasitemizin tamamı, 2020 kapasite-
mizin de bir kısmı, şimdiden dolmuş du-
rumda. Bu üretim kapasitesinin de 3’te 
2’sini MPT-55’e; geri kalan bölümünü 
de hâlihazırda devam ettiğimiz üretim-
lere ve MPT-76’ya ayıracağız.

MKEK Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın 
ve Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Akif Akgül’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdıkları ve 
verdikleri bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz. u

MKEK, fuarda, lansmanı IDEF’te yapılan YAVUZ’un, ölçekli modelini de sergiledi. MKEK Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın, MKEK’nin, YAVUZ ile kazandığı platform üreticiliği kimliğini 
güçlendireceğini; bu konudaki en somut adımın da silah kuleleri konusunda olacağını vurguladı.

Nüfuz Edici Bomba (NEB) 
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Özellikle son dönemde, 
hem yurt içinde hem de yurt dışında 
adından sıklıkla söz ettiren 
Nurol Makina, fuarda, EJDER YALÇIN 
ve NMS 4x4’ü sergiledi. Nurol 
Makina’nın DSEI katılımı ve fuar 
kapsamındaki faaliyetleri hakkında, 
Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Anıl Karel’den bilgi aldık.

MSI Dergisi: Fuarda NMS 4x4 ve 
EJDER YALÇIN’ı sergiliyorsunuz. 
EJDER YALÇIN’ı ayrıca soracağız; 
ancak öncellikle NMS 4x4’le ilgili 
çalışmalarınızın güncel durumu 
hakkında bilgi verir misiniz?

Dr. Anıl KAREL: NMS 4x4, modülerliği 
ile kendine yeni bir sınıf yarattı. Ko-
ruma seviyesinin istenilen seviyede 
arttırılabilmesi, aracın taşıdığı fay-
dalı yükün değiştirilebilmesi, oturma 
konfigürasyonunun farklı şekillerde 
düzenlenebilmesi ve yüksek hızı gibi 
yeteneklerle, sadece silahlı kuvvet-
ler tarafından değil, emniyet güçle-
ri tarafından da kullanılabilecek bir 
araç. Farklı kullanıcılara hizmet ver-
mesi hâlinde de lojistik açıdan pek  
çok avantaj sağlayabilecek bir plat-

form. Aracı broşür üzerinden gören 
bazı ülke temsilcileri bile çok ilgile-
niyor ve gelip detaylı bilgi almak is-
tiyorlar. Şu anda aracın kalifikasyon 
testleri devam ediyor. Başarı ile ta-
mamlanacağından zaten kuşkumuz 
yok; ama biz Nurol Makina olarak, 
doğrulamasını yaparak emin olmadı-
ğımız hiçbir sistemi kullanıcıya sun-
mak istemiyoruz. Testler tamamlan-
dığında da kendimizden emin olarak 
potansiyel kullanıcılar ile görüşmele-
re başlayacağız.

Nurol Makina, NMS 4x4 ve 
EJDER YALÇIN için Yeni Kullanıcılar Arıyor

©
 N

ur
ol

 M
ak

in
a

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Nurol Makina standında, Nurol Holding’in, savunma ve havacılık sektöründeki iştirakleri olan; BNA, FNSS, 
Nurol Makina ve Nurol Teknoloji’nin yöneticileri ile bir arada geldi. Soldan sağa; BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, Nurol Teknoloji Genel Müdürü Cem Sapmaz, 
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel ve FNSS Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Melih Kayaalp.

2- Nurol Makina, fuarda, EJDER YALÇIN ve NMS 4x4’ü sergiledi.
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MSI Dergisi: IDEF 2017’de, kendi 
standınızın haricinde, diğer bazı 
stantlarda da EJDER YALÇIN’ı, üzerine 
değişik sistemler entegre edilmiş 
şekilde gördük. Gündeminizde EJDER 
YALÇIN veya başka bir aracınızla ilgili 
benzer entegrasyon çalışmaları var mı?
Dr. Anıl KAREL: Aslında bizim poli-
tikalarımızdan bir tanesi de farklı alt 
sistem üreticileri ile araçlarımız üze-
rinde, ortak geliştirme çalışmaları 
yapmak. Bu alt sistemler; karıştırıcı, 
mast veya atış yeri tespit sistemi gibi 
birbirinden çok farklı ürünler olabi-
lir. Farklı firmalarla çalışarak, çeşitli 
faydalı yükleri, herhangi bir sipariş al-
madan, araçların üzerine entegre edi-
yoruz. Böylece kullanıcının herhangi 
bir ihtiyacı doğduğunda, bütün ara yüz 
bilgilerinin hazır olmasını sağlıyoruz  
ve taleplere, hızlı bir şekilde cevap ve-
rebilme imkânımız doğuyor. Çünkü söz-
leşmeyi imzaladıktan sonra, entegre 
ettiğimiz sistemle ilgili sıkıntılar çıkarsa 
bu bizim teslimat planımızı da aksata-
caktır. Ancak bizim yaklaşımımızda, 
sistem mühendisliği çalışmalarını ta-
mamlayıp, entegre ettiğimiz sistemle-
rin araçla uyum içerisinde çalıştığından 
emin olduğumuz için, rahatlıkla teklif 
verebiliyoruz. Böylelikle müşteriye, çok 
farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek, ge-
niş bir çözüm yelpazesi sunabiliyoruz. 
Bu noktada da bazı firmalarla, stratejik 
iş birlikleri doğabiliyor.

MSI Dergisi: EJDER YALÇIN’ın, 
geçtiğimiz aylarda açıklanan ihracat 
haberine konu olan kullanıcının 
Tunus olduğu, Nurol Makina dışındaki 

çeşitli kaynakların sosyal medyadaki 
paylaşımları ile ortaya çıktı. Sırada 
hangi ülke var?
Dr. Anıl KAREL: Şu anda, EJDER YAL-
ÇIN ve ILGAZ II araçları konusunda gö-
rüştüğümüz, 3 farklı ülke var. Araçlar, 
3 farklı arazi ve hava şartları altında 
test ediliyor. Çok detaylı olan bu test-
ler, aslında epey önceden başladı. Al-
dığımız bilgilere göre, yerli ve yabancı 
rakiplerimizin beklenen sonuçları ve-
remediği yerlerde, araçlarımız başarılı 
oldu. ILGAZ II ile ilgili testler tamamen 
bitti. EJDER YALÇIN’ın da kritik testle-
rinin hepsi tamamlandı; sadece hava 
ve arazi şartlarından bağımsız olan, 
performans ve fonksiyonellik testleri 
devam ediyor. Testlerin çok yakında ta-

mamlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak 
özellikle bazı ülkelerde iş yapmak çok 
zor. Başarılı olsanız bile süreçler çok 
uzun zaman alabiliyor ya da yönetimsel 
kararlar hızla değişebiliyor. Hatta bu 
ülkelerde, sizin kendi kabiliyetleriniz ve 
aracınızın başarıları dışında, maalesef 
siyasi ilişkiler de etkili olabiliyor. Onun 
dışında da daha önceden testlerinden 
başarı ile geçtiğimiz ülkelerde görüş-
melerimiz var. Umarım yakında güzel 
haberler vereceğiz.
Hedefimiz; ILGAZ II ile de amiral ge-
mimiz olan EJDER YALÇIN’da ulaştı-
ğımız başarıyı yakalamak. Benzer şe-
kilde, EJDER TOMA da ihracat kapısını  
araladı; ama bu başarıyı geliştirmek 
istiyoruz. Yine EJDER KUNTER ve  
NMS 4x4 de aynı süreçlerden geçe-
cek. Tabii bu araçlarımız için de farklı 
test ihtiyaçları doğabilir. Araçlarımızın  
hepsi, Türkiye’de, daha önceden test 
edildi ve edilmeye devam ediyor;  
ancak bazı ülkeler bunları yeterli gö-
rürken, bazı ülkeler, araçları kendi 
şartlarında test etmek istiyor. Hepsine 
hazırlıklıyız.

MSI Dergisi: EJDER YALÇIN’ın 
3’üncü sürümünü; ILGAZ’ın ise 
2’nci sürümünü ortaya koydunuz. 
Geliştirme cephesinde, gündeminizde 
bundan sonra ne var?
Dr. Anıl KAREL: Araçlarımızı geliştir-
me noktasında, hem kullanıcılardan 
gelen geri beslemeleri hem de ken-
di test araçlarımızla ilgili gözlemleri  
bir potada eritiyoruz. Araçlarımızı, 
üzerinde çalışarak nasıl bir adım daha 

NMS 4x4



öteye götürürüz, bunun için devamlı  
çaba sarf ediyoruz. Dolayısı ile  
EJDER YALÇIN’ın geliştirme süreci, 
aracın 3’üncü sürümü ile tamamlan-
mış değil. Ancak bu araçta, artık sade-
ce iyileştirmenin de ötesine geçerek, 
kabiliyetlerini nasıl arttırabileceğimi-
zin arayışı içerisindeyiz. Araç şu anda, 
kullanıcının hemen hemen tüm ihti-
yaçlarını cevaplıyor; ama biz aracımızı, 
bazı ilave isteklere de cevap verecek 
hâle getirmeyi planlıyoruz. Bunun için, 
standart bir araçtan ziyade, kullanıcıya 
alternatif donanımlarla sunabileceği-
miz bir platform yaratmaya çalışıyoruz. 
Hatta kullanıcının dahi hayal edemedi-
ği şeyleri öngörerek, araçları, yarının 
muharebe sahasına hazır hâle getiri-
yoruz. Evet, EJDER YALÇIN, sınıfı içe-
risinde, en yüksek koruma seviyesine  
ve en yüksek performansa sahip;  
ama biz aracımızın lojistik destekle-
nebilirliğini de arttırmaya çalışıyoruz. 
Aracın arızalanacağı süreleri ön göre-
bilecek bir entegre lojistik destek sis-
temi kurma yolunda da çalışmalarımız 
sürüyor. Araç arıza vermeden bunları 
öngörebilmek, dolayısıyla kullanıcıya 
mümkün olduğunca yüksek güveni-
lirlik seviyesinde bir araç sunmak için 
çabalıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Dr. Anıl KAREL: Nurol Makina olarak, 
dünyanın önde gelen savunma fuarla-
rından DSEI’da kendimizi göstermek 
istedik; çünkü her gün yenilikler ya-
ratarak büyüyen bir firmayız. Bunun 
en güzel göstergelerinden birisi de 
Capital Dergisi’nin ilk 500 listesinde, 
cirosunu en çok arttıran ikinci şirket 
oluşumuz. Bu listeye girmeyi başaran, 
Türkiye’deki, 12 savunma ve havacılık 
sanayisi firmasından biriyiz. Nurol Ma-
kina’nın gelişiminin de bir sonucu ola-
rak artık yurt dışı fuarlarda da yerimizi 
alıyoruz.
Özellikle şunu da eklemek istiyorum: 
MSI Dergisi, Türkiye’deki savunma ya-
yıncılığını, çok farklı bir çizgiye taşıdı. 
MSI Dergisi’ni takip ederek, sektörle 
ilgili güncel bilgilere ulaşabiliyoruz. 
Sektöre sağladığınız katma değerden 
dolayı size teşekkür ediyoruz.

Nurol Makina Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz. u

OSTİM Savunma ve Havacılık Kü-
melenmesi (OSSA), 2013 ve 2015 

yıllarında olduğu gibi, bu yıl da DSEI’ye 
katılmayı ihmal etmedi. OSSA üyesi 
firmalardan; 3EEOS, FİGES, Femsan 
Motorları, MAKEL, NERO ENDÜSTRİ, 
T-KALIP, Uygur Limited ve fuara stant-
lı katılım gerçekleştirirken DİGİTEST, 
EMGE, MEGE Teknik, MFK, Güvenli  
Yaşam ve SADTEK gibi üye firmaların 
temsilcileri de fuara ziyaretçi olarak  
katıldı.

OSSA’nın fuar kapsamındaki 
çalışmaları hakkında, OSSA Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mithat 
Ertuğ’dan bilgi aldık.

MSI Dergisi: OSSA’nın fuar gündemi 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Öncelikle şunu 
söylemeliyim: Sektörün önde ge-
len yurt dışı fuarlarında yer alarak,  
üye firmalarımızın, bu ortamlarda 
kendilerini göstermelerine olanak 
sağlıyoruz. Üyelerimiz, bu etkinlik-
lere OSSA çatısı altında katılım sağ-
layarak hem çeşitli maliyetlerden  
hem de organizasyon sırasında olu-
şacak iş gücü kayıplarından da kur-
tulmuş oluyorlar. Biz de fuar katılı-
mımız ile Türkiye’de zaman zaman  
iletişim kurma imkânı bulamadığı-
mız çeşitli kurum ve kuruluşlarla da  
burada görüşmeler gerçekleştiriyo-
ruz. Ayrıca bu tip etkinliklere uzun 
zamandır katılım sağladığımız için, 
artık kendi markamızı yarattık da di-

yebilirim. Bu fuarlara katılmadığımız 
takdirde, pek çok göz bizi arıyor. O 
yüzden katılmamamız da zaten dü-
şünülemez.

MSI Dergisi: Fuara hangi hedeflerle 
geldiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Buraya gelir-
ken kendimize belirlediğimiz hedefle-
rimizden bir tanesi, gelecek yıl 4’ün-
cüsünü gerçekleştireceğimiz, ICDDA 
(Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri) etkinliğine katılımları 
konusunda, firmalarla görüşmekti. Şu 
ana kadar görüştüğümüz ve bir önce-
ki ICDDA etkinliğine katılan firmaların  
tamamı, gelecek etkinliğe de katıla-
caklarını ifade ettiler ki; bu bizim için 
çok önemli.
Mevcut müşterilerimizin yanı sıra baş-
ta BAE Systems olmak üzere birçok 
İngiliz firması ile de iş birliği imkânları 
konusunda görüştük. Ayrıca Pakistan 
ve Ürdün’den gelen resmi heyetlerle 
temaslarda bulunduk.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde 
katılmayı planladığınız sektörel 
etkinlikler hangileri?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Bizim için ol-
mazsa olmaz olan Fransa’daki Euro-
satory ve ayrıca Malezya’daki DSA fu-
arlarına mutlaka katılacağız. Bunların 
haricinde katılım sağlayacağımız fu-
arlar da olacaktır.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Mithat Ertuğ’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz. u

Türk KOBİ’lerini 
OSSA Temsil Etti
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Otokar, fuarda, ARMA 8x8 tekerlekli 
zırhlı aracını ile bu platforma en-

tegre edilen ÜÇOK uzaktan komutalı 
stabilize silah sistemini sergiledi. 

Firmanın yürüttüğü çalışmaların 
güncel durumu ile ilgili bilgileri, 
Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’ten aldık.

MSI Dergisi: Öncelikle DSEI fuarıyla 
ilgili genel değerlendirmelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Serdar GÖRGÜÇ: Türkiye’nin en büyük 
kara sistemleri üreticisi olarak, DSEI 
2017’ye, tamamı mühendislerimizce 
tasarlanan; modüler zırhlı muharebe 
aracımız ARMA 8x8 ve aynı platform-
da üç farklı ana silahın kullanılabildiği, 
stabilize makinalı tüfek platformumuz 
ÜÇOK kule sistemimiz ile katıldık.
Otokar olarak, savunma sanayisindeki 
en büyük iddiamız; tasarımını ve üre-
timini tamamen kendimizin yaptığı as-
keri araçlarımız ve kule sistemlerimiz. 
Ülkemizde, bu alanda yeniliklere ve ilk-
lere imza atıyor olmaktan gurur duyu-
yoruz. Kara sistemlerinde en deneyimli 
savunma sanayisi şirketlerinden biri 
olarak, 4x4’ten 8x8’e ve paletli zırhlı 
araçlara kadar, farklı tip ve versiyon-
larda, araç portföyüne sahibiz. Kendi 
tasarımımız olan kule sistemlerimizle 
yine Türkiye’nin en büyük kara sistem-
leri tedarikçisi konumundayız.
Malumunuz, savunma sanayisinin tek 
kullanıcıya bağlı olarak varlığını sür-
dürmesi ve uzun vadede ekonomik ol-
ması mümkün değil. Bu açıdan, ulus-
lararası etkinlikler, savunma sanayisi 
alanında hizmet veren Türk şirketleri-

nin, dünya pazarlarına açılmasına da 
olanak vererek hem şirketlerin hem de 
Türk savunma sanayisinin gelişimine 
pozitif katkı sağlıyor.
Biz de Avrupa’nın en büyük savunma 
ve güvenlik fuarlarından biri olan DSEI 
gibi, dünyanın farklı bölgelerinde farklı 
organizasyonlara katılarak, araçları-
mızı ve ihtiyaca yönelik çözümlerimizi 
tanıtıyoruz. Mevcut ve potansiyel kul-
lanıcılarımızla bir araya gelme fırsatı 
bulduğumuz DSEI, bizim için verimli 
geçen bir fuar.

MSI Dergisi: Sözleşmesini IDEX’17 fuarı 
sırasında imzaladığınız ve 8x8 RABDAN 
araçlarını konu alan proje ne aşamada? 
Bu araçların Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) üzerinden diğer ülkelere satışı ile 
ilgili faaliyetleriniz var mı?
Serdar GÖRGÜÇ: Otokar olarak, gücü-
müzü, Ar-Ge çalışmalarımızdan alıyo-

ruz. Bu alanda düzenli olarak yatırım 
yapıyor; faaliyetlerimizi aralıksız sür-
dürüyoruz. Her yıl, ciromuzun %4’ünü 
Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Ar-Ge harcamala-
rımızın son 10 yıllık toplamı, 388 milyon 
lira. Ar-Ge’ye verdiğimiz önem netice-
sinde, bugün, Türkiye’nin, en deneyimli 
ve en büyük kara sistemleri üreticisi 
unvanına ulaştık. Bu yılın Şubat ayında 
da savunma sanayisindeki iddiamızı ve 
konumumuzu, bir adım öteye taşıdık. 
BAE’nin 8x8 zırhlı muharebe aracı ih-
tiyacı çerçevesinde gerçekleştirilen 
anlaşma ile artık sadece ürünlerimizle 
değil; global ölçekte bilgi birikimimiz, 
mühendislik gücümüz, Ar-Ge ve tek-
noloji transferi kabiliyetlerimizle de ön 
plana çıkmaya başladık. BAE ile ger-
çekleştirdiğimiz; Türkiye’nin, savunma 
sanayisi açısından tek kalemde imza-
lanan en büyük ihracat anlaşmasın-
da, çalışmalarımız planlandığı şekilde 

Otokar’ın DSEI Gündeminde, ARMA 8x8 ve ÜÇOK Vardı

ARMA 8x8
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sürüyor. Projeye konu olan araçların, 
şu an için, öncelikli olarak BAE Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması 
öngörülüyor.
BAE projesinin yanı sıra bölgedeki id-
diamızı da devam ettiriyoruz. Bildiğiniz 
gibi, Otokar olarak sahip olduğumuz 
yurt dışı iş birliklerimizi güçlendirmek, 
yeni pazarlara açılmak ve satışlarımı-
zı arttırmak için, 2016 yılında, BAE’de, 
Otokar Land Systems’i kurmuştuk. Bu 
iddianın ilk meyvesi olarak da Tawazun 
firması ile Otokar Land Systems’in or-
tak girişimi olan Al Jasoor şirketi, BAE 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere, önümüzdeki dönemde, 
700’lü adetlere ulaşması öngörülen, 
dünyanın en büyük 8x8 zırhlı araç alım-
larından biri olan bu sözleşmeyi imza-
ladı. Yeni şirketimiz ve sektördeki tec-
rübemiz ile savunma sanayisinde yurt 
dışı açılımımızı sürdürmeyi ve dünya-
daki konumumuzu güçlendirmeyi; aynı 
zamanda, ülkemiz savunma sanayisi-
nin gelişimine de hız kazandırmayı he-
defliyoruz.

MSI Dergisi: Otokar, ihracat 
pazarında oldukça faal bir firma. 
IDEF 2017’den bu yana, 
okuyucularımızla paylaşabileceğiniz, 

BAE’deki çalışmalarınızın dışında 
ne gibi gelişmeler oldu?
Serdar GÖRGÜÇ: Bugün Birleşmiş 
Milletler görevleri başta olmak üzere, 
NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avru-
pa bölgelerinden Afrika’ya kadar, dün-
yanın farklı noktalarında, 30.000’den 
fazla askeri aracımız kullanılıyor. Fikri 
mülkiyet hakları bize ait olan savunma 
sanayisi ürünlerimiz ile 5 kıtada, 30’u 
aşkın ülkede hizmet veriyoruz.
IDEF’ten bu yana geçtiğimiz dönemde, 
aldığımız siparişlerin teslimatlarına 
odaklandık. Yurt içinden ve Asya, Afrika 
gibi farklı bölgeler başta olmak üzere, 
yurt dışından aldığımız siparişlerin tes-
limatları devam ediyor. Ayrıca katıldığı-
mız farklı uluslararası etkinliklerde de 
kullanıcılarla buluşmaya ve ürünleri-
mizi tanıtmayı sürdürüyoruz.
Savunma sanayisinde, kabiliyetlerini 
her geçen gün arttırarak geliştiren ül-
kemizde, böylesi bir gelişimin parçası 
olmaktan; sadece ürünlerimiz ile değil, 
global ölçekteki bilgi birikimimizi, mü-
hendisliğimiz, Ar-Ge ve teknoloji trans-
feri kabiliyetimizle de ön plana çık-
maktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde de yeni pazarlara açılmayı 
ve mevcut pazarlarımızda güçlenmeyi 
hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Otokar, değişen 
ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler 
üretebilen bir firma. Bunun en güncel 
örneği de IDEF 2017’de sergilediğiniz, 
ALTAY AHT ve 4x4 URAL Tek Kabin 
Pick-Up oldu. Bunlara benzer yeni 
çalışmalarınız var mı?
Serdar GÖRGÜÇ: Otokar’ın en güçlü 
yanlarından birisi de kullanıcı odaklı 

yaklaşımı. Mevcut ve potansiyel kulla-
nıcı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ola-
rak, ürünlerimizi, sürekli geliştiriyoruz. 
Gerek Ar-Ge kabiliyetlerimiz gerekse 
alanında dünyanın sayılı merkezleri 
arasında yer alan test merkezlerimiz 
ile beklenti ve ihtiyaçlara, en kısa süre-
de, en uygun çözümleri sunma yetkin-
liğine sahibiz.

MSI Dergisi: Sormazsak olmaz… 
ALTAY tankının devam eden süreci ile 
ilgili Otokar nasıl bir hazırlık içinde?
Serdar GÖRGÜÇ: Otokar, 50 yılı aşkın 
deneyimi ve kabiliyetleriyle bugüne 
kadar aldığı tüm görevlerden alnının 
akıyla çıkmış bir şirket. Ana yüklenicisi 
olduğumuz, milli ana muharebe tankı 
ALTAY’ı, başarıyla tasarladık ve geliş-
tirdik. Bu süreçte yaptığımız yatırım, 
elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-
Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın, savun-
ma sanayisindeki konumuna, stratejik 
bir ivme kazandırdı. Türkiye’nin tankı, 
hepimiz için milli bir meseledir. Seri 
üretim ihale süreci için gerekli hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Otokar, ALTAY’ın 
üretimi, ihracatı ve ülkemizin savunma 
sanayisi kabiliyetlerinin güçlenmesi 
için tüm yetkinliklere sahiptir. Bu milli 
projeyi, ülkemizin tek milli askeri araç 
üreticisi olarak gerçekleştirmeye hazı-
rız. Temennimiz, ALTAY tankının, bir an 
önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve 
başlaması yönündedir.

Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz. u
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Serdar Görgüç
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ROKETSAN, DSEI’17’de, ürün ailesinin 
büyük bir bölümünü sergilediği, geniş 

bir stant ile yer aldı. Firmanın tam ölçek-
li ya da model olarak sergilediği ürünler, 
şu şekilde sıralandı:
n	 SOM-J JSF Uyumlu Stand-Off  
 Mühimmatı 
n	 TEBER Lazer Güdüm Kiti,
n	 HİSAR- Hava Savunma Füzesi
n	 TRG-300 KAPLAN Füzesi,
n	 TRG-122 Füzesi,
n	 Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi,
n	 OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 L-UMTAS Lazer Güdümlü 
 Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi
n	 CİRİT 2,75’’ Lazer Güdümlü Füzesi ve Lançeri,
n	 MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı,
n	 MAM-C Mini Akıllı Mühimmatı, 
n	 Kaideye Monteli CİRİT,  
n	 CİRİT ve UMTAS Silah Platformu ve
n	 Çeşitli tapalar.
ROKETSAN ayrıca, T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) 
Sistemi ve T-122/300 ÇNRA Sistemi’nin de ölçekli modellerini 
sergiledi. Fuar sırasında, firmanın geçtiğimiz dönem içerisin-
de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgileri, ROKETSAN Pazar Ge-
liştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar’dan aldık.
Özdamar, öncelikle ROKETSAN’ın ulaştığı noktaya vurgu yaptı. 
ROKETSAN, 2012 yılında, dünyanın en büyük savunma firma-
larından biri olmayı stratejik bir hedef olarak benimsedikten 
sonra, 2016 yılında elde ettiği 363 milyon dolar ciro ile Defence 
News dergisi tarafından her yıl hazırlanan ve Temmuz ayında 
yayınlanan TOP 100 listesine, bu yıl ilk kez girmeyi başardı. 
Firmanın bir sonraki hedefi ise başarılarını geliştirerek liste-
de daha üst sıralarda kendisine yer bulabilmek.
Mayıs ayında gerçekleştirilen IDEF fuarının son günü, KAAN 
Füzesi’nin başarılı test atışına da sahne olmuştu. Özdamar, 
KAAN Füze Sistemi ile ilgili faaliyetlerin son durumu hak-
kında şunları söyledi: “Balistik füze teknolojileri alanında 
kazandığımız bilgi birikimi ve teknolojik altyapı ile geliştirip 
ürettiğimiz; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak, 
manevra birliklerine ateş desteği sağlayan KAAN Füzemiz ile 
ilgili faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılamak amacıyla sürdürüyoruz. Ayrıca, dost 

ve müttefik diğer ülke ordularının kullanıcı makamlarıyla bir 
araya gelerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Firma, ürünleri ile ilgili entegrasyon çalışmalarına da ara 
vermeden devam ediyor. IDEF’17 sırasında, ROKETSAN’ın, 
CİRİT Lançeri’ni taşıyan kule çözümü, EJDER YALÇIN 4x4 
aracına; OMTAS Füzeleri taşıyan kulesi ise ARMA 6x6 aracı-
na entegre edilmiş şekilde sergilendi. Ayrıca L-UMTAS Fü-
zesi, Nisan ayında, ilk kez HÜRKUŞ’un silahlı C sürümünden 
ateşlendi.  MAM-C Mühimmatı’nın atışlı testlerinin de bu yıl 
içerisinde gerçekleştirilmesi ve kalifikasyonun tamamlan-
ması planlanıyor.
ROKETSAN’ın entegrasyon konusundaki çalışmaları, yerli 
platformlarla da sınırlı kalmıyor. Firma, 2016 yılındaki Farn-
borough International Airshow sırasında, Airbus Helicopters 
ve Airbus Defence and Space şirketleri ile Roketsan Füze 
Sistemleri’nin çeşitli platformlara entegre edilmesini konu 
alan, iki farklı iş birliği anlaşması imzalamıştı. ROKETSAN, 
bu anlaşmalardan ilki kapsamında, C295 uçağına; L-UM-
TAS Füzesi entegrasyonu gerçekleştiriyor, müteakip süreçte 
2018 yılı içerisinde de CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve TEBER 
Lazer Güdüm Kiti’nin entegrasyon çalışmalarına başlayacak. 
Ayrıca, bir adet C295 Uçağı silahlı olarak hazır hale getirildi 
ve Dubai Airshow esnasında bu uçağın lansmanı yapılacak. 
İkinci anlaşma kapsamında H135M ve H145M helikopterleri-
ne CİRİT entegrasyonu çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca, 
her iki anlaşma kapsamındaki platformların, üçüncü ülkele-
re yönelik pazarlama faaliyetleri, ilgili firmalarla ortak ola-
rak sürdürülüyor. u

ROKETSAN, Geniş Ürün Yelpazesi ile DSEI’17’ye Ağırlığını Koydu



Kasım 2017 - 63



MSI DSEI 2017 ÖZEL

64 - Kasım 2017

Sarsılmaz’ın yurt dışı pazarlardaki 
faaliyetleri, makineli tabanca 
ve piyade tüfeği ürün ailelerinin 
son durumu ve firmanın mühimmat 
üretimi konusunda yaptığı açılımlar 
ile ilgili Sarsılmaz Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş’ten 
bilgi aldık.

MSI Dergisi: Sarsılmaz için DSEI ne 
ifade ediyor?
Latif Aral ALİŞ: DSEI, dünyadaki savun-
ma sanayisi fuarları arasında ayrıcalık-
lı bir yere sahip. Dünyada, bu alanda fa-
aliyet gösteren tüm büyük firmalar, bu 
fuarda boy gösteriyor. Pek çok ülkenin 
milli katılımla ilgi gösterdiği fuara, yine 
pek çok ülkeden resmi delegasyon da 
katılıyor. Üretim tesislerinin teknolojisi 
ve kapasitesi, Ar-Ge gücü, ürün kalitesi 
ve çeşitliliği ile Türkiye’nin en büyüğü 
olmanın yanında, dünyanın sayılı mar-
kalarından biri olarak biz de bu fuarda 
yer alıyoruz.

MSI Dergisi: Burada hangi ürünlerinizi 
öne çıkarıyorsunuz?

Sarsılmaz, IDEF’te, pek çok ürün ser-
gilemiş; ancak bu ürünlerden, özellikle  
3 tanesini ön plana çıkarmıştı:  
SAR 223T Piyade Tüfeği, SAR 109T 
Makineli Tabanca ve Sarsılmaz’ın yeni 
nesil avangart tabancası SAR 9. Bunlar 
içerisinde de tüm parçaları Türk malı 
olan SAR 9, oldukça ilgi gördü; üstün 
özellikleri ile hem ziyaretçileri şaşırttı 
hem de büyük beğeni topladı. DSEI’de 
de yine bu 3 ürünümüzü ön plana çı-
kardık.

MSI Dergisi: Sarsılmaz, 
MPT-76’nın seri üretimini yapan 
firmalar arasında yer alıyor. 
MPT-76 üretim faaliyetlerinizin 
son durumu hakkında bilgi verebilir 

misiniz? Kendi tecrübelerinize 
dayanarak üretim süreçlerine 
katkı yaptığınız noktalar 
oluyor mu?
Latif Aral ALİŞ: Modern Piyade Tüfeği 
projesinin çıktısı MPT-76’nın seri üre-

Sarsılmaz, Artık Mühimmat da Üretiyor
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tim sürecinde Sarsılmaz’a da görev 
verilmiş olması, hem çok büyük bir 
onur hem de çok büyük bir sorumluluk 
getiriyor. Üstlendiğimiz bu sorumlu-
luğun gereklerini en iyi şekilde yerine 
getirmek için, var gücümüzle çalışma-
ya devam ediyoruz. MPT-76’nın her bir 
parçasını, kendi tasarımımız olan piya-
de tüfeklerinden gelen bilgi birikimi ve 
sahip olduğumuz ileri imalat teknoloji-
leri ile harmanlayarak üretiyoruz. Kı-
sacası Sarsılmaz’ın bu konudaki bakış 
açısı, yüksek mukavemetli parça ima-
latı, yüksek üretim kapasitesi ve tek-
rar edilebilir üretim teknolojisi olarak 
tanımlanabilir. Bu özverili çalışmanın 
sonucu olan MPT-76’lar, çok kısa bir 
süre içerisinde, kolluk kuvvetlerimizin 
hizmetine, Sarsılmaz kalitesiyle sunul-
muş olacak.

MSI Dergisi: Sarsılmaz’ın yurt dışında 
pazarladığı kendi piyade tüfeği 
ailesi ile ilgili son durum nedir? 
Gerçekleştirdiğiniz satışlara ilişkin 
neler söyleyebilirsiniz?
Latif Aral ALİŞ: Sarsılmaz’ın 5,56x45 mm 
çapındaki piyade tüfekleri; SAR 223T ve 
SAR 223C, yurt dışında büyük talep gö-
rüyor. Bu ürünlerimizle yabancı devlet 
kurumlarının açtığı ihalelere katılıyo-
ruz. Ürünlerimizi tanıyıp, deneme imkâ-
nı bulan kimi yabancı devlet kurumla-
rına, ihalesiz doğrudan satış yaptığımız 
da oluyor. Hatta ürünlerimizi satın ala-
rak kullanan bu yabancı kurumların 
bazılarında, sağladığımız memnuniyet 
oranı o kadar yüksek düzeyde ki, bura-
lardan ilave siparişler de alıyoruz.
Öte yandan, bu ürünlerle kendi kolluk 
kuvvetlerimizin testlerine de katılı-

yoruz. Şunu da övünerek ifade etmek 
isterim ki; kolluk kuvvetlerimizin zor-
lu koşullarda yaptıkları testlerde, SAR 
223T, 9.630 atıma kadar hiç hata yap-
madı ve testi hatasız tamamladı. Yine 
kolluk kuvvetlerimizin ihtiyacı için ge-
liştirdiğimiz, gaz pistonu prensibi ile 
çalışan SAR 223P modelinin çalışmala-
rında da son aşamaya geldik.

MSI Dergisi: Makineli tabanca ürün 
ailenizin son durumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz peki?
Latif Aral ALİŞ: Meskûn mahal kul-
lanımı için tasarlanan; yalın ve özgün 
tasarımlarıyla her kullanıcının beğeni-
sini kazanan makineli tabancalarımız;  
SAR 109T ve SAR 109C, gerek yurt dı-
şında gerekse yurt içinde haklı guru-
rumuz oldu. Tabanca fişeği kullanan  
SAR 109 ailesi, hem hafif hem de kom-
pakt olması gibi önemli bir avantaja sa-
hip. Bu nedenle oldukça talep görüyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde, kullanıcı görüş-
lerinden yola çıkarak, bu ürün ailesinde 
de ergonomik açıdan bazı geliştirmeler 
yaptık. Silah üzerindeki, kavramayı ko-
laylaştıran polimer ray kılıflarını ve yeni, 
modern görünüşlü, kompakt ve taktik 
dipçik modelini, bu çalışmalara örnek 
olarak gösterebiliriz.

MSI Dergisi: ABD ve Avrupa 
ülkelerinden, Sarsılmaz ürünlerine 
yönelik talep konusunda 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
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Latif Aral ALİŞ: Hafif silahlar söz ko-
nusu olduğunda, Avrupa ülkeleri 
yasaları, oldukça kısıtlayıcı ve zorla-
yıcı şartlar öne sürüyor. Bu nedenle 
ihracat süreçleri de oldukça karı-
şık, zorlayıcı ve uzun zaman alıyor.  
Öte yandan, bu alanda, hemen hemen 
her devletin de kendi ürettiği ürünler 
var. Biz nasıl kendi milli ürünümüzü 
kullanmak istiyorsak Avrupa ülkele-
rinde de milli ürün kullanma isteği 
yüksek. Tüm bunlara rağmen, tüm 

Avrupa ülkelerinden farklı ürünler 
için talepler geliyor; biz de bu ülkelere 
ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Ancak söz 
konusu hafif silah olduğunda, dünya-
nın en büyük pazarı, elbette ki ABD. 
Bu yüzden, bizim de ana hedef paza-
rımız ABD. Bu hedef doğrultusunda, 
Sarsılmaz olarak, ABD’de, 2017’de 
de yeni açılımlar yaptık. Önümüzdeki 
günlerde, ABD’ye yaptığımız satışla-
rın, dramatik artışlarla yükselmesini 
öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Sarsılmaz, geçtiğimiz 
dönemde, Türkiye’de mühimmat 
üretimi gerçekleştiren bir firmayı 
satın aldı. Satın alma süreci, tesisin 
mevcut durumu, üretim çalışmalarınız 
gibi konularda okuyucularımıza neler 
anlatabilirsiniz?
Latif Aral ALİŞ: Evet, 2014 yılında, Balı-
kesir ilinde bulunan, Balıkesir Patlayıcı 
Sanayi (BPS) firmasını satın alarak mü-
himmat sektörüne de giriş yaptık. Son 
dönemde Sarsılmaz bünyesine katılan 
firma da, spor fişek üretimine 1995 
yılında; kurusıkı ses fişeği üretimine 
2000 yılında; sivil patlayıcı üretimine 
2005 yılında; mühimmat üretimine ise 
2014 yılında başlamış bir kuruluş. 2016 
yılının Haziran ayında, askeri niteliği 
bulunan fişek üretimine de başlanmış. 
Bugün itibarı ile Sarsılmaz Patlayıcı 
Sanayi A.Ş. adı altında üretime devam 
ediyor.
Grubumuza ait iki mühimmat firması, 
toplamda yaklaşık 800.000 metreka-
re açık; 55.000 metrekare kapalı alan 
üzerine kurulu. Bu tesislerde; askeri 
ve sivil kullanıma yönelik hafif silah 
mühimmatı ve sivil nitelikli patlayıcı-
lar üretiyoruz; ayrıca çeşitli delme ve 
patlatma ürün ve hizmetleri sunuyo-
ruz. Hâlihazırda hafif silah mühimmatı 
alanında, 9x19 mm çapında tabanca fi-
şeği üretiyoruz. Yapılan yeni yatırımlar 
ve kapasite arttırımı ile diğer kalibre-
lerde de mühimmat üretimine geçmek 
üzereyiz. Hafif silah sektörünün lideri 
olarak, son yıllarda attığımız büyük 
adımlarla, Sarsılmaz’ı, mühimmat 
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sektörünün de önde gelen üreticilerin-
den biri haline getirdik.
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip eden ve bu teknolojileri 
uygulamaya geçirme yetenekleri yük-

sek olan Sarsılmaz Grup Şirketleri ola-
rak, hafif silahta olduğu gibi, mühim-
mat sektöründe de dünya devlerinin 
liginde yer alabilmeyi hedefliyoruz. Bu-
nun için de hız kesmeden yatırımları-
mızı sürdürüyoruz; üretim kapasitemi-
zi ve ürün yelpazemizi genişletiyoruz. 
Burada en büyük hedefimiz, ülkemizin, 
hâlihazırda ithalat yoluyla tedarik ettiği 
mühimmatları üreterek, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komu-
tanlığının ve Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nün dışa bağımlılığını önemli ölçüde 
azaltmaktır.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş’e zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz. u

Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), sektörün 
ihracat çalışmalarına verdiği desteği, 
DSEI fuarında da sürdürdü. Yoğun 
fuar programında, MSI Dergisi’ne de 
zaman ayıran SSI Yönetim Kurulu 
Başkanı Latif Aral Aliş ile kısa bir 
söyleşi yaptık.

MSI Dergisi: Milli katılımın olduğu 
sektörel bir fuar, SSI olmaksızın 
düşünülemez. Peki, DSEI ve benzeri 
fuarlar, SSI’nin faaliyetlerini ne şekilde 
etkiliyor?
Latif Aral ALİŞ: DSEI, tıpkı IDEF gibi  
2 yılda bir gerçekleştirilen ve firmalar 
tarafından yoğun ilgi gören bir etkinlik. 
Bu yıl, 54 farklı ülkeden, 1.605 katılımcı 
firma, bu fuarda boy gösteriyor. Bu ve 
benzeri fuarlar, firmalara, ürünlerinin 
özelliklerini anlatmak, interaktif gös-
terilerle tanıtmak için önemli fırsatlar 
sağlıyor. Bizim gibi birlik ve organizas-
yonlara ise stratejik olarak önem gös-
terdiğimiz ülkelerin, resmi veya özel 
heyetleri ile toplantılar gerçekleştire-
rek; kısa, orta veya uzun vadelerde yapı-
labilecek ortak çalışmaları, yatırımları, 
desteklenecek programları, hâlihazır-
da sürdürülen projeleri değerlendirme 
imkânı tanıyor. Bu açıdan baktığımızda, 
yoğun bir fuar geçirdiğimizi söyleyebi-
lirim. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

(SSM) ile birlikte ağırladığımız misafir-
lerimizle ajandamızda yer alan konuları 
görüştük. Farklı seminer ve etkinliklere 
katılarak hem küresel anlamda müşte-
rilerimizin beklentilerini öğrendik hem 
de katılım gösteren firmaların ürün ve 
hedeflerini tecrübe ettik.

MSI Dergisi: 2015’te düzenlenen 
DSEI fuarına, 16 Türk firması katılım 
gerçekleştirmişti. Bu yılki fuara ise 
30’un üzerinde Türk firması katılıyor. 
Sizce bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız?
Latif Aral ALİŞ: 2015 yılında düzenle-
nen bir önceki DSEI fuarına, ulusla-
rarası partner ülke statüsü ile katıl-
mıştık. DSEI gibi bir organizasyonda, 
uluslararası partner statüsü, Türk 
savunma ve havacılık sanayisinin gel-
diği seviyenin; bir üst lige çıkışının 
bir anlamda ilanı gibiydi. Bu fuarda 
ise bir önceki fuara göre, daha geniş 
bir katılım sergiliyoruz. Artık bundan 
sonra katılacağımız uluslararası fuar-
larda, azami katılımcı sayımızın bu ci-
varlarda olması lazım. Bazıları, 1.605 
adet firma arasında, 20-30 gibi bir 
sayı nedir diye küçümseyebilir; ancak 
bazı detayları paylaşmak isterim: Be-
lirttiğim gibi katılımcı ülke sayısı 54. 
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
42 ülke ise özel ülke pavilyonu ile boy 
gösteriyor. ABD ve doğal olarak fuara 

ev sahipliği yapan Birleşik Krallık, en 
fazla katılımcı firmaya sahip olan ilk 
iki ülke. Bunların ardından; Avustu-
ralya, Kanada, Almanya ve Fransa ile 
birlikte Türkiye, en çok katılımcı fir-
maya sahip ülkeler arasında. Türkiye, 
fuarda da görmüş olduğumuz üzere, 
hem teknoloji olarak hem de ürün çe-
şitliliği olarak, önemli bir üretici ülke 
konumuna gelmiş durumda. Bir son-
raki DSEI fuarında, en çok katılımcıya 
sahip ilk 5 ülke arasında yer alacağı-
mızı düşünüyorum.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz. u

Sektör, Birleşik Krallık Pazarındaki 
Varlığını Arttırmak İstiyor
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SHOL haritası, helikop-
terin kendi aklı varmış 
gibi manevra yapması 

durumunda, fiziksel şartla-
rını sonuna kadar kullana-
rak, su üstü platformu üze-
rinde manevra yapabileceği 
bölgenin çıkartıldığı çalış-
madır. Şekil 1’de, sol taraf-
ta yer alan haritada kırmızı 
çizgi ile belirtilen bölge, AH-
1G Cobra helikopteri için, 
SFS2 Basit Fırkateyn Modeli 
kullanılarak hesaplanan, 
emniyetli manevra sahası-
nı göstermektedir. DIPES 
haritası ise helikopteri bir 
insanın kullandığı koşullar-
da, pilotun inerken ne kadar 
zorlanacağının belirlendiği 
haritayı ortaya koyar. Şekil 
1’de, sağ tarafta yer alan 
haritada, pilotun zorlana-
cağı ve yüksek risk taşıyan 
durumlar kırmızı; daha az 
zorlanacağı durumlar sarı 
ve kolaylıkla manevra yapa-
cağı durumlar yeşil renk ile 
belirtilen nokta kümeleriyle 
gösterilir.

NATO üyesi ülkelerin heli-
kopter harekâtı icra edecek 
olan gemilerinin, yukarıda 
belirtilen haritalara sahip 
olması istenmektedir. 
NATO üyesi ülkelerin ge-
milerine ait bu haritalar, 
“NATO - STANAG 1471 
HOSTAC SHIP HELICOPTER 

OPERATING LIMITS (SHOL)” 
dokümanında yayınlanmak-
tadır. Bu haritaya sahip ol-
mayan gemiler, bahse konu 
doküman içerisinde yer alan 
ve geminin harekâtını çok 
kısıtlayan genelleştirilmiş 
bir SHOL haritasına uygun 
olarak, helikopter manevra-

sı esnasında, rota değişimi 
yapmak zorunda kalmak-
tadır. Eğer gemi, bu hari-
taya uygun olarak konum 
almaz ise helikopter pilotu, 
gemi üzerine inmeyi, ikmal  
yapmayı, vb. manevraları 
reddedebilir.
Burada dikkat edilmesi  

Gemi-Helikopter Harekât Sınırları ve 
Güverte Arayüz Pilot Efor Skalası 
Haritaları için Bir Mühendislik Yaklaşımı

Helikopter gibi bir hava aracının, bir su üstü platformu etrafında 
yapacağı; iniş, kalkış, havada ikmal gibi manevralar esnasında, bu 
platformun su üstünde kalan yapısının esen rüzgârın akışını bozması 
ve baca gazlarının da etkisi sonucu, helikoptere gelen hava akışı, 
düzgünlüğünü kaybetmektedir. Su üstü platformlarının kısıtsız 
görev yapması istenen, deniz durumu 4 ve 5’te ortaya çıkan hava 
akımı da hava aracının manevrasına doğrudan etki etmektedir. 
Ayrıca, belirli durumlarda, yüzey etkisi de işin içine girmektedir. 
Bu etkinin incelenmesi ve hangi koşullar altında emniyetli 
harekât yapılabileceğinin belirlenmesi için, SHOL (Ship-Helicopter 
Operation Limits / Gemi-Helikopter Operasyon Limitleri) ve 
DIPES (Deck Interface Pilot Effort Scale / Güverte Etkileşimi 
Pilot Efor Ölçeği) haritalarının çıkartılması gerekmektedir.
Ünal ELBEYLİ / unal.elbeyli@hexagonstudio.com.tr
Hexagon Studio İş Geliştirme Müdürü

Şekil 1. Bell AH-1G Cobra helikopter ve SFS2 gemi modeli kullanılarak hesaplanan SHOL ve DIPES haritaları
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gereken önemli bir hu-
sus ise bilgisayar destekli 
akışkanlar hesaplaması ile 

bulunan ve su üstü platfor-
munun uçuş güvertesinin 
çeşitli rüzgâr koşullarındaki 

durumunu gösteren “Gemi 
Hava İzi”nin, SHOL ve DIPES 
haritaları ile karıştırılma-
ması gerektiğidir. Bilgisayar 
destekli akışkanlar hesapla-
ması ile bulunan Gemi Hava 
İzi, SHOL ve DIPES haritaları 
için yapılması gereken ön 
çalışmalardan sadece bir 
tanesidir ve yeterli değildir. 
SHOL ve DIPES haritalarının 
hesaplanması için, Hexagon 

Studio tarafından uygulanan 
metodolojik mühendislik 
yaklaşımı, Şekil 2’de sunul-
maktadır.
Hexagon Studio öz kay-
naklarıyla hazırlanan heli-
kopter dinamik modelinin 
ve gemi hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği modelinin, 
TH-100 Helikopter Temel 
Eğitim Simülatörüne yazı-
lım entegrasyonu yapılması 
ve oluşturulan SHOL ve DI-
PES haritalarının iniş/kalkış 
manevralarına olan etkisi, 
IDEF 2017 fuarında da ser-
gilenmişti.
Şekil 3’te, altta yer alan 
resim, helikopterin baş ve 
kıç istikametinde yapmakta 
olduğu iniş manevrası sıra-
sında, simülatörden alınan 
görüntüyü temsil etmek-
tedir. Üstteki resimde ise 
bu manevrada kullanılan 
SHOL haritası yer almak-
tadır.
Hexagon Studio, önümüzde-
ki dönemde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının envanteri-
ne girecek olan; geleceğin 
TCG ANADOLU’sunda, TF-2000  
hava savunma fırkateyn-
lerinde ve İ sınıfı fırkatey-
nlerde, bu haritaların çı-
kartılmasında rol almayı 
hedefliyor. u
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Şekil 2. SHOL ve DIPES için Hexagon Studio tarafından uygulanan dinamik modelleme metodolojisi.

Şekil 3. Baş ve kıç istikametinde iniş manevrası ve SHOL haritası.
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Etkinliğe, kullanıcı ve 
tedarik makamların-
dan yetkililerin yanı 

sıra ASELSAN, BMC, MKEK,  
Otokar ve TUSAŞ gibi ana 
yüklenici firmaların tem-
silcileri de katıldı. Yerel ve 
küresel olarak DIMO Corpo-
ration ile çalışan; Bora Ae-
rospace, KLX Aerospace, 
Pegasus ve Teknik Grup 
gibi firmaların yetkilileri ile  
Türk savunma ve havacılık 
sanayisine hizmet veren;  
Andar, Ayyazılım, ERMAKSAN  

ve MEGE Teknik firmalarının 
yöneticileri de katılımcılar 
arasında yer aldı. Etkinliğin 
ilk bölümünde, açılış konuş-
malarının ardından, sırasıyla 
DIMO Corporation’un Türkiye 
distribütörü olduğu; EATON 
Aerospace Systems, TRAKKA 
Sytems, Cranfield Aerospace,  
AMETEK PDS, AMETEK SFMS, 
Cobham Mission Systems, 
MOOG Components Group, 
Sensata Technologies, Mar-
shall Aerospace ve ARNOLD 
Defense firmaları, kabiliyet-

lerini ve çalışmalarını, katı-
lımcılara anlattı. Daha son-
ra, bu firmaların temsilcileri 
ile katılımcılar arasında 
20 civarında ikili görüşme 
gerçekleştirildi. Bu görüş-
melerde, hem iş birliği fır-
satları hem de firmaların 
sunduğu ürün ve hizmetler-
le ilgili teknik konular üze-
rinde duruldu.

Amaç, 
Katma Değer 
Yaratmak
Etkinliğin açılış konuşma-
sını, DIMO Corporation Tür-
kiye İş Geliştirme Direktörü 
Cihan Mendi yaptı. Mendi, 
etkinlikle ilgili şunları söy-
ledi: “DIMO Corporation ola-
rak neredeyse kurulduğu-
muz 1994 yılından bu yana, 

DIMO Corporation, 
Sürdürülebilir Büyüme ve 
Uzun Vadeli İş Birliği için Geldi

ABD merkezli DIMO Corporation, 
DIMO Day (DIMO Günü) adlı tanıtım 
ve iş ağı etkinliğini, distribütörü 
olduğu firmalarla birlikte, 
26 Eylül’de, Ankara’da gerçekleştirdi. 
Bilinen distribütörlük anlayışının 
ötesinde, farklı ve tüm taraflara 
katma değer sağlayan bir yaklaşımla 
çalışan DIMO Corporation, etkinlikte, 
sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli 
iş birliğinin ipuçlarını verdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Etkinlik kapsamında Ankara’ya 
gelen firma yetkilileri bir arada.

Cihan Mendi
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Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin gelişimine, özel 
olarak katkı yapmaya çalışı-
yoruz. Ayrıca, küresel çapta 
pek çok firmanın, en yeni 
teknolojiye sahip ürün ve 
hizmetlerini, Türk savunma 
ve havacılık sanayisine ulaş-
tırmak için, yoğun bir mesai 
sarf ediyoruz. İşte bütün  
bu girişimlerimiz kapsa-
mında, şirketimizin CEO’su  
Sohrab Naghshineh liderli-
ğinde, ‘Sektörün siz değerli 
paydaşlarına nasıl daha faz-
la katkı verebiliriz?’ düşün-
cesi ile DIMO Day etkinliğini 
düzenlemeye karar verdik. 
Etkinlikle ulaşmak istediği-
miz başlıca hedefler; bugü-
ne kadar DIMO Corporation 
ve distribütörlüğünü yaptığı-
mız firmaların, Türk savun-
ma ve havacılık sanayisine 
verdiği desteğin ortaya ko-
nulması ve bundan sonrası 
için, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisine, daha da 
büyük katkıyı nasıl verebi-
leceğimizi, siz katılımcılarla 
görüşmek.”

Mendi, distribütörü olduk-
ları firmalara da şu mesajı 
verdi: “Özellikle Türk savun-
ma ve havacılık sanayisi gibi 
büyük bir pazara katkı ver-
mek isteyen her firmanın, 
küresel düşünüp yerel hare-
ket etmesi gerekiyor. İşte bu 
amacı gerçekleştirebilmek 
için, DIMO Corporation ola-
rak, tüm çözüm ortakları-
mıza ve tüm müşterilerimi-
ze, CEO’muzun bir sözünü, 
bir çağrı olarak sunuyoruz: 
‘Birlikte çalışırsak birlikte 
büyürüz.’”

Geleceğin Parçası 
Olmak İstiyoruz
Mendi’nin ardından kürsü-
ye gelen DIMO Corporation 
CEO’su Sohrab Naghshineh, 
şunları söyledi: “Son 25-30 
yıldır, Türkiye’ye gelip gi-
diyorum. Bu süreçte beni 
en çok etkileyen gözlemim, 
Türk insanının, sanayideki 
başarıları ve genç mühen-
disleri ile gurur duymasıy-
dı… Bence Türkiye, yüksek 
hızlı bir tren gibi: Çok yük-

sek bir hızla ilerliyor ve bu 
ilerlemeyi kimse durdur-
maz. Son 25 yıllık dönemde, 
Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin kat ettiği mesa-
feyi, hayranlıkla izliyorum. 
Türkiye’de, şu ana kadar 
başardıklarımızla gurur du-
yuyorum. Gelecekte, Tür-
kiye’nin önünde önemli fır-
satlar olduğunu görüyoruz 
ve DIMO Corporation olarak, 
bunların küçük bir parçası 
olmak istiyoruz.”

Pazarla Birlikte 
Büyüyoruz
Açılış oturumunun son ko-
nuşmasını, DIMO Corpora-
tion İş Geliştirme Müdürü 
Omid Naghshineh yaptı ve 
firma ile ilgili bilgiler verdi. 
DIMO Corporation’un faali-
yetleri, şu 5 ana sütun üze-
rinde şekilleniyor:
n	 Kısa sipariş bekleme 
 süreleri (Low lead times),
n	 Rekabetçi fiyatlama,
n	 %100 kalite denetimi,
n	 Endüstri tecrübesi ve
n	 Küresel varlık.

Naghshineh, bunlardan, 
%100 kalite denetimi için 
ayrı bir parantez açtı ve fir-
manın kurulduğu günden 
beri teslim ettiği her ürünü 
ve bileşeni, mutlaka kali-
te kontrolünden geçirdiğini 
vurguladı.
Naghshineh, DIMO Corpora-
tion’un iş yapma felsefesini 
ise şu şekilde ifade etti: “Ba-
şarıya giden yolun, uzun va-
deli ve sürdürülebilir büyü-
meden geçtiğine inanıyoruz. 
Başarıyı da tüm paydaşları-
mız; kullanıcılar ve orijinal 
ekipman üreticileri için de-
ğer yaratarak yakalıyoruz. 
Bir tarafta kazananların, 
diğer tarafta ise kaybeden-
lerin olduğu günler geride 
kaldı; birlikte çalıştığımızda, 
birlikte büyürüz.” Naghs-
hineh, iş yapma felsefeleri 
ile ilgili şunları da ekledi: 
“Kendimizi, pazarla birlik-
te büyüyen bir firma olarak 
görüyoruz. Sürdürülebilir 
büyümeyi hedefliyoruz. Pro-
jelerimize, tek seferlik işler 
olarak bakmıyoruz.”

Sohrab Naghshineh

Anthony Forester-Bennet

Omid Naghshineh

Ian Collins
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DIMO Corporation’un re-
kabetçiliği ise genel gider-
lerinin düşük olmasından 
kaynaklanıyor. Genel gider-
ler ise verimli süreçler ve 
esnek takımlarla mümkün 
hâle getiriliyor.
Firmanın en önemli varlık-
ları arasında, yıllar içinde 
oluşmuş kapsamlı veri taba-
nı ve pazar tahmini (market 
forecast) mekanizmaları yer 
alıyor. Naghshineh, bunların 
katkısını, “Siz, ihtiyacınızın 
farkına vardığınızda; biz, 
muhtemelen bu ihtiyacı, za-

ten biliyor oluyoruz.” sözleri 
ile özetledi.
DIMO Corporation’un elde 
ettiği başarılar, firmaya, 
2016 yılında, ABD Başkanı 
tarafından verilen, “İhracat-
ta Mükemmellik” ödülünü 
getirdi.
DIMO Corporation, dünya 
üzerinde, çeşitli ülkelerde 
ofislere sahip. Türkiye’de de 
2 ofisi bulunan firma, başka 
bölgelerle de ilgilenen diğer 
ofislerinden farklı olarak, bu 
ofislerde, sadece Türkiye’ye 
yönelik çalışmalar yürütü-

yor. Firmanın, Türkiye’de 
çalıştığı, başlıca kurum ve 
kuruluşlar ve projeler ise 
şöyle sıralanıyor:
n	 TUSAŞ: ANKA, HÜRKUŞ,
 TF-X
n	 ASELSAN: HİSAR 
 Projesi (TADM), 
 KORKUT Projesi (HSSR),
 CATS, ASELPOD, 
 ASELFLIR ve atış kontrol
 sistemi projeleri
n	 ROKETSAN: CİRİT ve 
 çeşitli füze projeleri
n	 Otokar: ALTAY, MIZRAK
n	 Hava Kuvvetleri 
 Komutanlığı, Hava 
 Lojistik Komutanlığı,
 MRO projeleri
 
Firmalar, 
Kendilerini Anlattılar
Açılış konuşmalarının ar-
dından, DIMO Corporation 
şemsiyesi altında etkinliğe 
katılan firmalar, ürün ve 
kabiliyetlerini anlatan birer 
sunum yaptılar:
n	 EATON Aerospace

Systems’ın sunumunu, 
Omid Naghshineh 

gerçekleştirdi. Firmanın, 
uçak motorlarında 
bulunan kanal ve 
boru gibi bileşenlerin 
tamiri konusunda 
yaptığı çalışmaları 
anlatan Naghshineh, 
bunların, hem %50’ye 
yakın maliyet tasarrufu 
sağladığını hem de 
teslim zamanını büyük 
miktarda öne çektiğini 
belirtti.

n	 TRAKKA Sytems’in
sunumunu, İş Geliştirme 
Direktörü Anthony 
Forester-Bennet yaptı. 
Forester-Bennet, 
TRAKKA Sytems’in, 
çok bilinmese de 
dünyanın önde 
gelen elektro-optik 
firmalarından biri 
olduğunu belirtti. 
Firma, ürünlerinin 
ITAR kısıtlamalarına 
tabi olmaması ile de 
dikkat çekiyor.

n	 Cranfield Aerospace
Solutions’un 
kabiliyetlerini ve 

Etkinlik için hazırlanan afiş, DIMO Corporation’un Türkiye’deki varlığını özetliyordu.

Fabrice David

Steven Matthews

Sara Bustillo de Castro

Marty Hills
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yeteneklerini, firmanın 
İş Geliştirme Müdürü Ian 
Collins anlattı. Firma, 
sunduğu çözümler kadar, 
sahip olduğu altyapılarla 
da dikkat çekti.

n	 AMETEK PDS (Power
and Data Systems / 
Güç ve Veri Sistemleri) 
Satış Müdürü Fabrice 
David, AMETEK’in, 
yenilikçi ve uluslararası 
niteliklerine vurgu yaptı. 
Firma, 2016 yılı satış 
gelirlerinin %24’ünü, 
yeni ürünlerinden elde 
etti ve satışlarının 
%50’sini yurt dışına 
yaptı. David, ürünlerinin, 
ITAR kısıtlamasına tabi 
olmadığı bilgisini de 
ekledi. Bağlı olduğu iş 
kolunun Türkiye’deki 
faaliyetlerine örnek 
olarak ise ANKA insansız 
hava aracının güç 
dağıtım sistemi ile ilgili 
çalışmalarını verdi.

n	 AMETEK SFMS (Sensors
and Fluid Management 
Systems / Algılayıcılar 

ve Akışkan Yönetim 
Sistemleri) Satış 
Direktörü Sara Bustillo 
de Castro da T625 
helikopterinin, sıcaklık 
ve hız algılayıcılarını 
sağladıklarını söyledi.

n	 Cobham Mission
Systems’in çalışmalarını, 
İş Geliştirme ve Satıştan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Steven 
Matthews ve Uluslararası 
İş Direktörü Marty Hills 
anlattı. “Ürünlerimiz 
hayat kurtarıyor!” 
sloganı ile faaliyetlerini 
sürdüren firma, 20 yıldan 
uzun süredir, DIMO 
Corporation ile çalışıyor. 
Cobham Mission 
Systems, HÜRKUŞ 
uçaklarının, oksijen 
üretme sistemlerini 
sağlıyor.

n	 MOOG Components
Group Avrupa İş Müdürü 
Derek Hill, DIMO ile 
iş birlikleri sayesinde, 
Türkiye’de; ASELSAN, 
BMC, Meteksan 

Savunma, Otokar, 
ROKETSAN ve 
TUSAŞ firmalarıyla 
çalıştıklarını söyledi.

n	 Sensata Technologies
Avrupa Satış Müdürü 
Paul Bowen, her yıl sivil 
ve askeri sektörlere 
yönelik, toplam 1 milyar 
algılayıcı teslim ettikleri 
bilgisini paylaştı. Geniş 
çözüm kümelerinin 
içinde, ihtiyacı karşılayan 
ya da ihtiyaca kolayca 
uyarlanabilecek 
ürünlerin mutlaka 
bulunabileceğini 
vurguladı.

n	 Marshall Aerospace’nin
çözümlerini, Özel 
Görevler Grubu Satış 
Direktörü Andre Chilton 
ve Program Direktörü 
Chris Walton anlattı. 
Özel görevler için 
kullanılan uçaklara 
yönelik uzmanlığı ile 
öne çıkan firma, bu 
uçaklarda, yapısal 
entegratör rolünü 
üstleniyor. Buna göre, 

ana yüklenici tarafından 
seçilen sistemlerin uçağa 
yapısal entegrasyonunu 
ve bu sistemlerin uçağa 
monte edilmesi işlerini 
gerçekleştiriyor.

n	 ARNOLD Defense’nin
sunumu da Omid 
Naghshineh tarafından 
yapıldı. NATO ülkelerinin 
uçak ve helikopterlerinde 
kullanılan roket 
lançerlerinin %95’i, 
bu firmanın imzasını 
taşıyor.

Sunumların ardından et-
kinlik, ikili görüşmelerle  
devam etti ve sona  
erdi. DIMO Corporation ve  
distribütörü olduğu firma-
ların temsilcileri, Anka-
ra’daki temasları kapsa-
mında, Kahramankazan’da 
kurulan uzay ve havacılık 
ihtisas organize sanayi böl-
gesi HAB’ı da ziyaret etti. 
Ziyaret kapsamında, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş ile bir görüşme 
de gerçekleştirildi. u

Derek Hill

Andre Chilton

Paul Bowen

Chris Walton
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MSI Dergisi: DIMO Corporation’un, 
birden çok firmanın distribütörü 
olduğu; ama kendisinin de bir çözüm 
sağlayıcı olarak ön planda yer aldığı 
iş modeli, Türkiye için biraz farklı 
bir model. Bu modelin getirdiği 
avantajlar neler?
Sohrab NAGHSHINEH: DIMO Corpora-
tion’un ana stratejisi; basitlik, verimlilik 
ve müşterilerimize katma değer sağla-
mak üzerine kurulu. Hiçbir zaman, sa-
dece bir satıcı olmak ve tek bir satış ya 
da sözleşme peşinde olmak istemedik. 
35 ülkede aktif olarak çalışıyoruz. Bun-
ların çoğunda, bu ülkelerin kendi ken-
dilerine yeterli olabilmesi için, katma 
değer yaratmaya da çabalıyoruz.
Türkiye, yaklaşık 30 yıldır çalıştığımız 
bir ülke. Hem Hava Kuvvetleri gibi 
müşterilerle hem de ana yüklenici fir-
malarla iş birliği yapıyoruz. Müşterile-
rimiz, doğrudan orijinal ekipman sağ-
layıcısı (OEM) firmalara da gidebilirler. 
Ama arada biz olunca, zamanında tes-
lim ve gerekli lisansların alınması gibi 
pek çok konuda, garanti sağlayabili-
yoruz. Örneğin, ANKA programında, 
Amerikan Dışişleri Bakanlığının lisansı 
askıya almasının ardından, sunduğu-
muz modelle lisans tekrar alındı ve 
diğer firmalar da bu modeli uyguladı. 
Askeri ekipmanın ihracatı konusunda, 
önemli bir tecrübemiz var. 2016 yılın-
da, ABD Başkanı tarafından verilen, 
İhracatta Mükemmellik ödülünü alma-
mız da bunun bir göstergesi. Bu ödül, 
mevzuata uygun olarak iş yapan ve tes-
limatlarını zamanında gerçekleştiren 
firmalara veriliyor.
Kökenlerim nedeniyle Türkiye, benim 
için çok özel bir ülke. Burayı, ikinci evim 

gibi görüyorum. Türkiye’ye teknolojik 
çözümler sunabilmek için, OEM’lerle 
yaptığımız temaslarda, önemli bir çaba 
gösterdik.

MSI Dergisi: DIMO Corporation’un 
Türkiye ile ilgili stratejisi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Türkiye’de 
neleri başarmayı amaçlıyorsunuz?
Sohrab NAGHSHINEH: Nihai amaçla-
rımızdan bir tanesi, burada, bazı ekip-
manlara yönelik bir bakım ve tamir 
merkezi kurmak. Bu merkeze, bazı 
tamir ve test kabiliyetlerini kazandır-
mak istiyoruz. Böylece, temsil ettiğimiz 
OEM’lerin ürün yelpazesinde yer alan 

ekipmanlarda, tamir ve bakım için yurt 
dışına gitme oranını, %50 azaltabilmeyi 
hedefliyoruz.

MSI Dergisi: DIMO Day etkinliğini 
düzenlerken hedefleriniz nelerdi? 
Bu hedeflere ulaşabildiniz mi?
Sohrab NAGHSHINEH: Bu, Türkiye’de 
düzenlediğimiz ilk etkinlik oldu. Baş-
ta, basit bir fikirle yola çıktık: Çalış-
tığımız tüm firmaları, Ankara’ya ge-
tirelim ve böylece, müşterilerimizle 
birebir diyalog kurabilsinler. Etkinlik, 
tüm beklentilerimizi şimdiden aştı. 
Büyük ilgi gördü, çok iyi sunumlar ya-
pıldı.

DIMO Corporation CEO’su Sohrab NAGHSHINEH:

“Müşterilerimize, zamanında teslim 
ve gerekli lisansların alınması gibi 
pek çok konuda garanti sağlıyoruz.”
DIMO Day etkinliği 
sırasında, DIMO 
Corporation CEO’su 
Sohrab Naghshineh ile 
kısa bir söyleşi yapma 
fırsatı da bulduk.
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MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde; 
TF-X uçağı, T625 helikopteri ve 
TF-2000 fırkateyni gibi iddialı projeler 
var. DIMO Corporation, bu projelerde, 
Türkiye’ye nasıl destek olacak?
Sohrab NAGHSHINEH: Bu projelerde, 
temsil ettiğimiz OEM’lerin sağladığı 
ekipmanlarla şimdiden yer alıyoruz. 
Aynı zamanda, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisinin henüz farkına var-
madığı, özel ve yüksek teknolojili çö-
zümler olabilir düşüncesi ile tanıtım 
faaliyetlerimize de ara vermiyoruz. Ay-
rıca HÜRKUŞ ve ANKA gibi programla-
ra desteğimizi de sürdürüyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı gibi kurumlar-
dan alacağımız destekle, biraz önce 
bahsettiğim, bakım ve tamir tesisini, 
sektör firmaları ile iş birliği de yaprak 
kurabiliriz.
Başarmak istediğimiz şeylerden biri 
de Amerikan firmalarının, Türkiye’de-
ki iş ortamını anlamalarını sağlamak. 
Buradaki faaliyetleri, tek yönlü değil, 
çift yönlü olmalı. Katma değer yarat-
malılar.

MSI Dergisi: Türkiye, savunma 
ve havacılık sektöründe, yabancı 
firmaların iş birliği yapmasını; ortak 
tasarım ve ortak geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirmesini bekliyor. DIMO 
Corporation, Türkiye’nin bu taleplerini 
gelecekte nasıl karşılayacak?
Sohrab NAGHSHINEH: Hedeflerimiz-
den biri, samimi olarak, Türkiye’ye, 
kendi kendine yetebilmesine olanak 
sağlayacak teknolojileri ve kabiliyetle-
ri getirmek. Amerikan firmalarının bu 
konuda, şöyle bir çekinceleri var: Eğer 
fikri mülkiyetimi yabancı bir firma ile 
paylaşırsam, rekabetçiliğimi kaybe-
derim. Biz, konuya farklı bir şekilde 
yaklaşılması gerektiğini belirterek bu 
korkuları aşmaya çalışıyoruz. Şunu 

söylüyoruz: Türkiye’ye teknoloji ge-
tirmelisiniz. Çünkü Türkiye, gelişmiş 
bir ülke ve mükemmeliyet merkezleri 
kurmak istiyor. En iyi teknolojilerinizi 
getirmelisiniz. İş ortakları olarak çalı-
şırsanız bu iş birliği, on yıllarca sürer 
ve herkese kazandırır.
Tabii mevzuatın getirdiği kısıtlama-
lar da var. Pek çok Amerikan firması, 
çözümlerinin, ITAR kapsamı dışında 
kalacak sürümlerini geliştirmeye baş-
ladı. Yine de günün sonunda, Amerikan 
Dışişleri Bakanlığının ya da Ticaret Ba-
kanlığının mevzuatına uymanız gereki-
yor ki; biz de bugüne kadar, hep uyduk. 
Yine de bunlar, iş birliği yapabilmek 
için, yasal başka yollar aramanıza ve 
bulmanıza engel değil.

MSI Dergisi: Takviminizde, Türkiye ile 
ilgili neler var? Planlı faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sohrab NAGHSHINEH: Açıkçası kısa 
vadeli planlarımız yok; tüm planlarımız, 
uzun vadeli. İlk günden beri de böy-
leydi. Türkiye’nin kurumlarıyla ve ana 
yüklenici firmalarıyla yakın çalışmaya 

devam etmeyi hedefliyoruz. Bu, basit 
bir plan gibi görülebilir; ama basitlik ve 
verimlilik, bizim iş yapış tarzımız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Sohrab NAGHSHINEH: Öncelikle, Türk 
savunma ve havacılık sanayisinde çalı-
şan genç mühendislerden ve bunların 
işlerine olan adanmışlığından çok et-
kilendiğimi belirtmek istiyorum. Ça-
lışmalarında, çeşitli kısıtlamalar ve 
zorluklarla karşılaşacaklar. Ama bu-
günkü moti vasyonla devam etmeleri 
gerekiyor. Çünkü 30 yıl önce Türkiye’ye 
geldiğimde gördüğüm manzara ile 
bugünkü çok farklı ve kaydedilen geli-
şim inanılmaz. Türkiye’nin, sektördeki 
önemli güçlerden biri hâline gelmeye 
başladığını düşünüyorum. Dileğim, bu 
başarının bir parçası olabilmek.

DIMO Corporation CEO’su Sohrab 
Naghshineh’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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ODTÜ Teknokent yer-
leşkesinde düzenle-
nen çalıştaya, Savun-

ma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) temsilcilerinin yanı 
sıra 15 farklı firmadan, 100’e 
yakın dinleyici katıldı. Etkin-
lik sırasında, STM’nin, Cap-
ture The Flag (CTF / Bayrağı 
Yakala) yarışmasının duyu-
rusu ve tanıtımı da yapıldı.

SSM’nin Siber 
Güvenlik Alanında 
Sanayileşme 
Stratejisi
Etkinlik, SSM Siber Güvenlik 
ve Elektronik Harp Sistem-
leri Dairesi Başkanı Mu-
hammet Sami Ulukavak’ın 
yaptığı konuşma ile başla-
dı. Ulukavak, siber güven-
lik alanındaki farkındalığı 
arttırmak için, iki kategori 
altında, çeşitli faaliyetler 
yürüttüklerini söyledi ve 
bu kategorilerden ilkini, şu 
şekilde açıkladı: “’Müste-
şarlığımız tarafından yürü-
tülen projelerin kurgulama 
aşamasında ve projenin 
yürütülmesinde, nasıl bir 
sanayileşme planı gereki-
yor?’, ‘Bir projeyi yaparak 
aynı zamanda sanayiye na-
sıl katkı verebiliriz?’, bun-
ları düşünüyoruz. Örneğin, 
TSK Siber Savunma Merkezi 

(SİSAMER) projesinde, ana 
yükleniciyi seçerken aslında 
bir yandan da alt yüklenici-
leri ve tedarikçileri belirle-
meye çalışıyoruz… Aldığımız 
kararlarla da uyguladığımız 
bu sistemin, bir döngü hâ-
linde, kendi kendine yeter 
bir yapıya kavuşmasını he-
defliyoruz.”
Ulukavak, siber güvenlik 
ekosisteminin oluşturulması 
amacıyla yürüttükleri ikinci 
kategorideki faaliyetler ile 
ilgili olarak ise şunları ekle-
di: “Geçtiğimiz Mayıs ayın-
da, biliyorsunuz İstanbul’da 
IDEF fuarı yapıldı. Bu fuarda, 
TÜBİTAK ile Siber Güvenlik 

Ekosisteminin Geliştirilmesi 
isimli protokolü imzaladık. 
Biz, bu protokol kapsamın-
da yaptığımız faaliyetleri de 
ikinci kategori olarak de-
ğerlendiriyoruz. Bu faaliyet-
leri, birbirini takip eden ve 
tamamlayan 3 çalıştay ve bu 
çalıştaylar dizisinin sonucu-
nu deklare edeceğimiz ulus-
lararası bir konferans şeklin-
de kurgulamış vaziyetteyiz.”
Ulukavak, bu çalıştaylar sı-
rasında, katılımcılara, ku-
rulacak muhtemel bir siber 
güvenlik kümesi ile ilgili şu 
soruları sorduklarını belirtti:
n	 Böyle bir kümelenme 
 nasıl olmalı?

n	 Bu kümelenmeden nasıl
 bir çıktı beklersiniz?
n	 Böyle bir kümelenmeye
 nasıl bir girdi 
 verebilirsiniz?
n	 Böyle bir kümelenmeye
 girmek ister misiniz?
n	 Fiziksel bir kümelenme mi
 olmalı yoksa sanal bir 
 kümelenme de 
 olabilir mi?
Ulukavak, son olarak,  
27-28 Kasım tarihlerinde, 
International Cyber Warfare 
Conference isimli uluslara-
rası bir konferans düzenle-
yeceklerini ve tüm etkinlik-
lerin sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşacaklarını ifade etti.

STM, Siber Güvenlik Ekosistemini, 
Yenilikçi Çözümlerle Geliştirecek

STM’nin, 5 Ekim’de, Ankara’da 
düzenlediği Siber Güvenlik 
Ekosisteminin Yenilikçi Çözümlerle 
Geliştirilmesi Çalıştayı, siber güvenlik 
konusunda iki önemli noktaya parmak 
bastı. Bunlardan ilki, siber güvenlik 
alanındaki kümelenme eksikliği; 
ikincisi ise geliştirilecek yenilikçi 
çözümlerle yerli ve milli ürünlerin 
ötesinde, ihracat kapısının 
aralanması hedefi oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Ömer Korkut Dr. Emin İslam TatlıMuhammet Sami Ulukavak
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STM’de Yenilikçilik 
ve Ekosistem
Ulukavak’tan sonra söz alan, 
STM Teknolojiden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Korkut, sözlerine, çe-
şitli rakamlarla siber güven-
lik pazarının geleceğine ışık 
tutarak başladı: “2016 yılın-
da, küresel olarak 3,387 tril-
yon dolar harcanmış IT sek-
töründe. 2017 yılında, bunun 
3,5 trilyon dolara ulaşacağı 
söyleniyor. 2016’da, 2015’e 
göre hafif bir yavaşlama 
olmuş; ama 2017’den son-
ra, 2021’e kadar, ortalama  
%2-2,5 kadar bir yükselişin 
olacağı, uluslararası araş-
tırma kuruluşları tarafından 
tahmin ediliyor. Bu trend 
böyle gidecek. 2021’de,  
3,9 trilyona ulaşacağı söyle-
niyor… Peki, ‘Küresel ölçek-
te siber güvenliğe kim ne 
kadar para harcıyor?’ diye 
baktığımızda, dünyadaki ge-
lişmiş devletler, bu zamana 
kadar, IT’ye harcadıkları pa-
ranın, %3 ila %4 civarında 
olan kısmını, siber güven-
liğe harcıyorlardı. Ama bu-
nunla ilgili ciddi artış yapma 
planları var. Mesela Kanada, 
resmi olarak bunu %12’ye 
çıkarmaya çalışıyor…”
Türkiye’de, dünyadakine kı-
yasla siber güvenlik alanında 
daha az yatırım yapıldığına 
değinen Korkut, şöyle devam 
etti: “Peki, bizde durum ne? 
Bizde tahminen %1. Aslında 
bizim kat etmemiz gereken 
daha fazla yol var. Bu konu-

nun 3 bacağı var: Kamu, özel 
sektör ve akademi. Biz de 
özel sektör olarak bu konuda 
üzerimize düşen payı almak 
ve gerekli yatırımları yapmak 
üzere, çalışmalarımıza, son 
4 senede hız verdik. Bir ta-
raftan Ar-Ge çalışmaları ya-
pıyoruz, ürün çıkarmaya çalı-
şıyoruz. Ama yenilikçi olmak 
gerekiyor… Mutlaka yerli ve 
milli olması bir öncelik. Zira 
hep diyoruz; siber güvenlik, 
milli güvenliğin bir parçası 
hâline geldi.”
Korkut, siber güvenlik ala-
nında bir ekosistem oluş-
turulması ile ilgili olarak da 
şunları dile getirdi: “Bizim 
zaten yapımız gereği, ‘Bütün 
işi kendimiz yapalım!’ diye 
bir iddiamız yok. Buna siber 
güvenlik de dâhil; ama siber 
güvenlik, biraz daha özellikli 
bir alan olduğu için, kontro-
lümüz ve niş alanlardaki ini-
siyatifimiz biraz daha farklı 
olabilir… [Ekosistemde] iyi 
kötü bir organizatör ve bi-
razcık yol gösteren olursa; 
sektörde, bizler de bunu bir 
şekilde uygulayabilirsek bu 
potansiyeli iyi değerlendir-
diğimiz takdirde, yapamaya-
cağımız şey yok.”

Ar-Ge’de Dikey 
Uzmanlaşma Şart
Korkut’un ardından, STM Si-
ber Güvenlik ve Büyük Veri 
Direktörü Dr. Emin İslam 
Tatlı bir konuşma yaptı. Ça-
lıştayın amacını anlatarak 
konuşmasına başlayan Dr. 

Tatlı, Türkiye’de yürütülen 
Ar-Ge faaliyetlerinden bah-
sederken, etkili Ar-Ge yapı-
labilmesi için, çok spesifik 
bir alanda uzmanlaşılması 
gerektiğini vurguladı.
Dr. Tatlı, alt branşlarda  
uzmanlaşmanın, muhtemel  
iş birliklerine katkısını ise 
şu sözlerle anlattı: “Avru-
pa Birliği’nde, HORİZON 
2020 projeleri var. Türkiye, 
bu projelere katılabilmek için 
bir ücret ödüyor; fakat bu 
ücretin, sadece yarısını geri 
alabiliyor. Dolayısı ile burada 
çok büyük potansiyel var…
Ekosistemden bahsediyoruz…  
İşte bu ekosistemde, farklı 
kabiliyetlere haiz firmalar 
bir araya gelerek beraber 
Ar-Ge projeleri yapacaklar. 
Bir tanesinin kabiliyeti ya-
pay zekâysa diğerinin kabi-
liyeti kriptografi alanındaysa 
oluşturulacak bir Ar-Ge pro-
jesinde, iş birliği yapılması 
gerekiyor. Bu iş birliği, hem 
inovasyona katkı sağlayacak; 
aynı zamanda, global ma-
nada da daha güçlü bir ekip 
oluşturulacak.”
Dr. Tatlı’dan sonra söz alan 
Logo Siber Güvenlik ve Ağ 
Teknolojileri Genel Müdü-
rü Dr. Murat Apohan, siber 
güvenlik pazarındaki eği-
limlerle ilgili bilgiler verdi. 
Siber saldırıların, günlük 
hayatı etkileyebilecek hâle 
geldiğine ve küçük işletme-
lerin siber saldırılara karşı 
daha dayanıksız olduğuna 
değinen Dr. Apohan, en bü-

yük siber güvenlik açıkla-
rından bir tanesinin de bu 
alandaki ürünlerin hatalı 
kullanımından kaynaklandı-
ğını söyledi.
Bir sonraki konuşmacı olan 
ve STM’de Siber Güvenlik 
Uzmanı olarak çalışan Kür-
şat Oğuzhan Akıncı, STM 
Akademi tarafından verilen 
çeşitli eğitimler ve CTF ya-
rışması hakkında bilgiler 
verdi.
Etkinlik, moderatörlüğünü 
STM Siber Güvenlik Proje-
leri Grup Lideri Kadir Murat 
Biçer’in yaptığı, panel ile 
devam etti. Panel sırasında, 
bir kümelenme oluşturul-
masının, ekosisteme ne gibi 
faydalar sağlayabileceği; 
kümelenme faaliyetlerinde 
kamunun rolü; siber gü-
venlik konusundaki çeşitli 
alt başlıklarda uzmanlaşma 
ve siber güvenlikte tedarik 
zinciri oluşturulması konu-
ları konuşuldu. Panelin ko-
nuşmacıları ise şu şekilde 
sıralandı:
n	 TÜRKSAT Siber Güvenlik
 Direktörü Mehmet Ali 
 Ortayatırtmacı,
n	 TOBB ETÜ Bilgisayar 
 Mühendisliği Bölümü
 Öğretim Üyesi ve Securify
 Kurucu Ortağı Prof. 
 Dr. Kemal Bıçakçı,
n	 DataBoss Kurucu Ortağı
 Doç. Dr. Serdar Kozat ve
n	 CrypTtech İş Geliştirme
 Direktörü Ömer Özer.
Çalıştay, panel ile birlikte 
son buldu. u

Soldan sağa: Kadir Murat Biçer, Mehmet Ali Ortayatırtmacı, Prof. Dr. Kemal Bıçakçı, Dr. Serdar Kozat ve Ömer Özer.
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KAPLAN MT’den bahsetmeden önce, genel olarak tank-
ları; ardından da orta ağırlık sınıfı tankları kısaca an-
latalım.

Tankların Sınıflandırılması ve 
Orta Ağırlık Sınıfı Tanklar
Tanklar, yatık atış yollu ağır silahlar taşıyan, paletli ve zırhlı 
platformlardır. Bir başka ifadeyle palet, zırh ve silahın birleşi-
midirler. Bu üç ana bileşenden birisini çıkardığımızda, o araç, 
artık tank değildir. Örneğin, yatık atış yollu ağır silah taşıyan 
paletsiz bir zırhlı araç, mobil silah sistemi (MSS) olarak ta-
nımlanır. Aynı şekilde, silah olmaksızın zırhlı personel taşıyı-
cı, zırh olmaksızın da tank avcısı olarak nitelenir. Bunların da 
ötesinde, silah sistemi yatık yolludan (görerek atış yapandan) 
dik yolluya (görmeyerek atış yapana) dönüştüğünde de o araç, 
artık bir tank değil, kundağı motorlu obüs olacaktır (Şekil 1).

KAPLAN MT, 
Endonezya için 

Güç Çarpanı 
Olacak

Tasarım ve geliştirme faaliyetleri, 2014 
yılında imzalanan sözleşme uyarınca, 

FNSS ve PT Pindad ortaklığında 
devam eden Orta Ağırlık Sınıfı Tank 

KAPLAN MT’nin konsept tasarımı 
tamamlanmış ve araç, 2-5 Kasım 

tarihlerinde, Jakarta’da düzenlenen Indo 
Defence 2016 fuarında tanıtılmıştı. IDEF 
2017’de test edilmeye hazır prototipi ile 

sergilenen ve Eylül ayında testler için 
Endonezya’ya gönderilen KAPLAN MT, 

Endonezya’nın Ulusal Silahlı Kuvvetleri 
Günü etkinlikleri kapsamında, 

5 Ekim’de, Cilegon şehrinde düzenlenen 
resmi geçit törenine de katıldı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Şekil 1. Zırh, ana silah ve palet arasındaki ilişki (* ZPT: Zırhlı Personel 
Taşıyıcı, ** MSS: Mobil Silah Sistemi, *** Yatık yollu atış yapabilen 
namlu çapı büyük topları ifade etmektedir)

KAPLAN MT, 5 Ekim’de, 
Endonezya Ulusal 

Silahlı Kuvvetleri Günü 
vesilesiyle düzenlenen 

geçit törenine katıldı. 
Cilegon şehrindeki geçit 

töreninde, araç, 
Endonezya Silahlı 

Kuvvetleri personeli 
tarafından kullanıldı.
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Ağır ve orta sınıf tanklar arasındaki 
farklılıklar daha belirginken, hafif tank 
ve orta tank arasında ise çok keskin 
bir ayrım yok. Hatta bu ayrım oldukça 
bulanık. Öyle ki, hemen hemen aynı 
konfigürasyona sahip iki farklı aracın, 
birisi hafif tank olarak tanımlanırken 
diğeri orta tank olarak tanımlanabi-
liyor. Burada, üreticinin hedef kitlesi 
kadar, alıcının ihtiyaçları da isimlen-
dirme sürecini etkiliyor. Ancak net 
bir ayrım yapmak gerekirse ağırlığı  
20-25 tona kadar olan araçlara hafif 
tank; 30 ton ve yukarı ağırlığa sahip 
araçlara da orta tank denilebilir. Bura-
da, araçların balistik koruma seviyele-
rinin, sınıflandırma üzerindeki etkisi net 
olmadığı için, bu konuyu değerlendirme 
dışı tutuyoruz. Ancak NATO’nun, zırhlı araçların koruma sevi-
yelerinin tanımlandığı STANAG 4569 dokümanına göre, paletli 
bir platforma ve nispeten yüksek ateş gücüne sahip araçlardan;
n Seviye 2-3 aralığında balistik ve mayın korumasına 
 sahip olanlara hafif tank,
n	 Seviye 4 ve üzeri balistik ve mayın korumasına sahip 
 olanlara da orta tank denilebilir. Bu dokümanın, 
 hafif zırhlı araçlar ve lojistik araçları için koruma 
 seviyelerini tanımladığını belirtmekte de fayda var.
Bu iki tip araç arasında, kullanılan ana silah anlamında da 
farklılıklar mevcut. Ancak bu ayrımı, doğrudan namlu ça-
pını temel alarak yapmak hatalı olabilir; çünkü namlu çıkış 
hızı, namlu boyunun namlu çapına oranı gibi başka faktör-
ler de bir savaş platformunun tanımında önemli rol oynuyor.  
Arjantin’de üretilen TAM (Tanque Argentino Mediano) orta 
tankında, bir dönem M1 Abrams tankında da bulunan, yük-
sek hızlı 105 mm çapında bir silah kullanılırken, Amerikan 
yapımı M551 Sheridan hafif tankında, düşük hızlı 152 mm’lik 
bir silah kullanılıyor. Hafif tanklarda, daha hafif silahların 
kullanılmasının temel sebebi, güçlü tank toplarının yarattı-
ğı yüksek geri tepme kuvvetlerini, yine, güçlü ve dolayısıyla 
ağır şasilerin taşıyabilmesi. Burada hafif tank örneklerini 
çeşitlendirmek için Stingray ve M8 AGS sıralanabilir. Benzer 
şekilde orta tanklara örnek olarak da -her ne kadar üreticisi 
tarafından hafif tank olarak sınıflandırılsa da- 35 tona yakla-
şan ağırlığı ile CV90120 verilebilir.

Orta Sınıfın Gücü
Zaman içerisinde, ana muharebe tankı (AMT)’nın devreye gir-
mesi ile orta sınıf tanka olan ihtiyacın ortadan kalktığına dair 
bazı değerlendirmeler yapılmış olsa da günümüz savaş alanları:
n	 Oyalama görevleri,
n	 Hafif veya havadan indirilen birliklere karşı geri bölge 
 emniyeti,
n	 Mobil gözetleme,
n Hafif zırhlı konvoyların himayesi ve
n Sızma önleme harekâtı,
gibi pek çok farklı görevin yerine getirilmesini zorunlu kılı-
yor ve AMT, bu görevler için, en ideal ya da en maliyet et-
kin platform olmanın bir hayli uzağında. Ayrıca, AMT’lerin 

KAPLAN MT, Olgunluğunu 
ve Kendisine Duyulan Güveni, 
Endonezya’da Sergiledi
FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak 
bir çalışma kapsamında geliştirdiği Orta Ağırlık Sınıfı 
Tank KAPLAN MT, prototipinin IDEF 2017’de boy 
göstermesinin ardından, 5 Ekim’de, Endonezya 
Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle düzenlenen 
geçit törenine katıldı. Cilegon şehrindeki geçit 
töreninde, araç, Endonezya Silahlı Kuvvetleri 
personeli tarafından kullanıldı.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, KAPLAN 
MT’nin geçit töreninde yer alması ile ilgili şunları 
söyledi: “KAPLAN MT’nin, resmi bir geçit töreninde, 
kullanıcısının sürdüğü bir araç olarak boy göstermesi, 
projenin ulaştığı olgunluğu ve kullanıcımızın, KAPLAN 
MT’ye duyduğu güvenin en büyük göstergesi oldu. Yakın 
dönemde, başka bir ülkede, yeni geliştirilen bir aracın, 
bir geçit töreni sırasında yaşadığı talihsiz yangın, 
bu işin ne kadar ciddi olduğunun kanıtı. Ürünümüz, 
günümüzün asimetrik harp şartlarında çok etkili 
olacak bir çözüm. KAPLAN MT; kolay ve hızlı 
konuşlanma, yüksek manevra kabiliyeti, düşük 
görünürlük, yüksek ateş gücü ve maliyet etkinlik 
gereksinimlerinin hepsini karşılıyor.”
Proje kapsamında, KAPLAN MT’nin, Endonezya’daki 
testleri devam ediyor.

Amerikan Kara Kuvvetleri tarafından, Vietnam Savaşı sırasında kullanılan 
ve 152 mm çapında, düşük namlu çıkış hızlı ana silaha sahip M551 Sheridan 
hafif tankı, nakliye uçaklarından paraşüt ile atılabilme özelliği ile 1’inci 
Körfez Harekâtı sırasında da kendine yer buldu.
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ateş gücünde, tanksavar füzelerin etkinliğinde ve mayın 
ve el yapımı patlayıcıların kullanımında yaşanan artışlar,  
AMT’lerin koruma seviyesinin, dolayısı ile ağırlıklarının  
artmasına neden oldu. Modern AMT’ler, yumuşak zeminler-
de, İkinci Dünya Savaşı’ndaki atalarından çok daha kötü per-
formans sergiliyorlar. Altyapının yeterli olmadığı bölgelerde 
ise mevcut yolları kullanamıyorlar; örneğin, bazı köprülerin 
taşıyamayacağı kadar ağırlar.
Bahsetmekte yarar var; günümüz orta ağırlık sınıfı tankları-
nın, karşılıklı bir muharebede, AMT’ler için bir rakip olma-
dıkları aşikâr. Ancak muharebe sahasında, rakip muadille-
ri ile karşı karşıya savaşmak üzere tasarlanan, bu nedenle 
esas zırhını ön tarafında bulunduran AMT’lere kıyasla farklı 
bir avantaja sahipler ki; o da zırh korumalarının, dengeli bir 
biçimde, çepeçevre yayılmış olması. Bu durumun temel ne-
deni de orta ağırlık sınıfı tankların, AMT’ler gibi doğrudan 
taarruz görevlerinden ziyade, daha çok savunmaya yönelik 
rollerde kullanılıyor olmaları sebebiyle, karşılaşmaları daha 
muhtemel düşman olan, hafif ya da mekanize piyadenin, 
her yönden gelebilecek olması. Ayrıca, muharebe sahasın-
da, kendilerine seçecekleri esas hedef olan zırhlı muharebe 
araçlarının 25-30 mm civarındaki ana silahlarından da 15-20 
ton sınıfındaki hafif tanklara göre, çok daha iyi korunuyorlar.
Orta sınıfın ağır sınıfa göre bir diğer avantajı da yüksek hare-
ket kabiliyeti (mobilite)’dir. Savaş alanında hızlı şekilde hareket 
ederek yer değiştirmenin önemi, tarih boyunca kendisini sayı-
sız kez göstermiştir. Eski Türk savaş taktiklerinden birisi olan 
Hilal ya da Turan taktiği ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki Alman 
Blitzkrieg (yıldırım muharebeleri) doktrini, bunun en bilinen 
örnekleri arasında yer alır. Bu taktikler, genellikle arazide hızlı 
hareket ederek yer değiştirebilen birlikler üzerine kuruludur.
Orta sınıf tankların en büyük avantajlarından birisi de tabii ki 
stratejik nakledilebilirlik kabiliyetidir. Her ne kadar bu fak-
tör asla önemini yitirmeyecek de olsa günümüzde, daralan 
savunma bütçeleri, dünya ordularını, daha küçük çaptaki 
kuvvetlerle daha geniş coğrafyalara hükmetmeye mecbur 
bırakmaktadır. Bununla birlikte, pek çok ülkenin, çeşitli po-
litik sebeplerle uluslararası topraklarda icra etmesi gereken 

barışı destekleme harekâtı ve benzeri görevleri; özellikle ha-
vadan ve denizden naklin öne çıktığı stratejik nakledilebilirlik 
kavramının önemini, her geçen gün arttırmaktadır.

Bayrağı KAPLAN MT Devralacak
Kısaca açıklamaya çalıştığımız bu nedenlerle uzmanlar, 
günümüz şartlarında, hafif tank ve AMT arasındaki boşluğu 
dolduran orta ağırlık sınıfı tanka ihtiyacın azalmadığı; tam 
aksine, giderek arttığını değerlendiriyorlar. İşte modern 
muharebe sahasının bu ihtiyacına en güncel cevap olarak da 
FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalış-
ma kapsamında geliştirmekte olduğu, orta ağırlık sınıfı tank 
KAPLAN MT sahneye çıktı. KAPLAN MT’nin teknik özellikleri 
de kendisinden beklentilerle örtüşüyor.
GÖVDE: Tankın ağırlığı 35 ton civarında; güç/ağırlık oranı ise  
20 BG/ton. Güç/ağırlık oranı, bir zırhlı aracın hareket kabiliyetini 
belirleyen esas etmen ve bu değer, bu sınıftaki bir araç için yeterli.
KAPLAN MT’nin çift pinli paletleri, bu ağırlık sınıfındaki 
modern paletli araçlarda, artık standart. Burulabilen milli 
süspansiyon sistemine sahip aracın motoru tarafından üre-
tilen ısının bir bölümünün bertaraf edilebilmesi için, özel bir 
yazılımla donatılmış güçlü bir soğutucu sistem kullanılaca-
ğı ifade ediliyor. Güneydoğu Asya’nın tropik iklim koşulları 
düşünüldüğünde, daha genel iklim şartları için tasarlanmış 
araçlara kıyasla bu aracın, performans açısından da bir adım 
önde olacağı söylenebilir. Bunun sebebi, günümüz zırhlı 
araçlarında kullanılan dizel veya türbin motorları, ürettiği ısı 
enerjisini harekete dönüştüren makineler. Bu motorlar da  

Endonezya’nın, neden bu tip bir muharip platformu 
tercih etmiş olabileceğini de incelemekte fayda var.
ALTYAPI: Öncelikli olarak, ülkedeki ulaşım altyapısında, 
bir AMT’nin görev yapabilmesi açısından çeşitli sorunlar 
olduğu biliniyor. Bu durumu, “lojistik maliyetin gayrisafi 
yurt içi hâsılaya oranı” şeklinde ifade edilen matematiksel 
bir ölçütle açıklamak mümkün. Bu değer, bir ülkenin lojistik 
maliyetlerinin, dolayısıyla altyapısının, ne durumda olduğunu 
anlamak adına temel ölçütlerden biri. Bu oran ne kadar 
yüksek ise ülkedeki ulaşım altyapısının o kadar maliyetli 
ve sorunlu olduğu anlaşılıyor. Asya ülkeleri için bu değerin 
ortalaması, %15-20 dolaylarında iken Endonezya için %27. 
Ulaşım altyapısı ile ilgili problemler ise ağırlıkları günümüzde 
60+ ton seviyelerinde olan AMT’lerin, stratejik mobilitesini 
önemli ölçüde kısıtlıyor. Kısacası, köprüleriniz zayıf ise tankla 
gezemezsiniz. Daha düşük ağırlığa sahip orta ağırlık sınıfı 
tankların avantajı, işte burada kendini gösteriyor.
EKONOMIK/LOJISTIK: Bu iki başlığı bir arada incelemekte 
yarar var. Şöyle ki; ülkenin elinde, farklı özelliklere sahip 

pek çok hafif tank ve tekerlekli zırhlı araç bulunuyor. AMT’leri 
hariç tutarsak Bunlardan en ağır silaha sahip olanların 
namlusu, 90 mm çapında. Ayrıca sahip oldukları Leopard 2 A4 
tankları da 120 mm’lik ana silaha sahip. Dolayısı ile ağırlıklı 
olarak 90 ve 120 mm’lik silah sistemlerine sahip olan bir 
orduya, 105 mm’lik mühimmat kullanan bir silah sisteminin 
girişi, ordunun lojistik altyapısında önemli bir değişim ve 
başlangıçta çok maliyetli bir yük demek. Ancak 105 mm’lik 
mühimmatın, 120 mm’lik mühimmatlara kıyasla daha 
ekonomik olduğu ve dünya üzerinde daha kolay bulunabildiği 
de bir gerçek. Tüm bunlara ilave olarak, daha düşük etkili 
yarıçapı dolayısıyla 105 mm’lik mühimmat, 120 mm’lik 
olanlara kıyasla daha az ikincil hasar (collateral damage) 
yaratıyor ve özellikle meskûn mahalde yaşanan çatışmalarda, 
istenmeyen kayıpların önüne geçilmesini kolaylaştırıyor. 
Ayrıca Endonezya’nın, son yıllarda artan askeri bütçesinden 
de bahsetmek gerek. 2009-2016 yılları arasında, 
Endonezya’nın savunma bütçesi, yıllık 4 milyar dolardan, 
yaklaşık 8,5 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. Dolayısı 
ile artıları, eksileri ve ülkenin ekonomik koşulları ile bir 
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Neden KAPLAN MT?

105 mm’lik ana silaha sahip M8 Armored Gun System (AGS / Zırhlı Top 
Sistemi), 23 tona ulaşan ağırlığı ile hafif tank olarak tanımlanabilir. 
Amerikan Kara Kuvvetleri, değişen muharebe doktrininden dolayı 
8x8 Stryker araç ailesini tercih ettiği için, M551 Sheridan hafif tankının 
yerini alması için geliştirilen M8 AGS’nin seri üretimine başlanmadı.
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ancak belirli sıcaklık aralıklarında iken en yüksek verimi 
üretirler. Motorun iç sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine 
çıktığında ise motorun hem verimi düşer hem de motorda 
hasar oluşması riski ortaya çıkar. Soğutma sistemleri de 
motorda oluşan fazla ısının, motordan uzaklaştırılması-
nı sağlarlar. Dolayısıyla hava sıcaklığının yüksek olduğu ve 
motordaki ısıyı uzaklaştırmanın daha zor olduğu koşullarda, 
etkili bir soğutma sistemi, önemli bir fark yaratacaktır. Bu 
bilgiler ışığında, KAPLAN MT’nin, Türkiye gibi, farklı harekât 
ortamlarına sahip coğrafyalarda da etkili bir motor perfor-
mansı sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz.
Bu özelliğin, aynı zamanda, ısı izinin azaltılması ve kızılötesi 
gözetlemeden gizlenme konusunda faydalı olacağı da kesin. 
Kızılötesi izlerin azaltılması, “önce gören önce vurur” prensi-
binin daima geçerli olduğu tanka karşı tank çarpışmalarında, 
hayatta kalmak için belki de en önemli faktör. Düşman tarafın-
dan görülmeden düşmanı görebilmenin önemi, kendisini, 1993 
Körfez Savaşı’nda da göstermişti. Irak T-72’lerinden iki nesil 
daha gelişmiş termal görüntüleyicilerle teçhiz edilmiş Ameri-
kan M1 Abrams tankları, Irak’ın tozlu ortamında, düşmanlarını 
çok daha uzak mesafelerden görerek ateş altına alabiliyorlar-
dı. Amerikan tankları, bu sayede, neredeyse hiç kayıp verme-
den, çok sayıda düşman tankını kısa sürede imha edebildiler.
Tanklar, sadece gözetleme görevi bile icra ediyor olsalar, 
bir şekilde ana veya yardımcı motorlarını, elektrik üretimi 
için belirli aralıklarla çalıştırmak zorundadırlar. Motorların 
çalışmasının yarattığı ısı enerjisi ise tank üzerinde belirli 
bir süre muhafaza edilir ve özellikle kızılötesi dalga boyla-
rında ışıma yapmak suretiyle yavaşça etrafa yayılır. Termal 
kameralar da bu ışımayı tespit ederler. Bu nedenle termal 
görüntüleme sistemleri, günümüz tanklarında, hedeflerin 
sadece gece şartlarında tespiti için değil, duruma göre gün-
düz koşullarında da kullanılıyor. Ağırlıklı olarak metallerden 
yapılmış olan zırhlı araçların, içinde bulundukları ortamdan 
daha farklı bir ısınma ve soğuma eğilimleri vardır. Bu se-
beple çoğunlukla etraflarından farklı bir sıcaklıkta olurlar ve 
bu farklar da termal görüntüleyiciler ile gündüz koşullarında 
dahi olsa tespit edilebilir. Örneğin, arkasında ağaçlık bölge 
bulunan, kamuflaj boyalı bir tankı uzak mesafeden tespit 

etmek, optik sistemler kullanıldığında bile oldukça zordur. 
Termal görüntüleyici kullanılması hâlinde ise arka planında-
ki ağaçlardan farklı sıcaklıkta olan tank, görüntüde ciddi bir 
kontrast yaratacaktır.
Zırhının koruma seviyesi daha düşük olan, dolayısıyla birin-
cil savunması daha zayıf olan orta ağırlık sınıfı tankların ise 
AMT’lerden daha iyi gizlenebilmeleri gerekiyor. Burada da 
etkili bir soğutma sisteminin önemi, kendini net bir şekilde 
belli ediyor. Tank motoru tarafından yaratılan fazla ısı ne ka-
dar hızlı bir biçimde tanktan uzaklaştırılarak tank soğutulur-
sa termal görüntüleyicilerle tespit o kadar zorlaşıyor.
Aracın gövde altı, mayınlara karşı dayanıklı şekilde tasarlan-
mış. Bu da günümüzün asimetrik savaş koşullarının, kaçınıl-
maz bir sonucu gibi görünüyor. Aracın bu özelliği, Güneydoğu 
Asya’daki bazı ülkelerin envanterinde bulunan, Area Denial 
Artillery Munition (ADAM) tipi alan etkili ve obüsle atılabilen 
mayınlara karşı da bir savunma olarak öne çıkıyor.
Endonezya Hava Kuvvetlerinin elindeki en ağır kargo uçağının, 
yaklaşık 20 ton taşıma kapasiteli C-130 olduğu düşünüldüğün-
de, KAPLAN MT’nin, 35 tonluk ağırlığı ile hâlihazırda Endonez-
ya Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan nakledilemeyeceğini 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte araç, boyutları açısından de-
ğerlendirildiğinde, Tablo 2’de de görüleceği üzere, Türk Hava 
Kuvvetleri envanterinde de bulunan, A400M nakliye uçakları 

arada değerlendirildiğinde, 105 mm çapındaki ana silah 
seçiminin anlamı kendisini belli ediyor.
COĞRAFIK: Endonezya, tropik kuşakta bulunan bir ülke. 
Dolayısıyla ülkedeki ortalama sıcaklıklar bir hayli yüksek. 
Araçta, gelişmiş bir soğutma sistemi bulunacak 
olmasının bir sebebi de bu. Sonuçta içten yanmalı motorların 
tamamı, termodinamik makineler ve ancak belirli sıcaklık 
aralıklarında etkin bir biçimde çalışabilirler. Endonezya, 
volkanik adalar üzerine yerleşmiş bir ülke olduğu için de 
ülke oldukça dağlık ve ortalama eğim epey fazla. Burada da 
kulenin, +42 derecelik yükseliş açısının önemi kendisini 
belli ediyor. Bunların yanında Endonezya, binlerce 
adadan oluşan bir ülke. Çeşitli kaynaklara göre farklılık 
göstermekle birlikte, ülke sınırları içerisinde 18.000 
civarında ada olduğu ifade ediliyor. KAPLAN MT, amfibik 
bir platform değil. Bununla birlikte, bu kadar çok adanın 
bulunduğu bir harekât alanında, 65 ton ve üstü ağırlığa 
sahip bir AMT’ye kıyasla 35 ton civarı ağırlığa sahip bir orta 
tankın, çıkarma gemileri ile taşınmasının çok daha kolay 
olacağını söylemek yanlış olmaz.
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Azami 35 tonluk ağırlığı ile KAPLAN MT, ana muharebe tanklarının girmekte 
zorlanacağı yumuşak zeminli araziler ve taşıma kapasitesi düşük köprülerden 
sorun yaşamadan geçebilecek şekilde geliştirildi.

Arjantin Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen Tanque 
Argentino Mediano (TAM) orta tankı, Alman Marder zırhlı muharebe aracı 
temel alınarak tasarlandı. Marder’den farklı olarak bu araçta, 105 mm’lik 
ana silaha sahip bir kule kullanılıyor.

©
 FN

SS

©
 Jo

aq
ui

n 
A

lv
ar

ez
 R

ie
ra



MSI ANALİZ

86 - Kasım 2017

ile taşınabiliyor. Endonezya’nın da A400M almayı düşündü-
ğünü not etmekte yarar var.
KAPLAN MT’nin bir farkı da daha tasarım aşamasındayken 
bir tank olarak planlanmış olması. Çünkü dünya üzerinde-
ki modern rakipleri, ilk başta zırhlı muharebe aracı (ZMA) 
olarak tasarlanan; ancak belirli bir süre sonra, üzerine zırh 
kitleri ve daha ağır silah sistemleri eklenen platformlardan 
oluşuyor. Bu platformlara örnek olarak, CV-90 ZMA platfor-
mu üzerine geliştirilen CV-90120 T hafif tankı ya da Marder 
ZMA temel alınarak üretilen Marder hafif tankı verilebilir. 
Buradaki önemli nokta, tasarım ağırlığı 20-25 ton olan bir 
aracın, 30-35 tonluk bir yükün altına sokulması. Kuşkusuz 
tasarımcılar, gereksinimleri karşılayan bir araç ortaya çık-
ması için gerekli tedbirleri alıyorlar; ancak yine de daha en 
başından tank olarak tasarlanmış bir aracın, kendi içerisinde 
çok daha tutarlı ve dengeli olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

NATO’nun Zırhlı Araçlar için 
Tanımladığı Koruma Seviyeleri
NATO STANAG 4569 dokümanı, zırhlı araçlar için koruma 
seviyelerini tanımlıyor. Dokümanda belirtilen koruma 
standartlarına ulaşabilmek için, aracın, kinetik enerjili 
mühimmattan, topçu mühimmatından ve mayın 
patlamalarından, kendisini belirli bir ölçüye kadar 
koruması gerekiyor. Bunlardan Tablo 1’de de 
görülen seviye 4 ve 5’i, üç ayrı başlık altında kısaca 
açıklamak gerekirse:
n Kinetik enerjili mühimmata karşı koruma: 

Seviye 4 standardına erişebilmek için, zırhlı bir 
aracın, taşıdığı personeli, 14,5 mm çapındaki ağır 
makineli tüfeklerden atılan zırh delici mermilere 
karşı, her yönden (360 derece) koruması gerekiyor. 
Seviye 5 standardı için ise buna ilave olarak aracın; 
ön taraftan, 60 derecelik bir açı içerisinden 
gelebilecek, 25 mm çapındaki otomatik toplardan 
atılan zırh delici mermilere karşı koruma 
sağlaması gerekiyor.

n Topçu mühimmatına karşı koruma: Aracın, 
seviye 4 ve seviye 5’te, 25 metre mesafede ve havada 
paralanan, 155 mm çapındaki yüksek infilaklı 
mühimmata karşı taşıdığı personeli 
koruması gerekiyor.

n Mayın koruması: Dokümanda, mayın koruması seviye 4’e
 kadar tanımlanmış. Seviye 4 için, aracın, taşıdığı 

personeli, araç altında patlayan, 10 kg ağırlığındaki 
anti tank mayınlara karşı koruyabilmesi gerekiyor.

Koruma Seviyesi Kinetik Enerjili Mühimmata Karşı Koruma Topçu Mühimmatına Karşı Koruma Mayına Karşı Koruma

 Mühimmat  Mühimmatın Koruma Mühimmat Paralanma Mayın Patlayıcı

 Tipi  Hızı (m/s) Sağlanan Yön Tipi Mesafesi Tipi Ağırlığı

4 14,5 x 114  
911 360 derece 155 mm HE 4 25 m

 Araç altında 
10 kg

 mm API 1     patlayan 

5 25 x 137 mm 
1.336

 Ön

 APFSDS-T 2  taraftan 
155 mm HE 25 m -

 25 x 137 mm  
1.2580

 60

 APDS-T 3  derece   
1 API: Armor Piercing Incendiary (Zırh Delici Yangın Çıkarıcı)
2 APFSDS-T: Armor Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot-Tracer (Kanatçık Dengeli Atılabilir Sabotlu Zırh Delici-İzli)
3 APDS-T: Armor Piercing Discarding Sabot- Tracer (Atılabilir Sabotlu Zırh Delici-İzli)
4 HE: High Explosive (Yüksek İnfilaklı)

Tablo 1. STANAG 4569’a Göre Koruma Seviyeleri

CV90120-T hafif tankı (üstte solda), CV9035 zırhlı muharebe aracı 
(üstte sağda)’nda da kullanılan CV90 platformu üzerine geliştirildi. 
Dolayısı ile tasarım ağırlığı 20-25 ton olan bir platform, 30-35 tonluk 
yük altında çalışan bir araca dönüştü. Bununla birlikte KAPLAN MT, 
daha tasarım aşamasındayken bir tank olarak planlandığı için, kendi 
içerisinde çok daha tutarlı ve dengeli bir tasarımı olduğu söylenebilir.

Airbus A400M uçağı ile taşınabilen KAPLAN MT, 
stratejik nakledilebilirlik açısından, ana muharebe 
tanklarının önüne geçiyor.
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KULE: Araçta, Endonezya Kara Kuvvetleri tarafından seçi-
len, Belçikalı CMI Defence firmasının, Cockerill 3105 kulesi 
kullanılacak. Cockerill 3000 ailesinin en ağır üyesi olan bu 
kulenin birincil silah sistemi, standart NATO mühimmatı 
atabilen, 105 mm’lik yivli top. Bu top ile aynı zamanda, yine 
CMI Defence tasarımı olan Falarick 105 füzesi de ateşlene-
biliyor. Falarick, bir tür namludan atılan tanksavar güdümlü 
füzesi (Gun Launched Anti-Tank Guided Missile / GLATGM). 
Üretici firma, tandem başlıklı ve lazer güdümlü bu füzenin, 
5.000 metre menzilden, patlayıcılı reaktif zırh ile korunan, 
550 mm’lik çelik zırhı delebileceğini ifade ediyor. İkincil silah 
ise yakın koruma için 7,62 mm’lik makineli tüfek.
Kule, tam stabilizasyona sahip olduğu için, araç hareket 
hâlindeyken de etkili şekilde atış yapabilecek. Kule aynı 
zamanda, günümüzde standart hâle gelen; gündüz/gece 
görüntüleme sistemleri ve atış kontrol bilgisayarı ile dona-
tılacak. Komutan, nişancıdan bağımsız olarak, kendi gözet-
leme periskopuna sahip olacak. Dolayısı ile nişancı bir hede-
fi ateş altına alırken komutanın da başka bir hedef araması 
imkânı bulunacak. Bu sayede, nişancı ikinci hedefi aramak 
için, zaman kaybetmeyecek. Yani bu özellik ile avcı-vurucu 
(hunter-killer) tipi görevler de etkili şekilde yerine getirile-
bilecek. Bu özellik ayrıca, komutan ve nişancının, aynı anda 
farklı yönleri gözetleyebilmesi imkânı da sunacak.
Ana silaha mühimmat yükleme görevi, kule arkasına yerleş-
tirilmiş otomatik bir doldurucu sayesinde yerine getirilecek. 
Bu sayede, kule yüksekliğinin de bir miktar azaltılması sağ-
lanmış. Özellikle orta/hafif sınıf tanklarda yaygın olarak kulla-
nılan otomatik doldurucu tercih edilmesi sayesinde, kule içe-

risinde bulunan personel sayısı üçten 
ikiye indiği için, kule hacmi de ciddi 
oranda azalıyor. Çünkü otomatik dol-
durucular, çalıştıkları alanda ergono-
mik bir boşluğa ihtiyaç duymuyorlar. 
Azalan kule hacminin etkisiyle de hem 
kule ağırlığı azaltılmış hem de tank si-
lueti alçaltılmış oluyor ve burada eski 
bir deyiş devreye giriyor: Zırhın altın-
daki hacim eşittir ağırlık.
Silah sisteminde en çok dikkat çeken 
ayrıntılardan birisi de kulenin istis-

nai yükseliş açısı. Bu tip silah sistemlerinde, azami yükseliş 
açısı, genelde +20 derece civarında iken Cockerill 3105 sis-
temi, +42 derecelik yükseliş açısı ile rakiplerinden ayrılıyor. 
Bu önemli bir detay ve coğrafi yapı ile birlikte değerlendi-
rildiğinde, farklı bir anlam kazanıyor (Bkz. “Neden KAPLAN 
MT?” başlıklı kutucuk). CMI Defence yetkilileri, sistemin sa-
hip olduğu bu yükseliş açısı sayesinde, 10 km menzile kadar 
endirekt atış kabiliyeti olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla 
bu özellik, aracın, orta ağırlık sınıfı bir tankın yanı sıra ge-
rektiğinde bir hafif topçu sistemi olarak da kullanılabileceği 
anlamına geliyor. Mekanize savaşın doğası gereği, tanklara 
eşlik eden topçu unsurlarının da tanklar gibi zırhlı ve paletli 
bir şasi üzerinde bulunması gerektiği aşikâr. Endonezya’nın 
elindeki kundağı motorlu obüs sayısının, tanklara kıyasla 
daha az olduğu düşünüldüğünde, KAPLAN MT’ye, çift rol 
yüklemek istedikleri tahmininde bulunmak mümkün. Ancak 
yine de tank olarak imal edilmiş bir silah sisteminin, ancak 
zorunlu hâllerde topçu sınıfının görevlerini yerine getirebile-
ceğini söylemek de yanlış olmaz.

Sonuç
FNSS ve PT Pindad ortaklığında üretilecek olan orta ağırlık 
sınıfı tank KAPLAN MT, Türk savunma ve havacılık sanayisi 
açısından, tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olma özelliğini 
taşıyor. FNSS açısından ise zaten var olduğu Asya pazarındaki 
varlığını güçlendirecek ve ciddi bir rakip olduğunu tekrar gös-
terecek. Ayrıca bu araç, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, 
artık sadece rakiplerine yetişmek için çabalamadığının, aynı 
zamanda onları geride bırakmaya başladığının da bir kanıtı.

CMI Defence tarafından geliştirilen Falarick güdümlü tanksavar füzesi, 
KAPLAN MT’nin, 105 mm’lik ana silahından ateşlenebiliyor. 
Firma, bu füzenin, önünde reaktif patlayıcı zırh da olan 
550 mm kalınlığındakitank zırhını, 
5 km mesafeden 
delebildiğini belirtiyor.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, 
KAPLAN MT’nin geçit töreninde yer alması ile 
ilgili şunları söyledi: “KAPLAN MT’nin, resmi 
bir geçit töreninde, kullanıcısının sürdüğü bir 
araç olarak boy göstermesi, projenin ulaştığı 
olgunluğun ve kullanıcımızın, KAPLAN MT’ye 
duyduğu güvenin en büyük göstergesi oldu.”

KAPLAN MT’nin ana silahı, NATO standartlarındaki tank mühimmatını da 
kullanabilen ve otomatik doldurucu aracılığı ile yüklenen, yüksek namlu 
çıkış hızlı 105 mm’lik yivsiz top olacak.

 KAPLAN MT A400M

Uzunluk 7 m 17,71 m

Genişlik 3,2 m 4 m

Yükseklik 2,7 m 3,85 m
Ağırlık 30.000 - 35.000 kg 37.000 kg

Tablo 2. KAPLAN MT’nin Ağırlığı ve Boyutları 
ile A400M’in İç Hacminin Kıyaslanması
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Laboratuvar bünyesinde,  
1 adet 5,92 m x  
5,60 m x 3,50 m öl-

çülerinde, 40 GHz’e kadar 
sızdırmazlık sağlayan ve  
MILSTD-461-E/F standardı-
nın gereksinimlerine uygun 
yansımasız oda bulunuyor. 
Oda içerisinde, 40 GHz’e  
kadar sönümleme sağlana-
biliyor. MIL-STD-461-E/F’ye  
göre uygulanan testler, ekip-
man bazında gerçekleştiri-
liyor. Bunlar; ışıma yolu ile 
bağışıklık, ışıma yolu ile yayı-
lım, iletim yolu ile bağışıklık 
ve iletim yolu ile yayılım baş-
lıkları altında toplanıyor. Ay-
rıca hava ve kara araçlarında 
kullanılan ekipmanlar için, 
elektriksel güç karakteristik 
standartları MIL-STD-704 
ve MIL-STD-1275 testleri ile 
AECTP-500/Category 501 ve 
RTCA/DO-160 standartlarına 
göre ESD testleri de labora-
tuvarın test kabiliyetleri ara-
sında yer alıyor.
SDT EMI / EMC Laboratuva-
rı’nın kabiliyetleri arasında 
bulunan testler, Liste 1’deki 
gibi sıralanıyor.

SDT, EMI / EMC laboratu-
varı ile savunma ve havacı-
lık sektörünün ihtiyaçlarını 
karşılamak için hizmet ver-
meye devam edecek.

Liste 1. 
Uygulanan Testler
MIL-STD-461E/F Testleri
n	 CE101 Conducted 
 Emissions, Power Leads,
 30 Hz to 10 kHz
n	 CE102 Conducted 
 Emissions, Power Leads,
 10 kHz to 10 MHz
n	 CS101 Conducted 
 Susceptibility, Power

 Leads, 30 Hz to 150 kHz
n	 CS106 Conducted
 Susceptibility,
 Transients, Power Leads
n	 CS114 Conducted
 Susceptibility, Bulk Cable
 Injection, 10 kHz 
 to 200 MHz
n	 CS115 Conducted
 Susceptibility, Bulk Cable
 Injection, Impulse
 Excitation
n	 CS116 Conducted
 Susceptibility, Damped
 Sinusoidal Transients,
 Cables and Power
n	 Leads, 10 kHz to 100 MHz

n	 RE101 Radiated
 Emissions, Magnetic
 Field, 30 Hz to 100 kHz
n	 RE102 Radiated
 Emissions, Electric Field,
 10 kHz to 18 GHz
n	 RS101 Radiated
 Susceptibility, Magnetic
 Field, 30 Hz to 100 kHz
MIL-STD-704 A/B/C/D/E/F
n	 MIL-HDBK-704-8, 28VDC
n	 MIL-HDBK-704-2,
 115Vac, 400Hz, 
 Single Phase
n	 MIL-HDBK-704-3,
 115Vac, 400Hz, 
 Three Phase
MIL-STD-1275D/E
n	 Emitted Voltage Spikes
n	 Emitted Voltage Surges
n	 Injected Voltage Spikes
n	 Injected Voltage  
 Surges
n	 Operational Voltage
 Range
n	 Reverse Polarity
n	 Starting Operation
n	 Voltage Ripple
ESD
n	 RTCA/DO-160D/E
n	 AECTP-500/Category 501

SDT, EMI / EMC Laboratuvarı ile 
Yeni Adresinde de Sektörün İhtiyaçlarını 
Karşılamayı Sürdürüyor
SDT, bünyesinde kurduğu EMI / EMC Laboratuvarı ile 2015 yılından beri, kendi 
projelerinin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarını da karşılıyor. Temmuz ayı itibariyle SDT’nin 
yeni adresi olan ODTÜ Teknokent içerisindeki SATGEB-2 binasında sektöre hizmet 
vermeyi sürdüren laboratuvardan, bugüne kadar, Ankara’da yerleşik 10 farklı firma 
yararlandı. Laboratuvarda gerçekleştirilen toplam test sayısı ise 400’e ulaştı.
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Katılımcı firmaların, sa-
vunma ve havacılık sa-
nayisi projelerindeki 

katkılarının arttırılması mak-
sadıyla düzenlenen zirve, ikili 
temaslara olanak sağlayan 
uzun kahve molaları ile de 
ekosistemi buluşturan bir 
tanışma etkinliği havasın-
da geçti. Gün boyu süren 
etkinlikte, iki de panel ger-
çekleştirildi. Etkinlik başla-
madan önce, katılımcılara, 
SSM tarafından, etkinlik için 
özel olarak hazırlanan, “Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii 
Yatırımlarında Yararlanıla-
bilecek Devlet Destekleri ve 
Teşvik Programları” isimli 
bir kitap dağıtıldı.
Etkinlik, sektörü yakından 
ilgilendiren; ancak bilinir-
liği çok yaygın olmayan bir 
konuyu da tekrar gündeme 
getirdi. Milli Savunma Ba-
kanlığı (MSB) Askeri Fab-
rikalar Üretim Planlama 
Daire Başkanı Şükrü Yıldız, 
konuşmasında, 10605 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’nı 
hatırlattı. Resmi Gazete’nin 
18 Ağustos tarihli 30158’inci 
sayısında yayınlanan bu dü-
zenleme ile artık askeri fab-
rikalar ve askeri tersaneler 
de özel sektör şirketleri gibi, 
tedarik zincirleri oluşturabi-
lecek ve onaylı tedarikçileri 
ile stratejik iş birlikleri kura-

bilecekler. Ayrıca bu düzen-
leme içerisinde tanımlanan 
“Tedarikçi Geliştirme Prog-
ramı” ile yerli parça üreti-
cilerinin desteklenmesi de 
sağlanacak. Tedarikçilerle 3 
yıldan az olmamak kaydıyla, 
uzun süreli anlaşmalar da 
yapılabilecek.

Tedarik Zincirinde 
Yan Sanayinin 
Önemi
Açılış oturumunun ilk ko-
nuşmasını yapan İSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, şunları dile ge-
tirdi: “Savunma sanayisini, 
yalnızca silah, mühimmat ve 
askeri araç üretimi olarak 
düşünmememiz gerekir. Bu 
sektörü:
n	 Savunma ile ilgili 
 ihtiyaçların karşılanması
 için yürütülen ticari 
 faaliyetler,
n	 Savunma sistemlerine
 yönelik Ar-Ge faaliyetleri,
n	 İnşaat faaliyetleri ve
n	 Gıda, giyim, sağlık, 
 lojistik gibi çok daha 
 geniş alanı kapsayan bir
 ekosistem olarak 
 düşünmemiz gerektiğine
 inanıyorum.
Ayrıca, belki de en önem-
lisi; savunma sanayisi, di-
ğer sektörler üzerinde bir 
çarpan etkisine sahiptir.” 

Bahçıvan, savunma ve ha-
vacılık sanayisinde etkili bir 
tedarik zinciri oluşturulma-
sında KOBİ’lerin önemini 
ise şu sözleri ile vurguladı: 
“Türk Silahlı Kuvvetleri (TS-
K)’mizin ihtiyaçlarının yurt 
içinden karşılanma oranının 
arttırılabilmesi için, etkin 
ve sürdürülebilir bir tedarik 
zinciri yönetimi, ekosistem 
açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlam-
da, marka yaratabilecek uz-
manlaşmış bir yan sanayi, 

bu zincirin en kritik halkaları 
arasındadır. Yan sanayimizin 
bel kemiği olan KOBİ’lerimi-
zin yaratıcı, esnek ve dinamik 
yapısıyla sektörü güçlendire-
ceği ve boşluğu doldurarak 
yerlileşme hedefine ula-
şılmasında önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz… 
Ayrıca savunma sanayisi ile 
ortak projeler geliştirme ko-
nusunda; TÜBİTAK, üniversi-
teler, teknoparklar, teknoloji 
transfer ofisleri gibi kurum-
larımıza da büyük görevler 

İSO ve SAHA İstanbul, Sektöre 
Derinlik Kazandırmaya Hazır

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın, 
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık 
ve Uzay Kümelenmesi Derneği 
(SAHA İstanbul)’nin katkılarıyla 
düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi, 
9 Ekim’de, İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Etkinlik, sektörün büyük oyuncuları 
ile İstanbul başta olmak üzere, 
çeşitli illerden gelen sanayicileri bir 
araya getirdi. Toplam 653 kişinin 
katıldığı etkinlikte, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve sektördeki  
ana yüklenicilerin yetkilileri, İSO üyesi 
ve SAHA İstanbul üyesi firmalar ile 
ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Dr. Celal Sami Tüfekçi Joel L. JohnsonErdal Bahçıvan
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düşmektedir. Bu kapsamda; 
savunma, havacılık ve uzay 
sektörünün gelişmesine kat-
kıda bulunmayı hedefleyen 
SAHA İstanbul Savunma, Ha-
vacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği’nin; 65.000 sanayici 
firmamızı kapsayan küme-
lenme çalışmalarını, ortak 
bir sinerji yakalanması hede-
fi doğrultusunda çok önemli 
buluyoruz.”

SSM, Sektörün 
Önünü Açıyor
Bahçıvan’ın ardından, kür-
süye, Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi geldi. Dr. Tü-
fekçi, konuşmasına su söz-
ler ile başladı: “Teknolojik 
bağımsızlık, sadece genel 
sanayide değil, savunma sa-
nayisinde de önemini bir kez 
daha ortaya koyuyor… Kara 
araçlarından deniz araçla-
rına, değişik platformlara, 

silah sistemlerine, insansız 
hava araçlarına kadar bir-
çok ürünümüzü, basından 
takip ediyorsunuz. Bunlarla 
sizler de bizler de gurur du-
yuyoruz; ancak bunlar bize 
yetmiyor. Neden yetmiyor? 
Çünkü teknolojik bağımlı ol-
duğumuz alanları minimize 
etmemiz ve kendi teknolo-
jilerimizi özgün bir şekilde 
geliştirmemiz gerekiyor.”
Dr. Tüfekçi’nin, konuşma-
sının devamında üzerinde 
durduğu konu başlıkları ve 
bunlarla ilgili ifadelerinin 
satır başları şunlar oldu:
n	 Teknoloji Taksonomisi:

“Yeni başladığımız bir 
programla teknolojinin 
ortak dili olan Teknoloji 
Taksonomisi’nin 
ilk versiyonunu 
müsteşarlığımızda 
oluşturmuş bulunuyoruz. 
Bunu, sektörle ve 
sanayicilerimizle 

paylaştıktan sonra, 
kimde hangi teknolojinin 
olduğunu; bu teknolojinin 
hangi teknoloji hazırlık 
seviyesinde ve üretim 
hazırlık seviyesinde 
olduğunu arşivlemeye 
başlıyoruz.”

n	 Sanayi Portali: “Bizim
Sanayileşme Dairesi 
altında yürüttüğümüz 
ve sanayileşme 
politikalarımız dâhilinde 
kurduğumuz bir 
sanayileşme  
portalimiz var.  
Savunma sanayisi ile 
uğraşan firmalarımız, 
zaten oraya kayıtlılar. 
Diğer firmalarımızın 
da bu portale kayıt 
olmalarını ve savunma 
sanayisinde, esasında 
hayal edemeyecekleri 
birçok şeyi de 
yapabileceklerini 
vurgulamak istiyorum.”

SSM tarafından, etkinliğe 
katılan KOBİ’lerin devlet destek 
mekanizmaları hakkında bilgi 
edinmesi için hazırlanan 
kitapçıkta; SSM, Ekonomi 
Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı, Kredi Garanti 
Fonu, Türkiye İş Kurumu, Kalkınma 
Ajansları ve Kalkınma Bankası 
tarafından verilen teşviklerle 
ilgili bilgiler yer aldı.

Bilal AktaşOsman Okyay İlhami Keleş
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n	 İhracat: “Bir savunma
ve havacılık sanayisi 
ekosisteminin oluşması 
için, sadece TSK’ya 
ürün vermek yeterli 
değil. Dost ve müttefik 
ülkelerin ordularını 
da Türk savunma 
sanayisinin donatması 
gerekiyor.”

n	 İstanbul Sanayisi:
“Bir şekilde İstanbul 
sanayisi ve sanayicisi, 
savunma ve havacılık 
alanına, istenildiği kadar 
girememiş durumda… 
Tabii ki devlet olarak 
bizim politikalarımızı 
ve bizim adımlarımızı 
bekliyorsunuz; 
ancak sizlerin de 
bu kümelenmeler 
vasıtasıyla veya birlikte 
hareket ederek savunma 
sanayisinde var olma 

yarışına katılmanızı 
istiyoruz. Sadece  
Ankara ile bu işin 
kalmaması gerektiğinin 
farkındayız.”

n	 TSK’nın Yedek
Parça Tedariki: 
“TSK envanterindeki 
ürünlerin ve idame 
edilmesi zor yedek 
parçalarının alımında 
yaşadığımız zorluklar 
var. Toplantılar sırasında 
görüyoruz ki; bu 
ürünleri, Türk sanayicisi 
rahatlıkla yapabilir. Ama 
burada önemli olan, 
destek mekanizması. 
Çünkü ekonomik 
sürdürülebilirlik 
açısından, sanayici buna 
girmek istemeyebiliyor. 
Biz de müsteşarlık olarak 
onları desteklemek 
istiyoruz.”

Sektörün 
Dışarıdan Görünümü
Açılış oturumunun son su-
numunu, Teal Group Yöneti-
ci Direktörü Joel L. Johnson 
yaptı. Jonhson’un, “Savunma 
Sanayisinde Gelecek Trend-
leri” başlıklı sunumunda öne 
çıkan değerlendirmeler, şun-
lar oldu:
n	 Yabancı ana yükleniciler,

daha düşük maliyetlerle 
üretim yapan tedarikçi 
arayışı içerisindeler.

n	 Ana yükleniciler,
savunma fuarlarına, 
satın alma personeli 
yerine, çoğunlukla satış 
personelini gönderiyor. Bu 
sebeple tedarikçi firmalar, 
ana yüklenicilerin satın 
alma birimlerine, ilgili 
ülkeye giderek yerinde 
ulaşmalılar.

n	 Offset gereksinimleri,
yabancı ana yüklenicileri, 
Türkiye’de, kaliteli 

ve ucuz üretim yapan 
tedarikçiler aramaya 
itebilir.

n	 Endüstrisi gelişmiş
ülkelerin silahlı 
kuvvetlerine doğrudan 
satış yapmak veya o 
ülkede doğrudan 
yatırım yapmak zor. 
Bu yüzden, oradaki yerel 
firmalarla çalışmak 
veya ortak girişimler 
kurmak daha kolay 
olabilir. Bu ülkelerdeki 
ana yükleniciler, yüksek 
maliyetler sebebiyle 
yerel tedarikçilerden 
ziyade, farklı alt 
yüklenicilerle de 
ilgileniyorlar.

n	 Körfez ülkelerinin
tamamı, kendi savunma 
sanayilerini geliştirmek 
istiyorlar ve yatırım 
yapacak paraları var. 
Ortak girişimlere 
açıklar. İdame 
ettirebileceklerinden 
daha fazla ekipmana 
sahip oldukları için, 
bakım ve satış sonrası 
destek konusunda da 
ihtiyaçları var.

n	 Orta Asya ve Afrika
ülkelerinde, bakım ve 
idame konularında 
iş fırsatları var. 
Bazı ana platformları 
üreten firmalar, artık 
bu sistemler için yedek 
parça üretmiyor. Ancak 
Türk endüstrisi, yaşlı 
sistemleri hayatta tutma 
konusunda deneyimli. 
Yapılması gereken, etkili 

Etkinlik sırasında, SSM ve sektördeki çeşitli ana yükleniciler, İSO üyesi ve 
SAHA İstanbul üyesi 142 firma ile 505 adet ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dr. Murat Üçüncü Cenk ÖzenMehmet Emin Alpman



Kasım 2017 - 93

bir pazar araştırması 
gerçekleştirerek 
dünya üzerinde benzer 
sistemlerin bulunduğu 
ülkeleri bulmak.

Sektörün İhtiyacı, 
Orta ve Uzun Vadeli 
Hedefler
Etkinlik, yazar ve danışman 
M. Serdar Kuzuoğlu’nun 

moderatörlüğünü yaptığı, 
Savunma Sanayiinde Yerli ve 
Milli Üretim Arayışları isimli 
panelle devam etti. Kuzuoğ-
lu’nun konuşmacılara sor-
duğu sorular ile yönettiği 
panel, bir söyleşi havasında 
geçti. Panelin konuşmacı-
ları ise Kale Grubu Başkan 
Yardımcısı Osman Okyay ve 
Sabah Gazetesi Ekonomi 

Müdürü Şeref Oğuz oldu. 
Kale Grubu’nun, savunma 
ve havacılık alanında yü-
rüttüğü faaliyetleri anla-
tan Okyay, şunları söyledi: 
“1990’lı yıllardan itibaren, 
Türkiye’nin, ilk çok namlulu 
roket ve füze fırlatıcı plat-
formlarını geliştirdik. F-35 
uçakları üzerinde, 400’den 
fazla parçamız bulunmakta. 

Boeing firmasının direkt alt 
yapımcısı olarak yüzlerce 
parçasını üretiyoruz. Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
ile milli piyade tüfeği proje-
sinde seri üretime başladık. 
Türkiye’nin en önemli hava-
cılık ve sanayi projesi olan 
TF-X milli savaş uçağının 
motorunu geliştirme hede-
fi ile Rolls-Royce ile ortak 

Soldan sağa: Yazar ve danışman M. Serdar Kuzuoğlu, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz.
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bir şirket kurduk. Projenin 
gerçekleşmesi ve bize görev 
verilmesi hâlinde, 400’e ya-
kın Türk mühendisin görev 
alacağı, Türkiye’de üretilip 
ihraç edilecek olan 5’inci 
nesil savaş uçağı motoru 
geliştirilecek.”
Okyay, Kuzuoğlu’nun, sek-
törde neyin eksiklik oldu-
ğu yönündeki sorusuna şu 
yanıtı verdi: “Bu sektörün 
aslında olmazsa olmazı, 
bence, orta ve uzun vade-
li bakış açısı… Bu sektör, 
günlük politikalarla, günlük 
değişikliklerle, günlük dü-
zenlemelerle yönetilebile-
cek bir sektör değil. Çünkü 
sektörün ihtiyaç duyduğu 
yatırımlar çok yüksek. Sizin 
bu yatırımları, günlük deği-
şebilecek kısa vadeli prog-
ramlar için veya önünüzü 
göremediğiniz programlar 
için yapabilmeniz mümkün 
değil.”
Orta ve uzun vadeli bu ba-
kış açısının oluşturulma-
sında, esas sorumluluğun, 
öncelikle kamuya düştüğü-
nü vurgulayan Okyay, şöyle 
devam etti: “Bu sektör, tek 
müşterili bir sektör. Özel-
likle ayağa kalkıp koşa-
na kadar, tek müşterili bir 
sektör. Sonrasında, ihracat 
otomatik olarak geliyor ta-
bii; ama bir ürünün doğma-
sı, yeşermesi, kendi silahlı 
kuvvetleriniz tarafından kul-
lanılması ve kullanımı refe-
rans olarak gösterebilmeniz 
için geçecek olan sürede, 
tek müşterili bir sektörden 

bahsediyoruz. Dolayısı ile 
müşteri doğru rolü oynaya-
madığı zaman, bu sektörün 
başarılı olması imkânsız.”
Plan, strateji, vizyon ve 
misyon gibi kelimelerin ta-
mamının yabancı kökenli 
olduğunu vurgulayan Sabah 
Gazetesi Ekonomi Müdürü 
Şeref Oğuz da ülke savun-
masıyla ilgili olarak, günlük 
sorunlara karşı günlük çö-
zümler üretmek yerine, ya-
rının problemlerine dönük 
planlar yapılması gerektiği-
ni vurguladı.

SSM’nin 
Sanayileşme 
Yaklaşımı
Etkinliğin öğleden sonraki 
bölümünde, ilk konuşmayı, 
SSM Sanayileşme Dairesi 
Başkanı Bilal Aktaş yaptı. 
Aktaş, yan sanayiciyi koru-
mak için, SSM’nin yürüttü-
ğü faaliyetlerle ilgili olarak 
şunları söyledi: “Müsteşar-
lığımız bir sözleşme imza-
larken kamu ihale kanunu-
na tabi diğer kurumlardan 
farklı olarak, bir sözleşme 
daha imzalıyor. Ana teda-
rik sözleşmesinin yanında, 
sözleşme bedelinin %70’ine 
karşılık gelen oranda, bir 
sanayi katılımı yani offset 
sözleşmesi imzalıyor. Teda-
rik projelerinde, proje daire-
leri, projenin; maliyet, per-
formans ve takvimini takip 
ederken; sanayileşme daire-
si de projeye yerli sanayi ne 
kadar katılacak, bu %70’in 
içerisinde, yerli sanayinin 

payı ne olacak noktasında-
ki taahhütleri alıyor. Bazen 
sektörün kendi içerisinde 
bulunduğu kısıtlardan dolayı, 
projenin tamamı yerli [ürün-
lerle] yapılamadığı durumda, 
eğer ana yüklenicinin ihra-
cat potansiyeli de varsa ana 
yükleniciye, ihracat yapma 
yükümlülüğü veriyoruz. Yine 
proje kapsamı dışında olan 
ve ana yüklenicinin de dışın-
da, yan sanayiye yapılacak 
yatırımlar da bu taahhütler 
kapsamında değerlendiri-
liyor… Bu uygulamalardaki 
temel amacımız, öncelikle 
döviz tasarrufu sağlamak ve 
ana yüklenicilerin, yurt içe-
risinden tedarik yapmasını 
zorlamak. Aynı zamanda tek-
nolojinin tabana yayılmasını 
sağlamak. Ana yükleniciyi 
kendi hâline bıraktığımızda, 
şunu gördük: Her türlü yatı-
rımı, kendi bünyesinde yapı-
yor. Tek alıcılı bir sektör ol-
duğu için ve kullanıcımız da 
ilgili kalemleri acil istediği 
için, genelde ana yüklenici-
lerin yaklaşımı, ‘Bu mutlaka 
bende olmalı, çok kritik, bu 
yatırımı yan sanayiye yapa-
mam.’ oluyor. Biz, bunu bir 
şekilde tabana yaymaya ça-
lışıyoruz.”

Parça İmalatçıları, 
Alt Sistem 
Üreticilerine 
Dönüşmeli
Etkinliğin 2’nci paneli, Savun-
ma Sanayi Ürünleri Tedarik 
Zinciri başlığıyla gerçekleş-
tirildi. Panelin moderatörlü-

ğünü yapan SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami Ke-
leş, sözü panelistlere verme-
den önce, şunları dile getirdi: 
“Savunma sanayisi denildiği 
zaman, ülkemizin, öncelik-
le bağımsızlığından bahse-
diyoruz. Gelecekte, yine bu 
topraklarda var olabilme 
altyapısından bahsediyoruz. 
Ekonomik güçten bahsedi-
yoruz. Güçlü bir orduya sahip 
olmaktan bahsediyoruz. Dış 
politikada, oyun kurucu ol-
maktan bahsediyoruz. Milli 
politikalar geliştirebilme gü-
cünden bahsediyoruz. Ve bü-
tün bunlardan bahsederken 
bunu yapabilecek özgüven 
ihtiyacından da bahsetmek 
lazım. Öğleden önceki otu-
rumlarda da vurgulanan yer-
lilik oranının %65’in üzerine 
çıktığı gerçeği çok önemli. 
Bu rakam, bize moral veri-
yor, özgüven veriyor; ama 
burada sorulması gereken 
birtakım sorular da var. Bu 
%65, kritik ürünleri ne kadar 
içeriyor? Geriye kalan %35’in 
içerisinde, ne kadar kritik 
ürün var? Dışarıdan aldıkla-
rımızı, paramızla bile alamaz 
hâle geldiğimizde, hâlihazır-
da ürettiğimiz neleri ürete-
meyeceğiz? Bunlar gibi bir-
takım soruların da bu yerlilik 
oranı açıklamasının arkasına 
eklenmesi gerekiyor.”
Keleş ayrıca, esas amacın, 
parça ve komponent üretici-
lerini, alt sistem üreticisine 
ve sistem üreticisine dönüş-
türmek ve böylece, savunma 
ve havacılık sanayisi ekosis-

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit Şükrü YıldızOrhan M. İkiz
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temini, SSM stratejileriyle 
paralel olarak şekillendir-
mek olduğunu vurguladı.
Keleş, daha sonra, sözü, pa-
neldeki konuşmacılara ver-
di. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı şirketleri 
ile Milli Savunma Bakanlı-
ğı bağlısı kuruluşların, üst 
düzey yöneticileri veya yö-
netim kurulu üyelerinden 

oluşan konuşmacılar, sıray-
la Keleş’in sorduğu soruları 
yanıtladılar.
Katılımcılar, öncelikle tem-
sil ettikleri kurum ya da 
kuruluşu tanıttılar; tarihçe-
den, kabiliyetlerden, ürün 
yelpazesinden ve hâlihazır-
da yürümekte olan projeler-
den bahsettiler. Daha sonra 
KOBİ’lere yönelik olarak 

yürüttükleri sanayileşme 
politikalarını, sahip olduk-
ları tedarikçi ekosistemle-
rini, yan sanayiye verdikleri 
destekleri ve teşvikleri an-
lattılar. Panelin sonunda 
ise Ankara’daki savunma 
ve havacılık sanayisi proje-
lerinin dışında kalan sanayi 
kuruluşlarının, savunma ve 
havacılık projeleri içerisinde 

daha çok yer alabilmesi için, 
ana yüklenicilerin alabilece-
ği önlemler tartışıldı.
Panel sırasında konuşan ka-
tılımcılar, bu katılımcıların 
konuşmaları sırasında dik-
kat çeken önemli ayrıntılar 
ve sektörde çalışmak iste-
yen yan sanayi ve KOBİ’lere 
verdikleri mesajlar, şunlar 
oldu:

Dündar Talazan Etkinlik, ikili temaslara olanak sağlayan uzun kahve molaları ile de ekosistemi buluşturdu.
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n	 ROKETSAN Yönetim
Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Alpman: 
“[Ürünlerimizdeki 
milli ve yerli bileşen] 
oranımız, yaklaşık %87. 
2015 yılında %51 olan 
yurt içi sipariş oranını, 
yani sanayicilerle 
çalışırken verdiğimiz 
sipariş [tutarlarının] 
oranını, 2016 itibarıyla 
%77’ye çıkardık. Bugün, 
Ağustos 2017 itibarıyla 
yurt içi sipariş oranımız 
%73. Yıl sonu beklentimiz 
de yaklaşık %80 olarak 
hedeflenmiştir.”

n	 ASELSAN Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Murat 
Üçüncü: “Gerek çözüm 
ortağımız olan gerekse 
stratejik iş birliği 
yaptığımız firmalar var. 
Büyük ölçekli firmaların 
sayısı 80 civarında; 
KOBİ’ler de 600 
civarında. 2008 yılında, 
KOBİ’lere, 62 milyon 
dolarlık iş verebilmişiz. 
2016 yılında, bunu, 
410 milyon dolara 
çıkarmışız. SARP silah 
sistemimiz var; 
11 alt sistemi var. 
Bunların 8’ini yan sanayi 
yapıyor, [verdiğimiz 
iş payının] oranı %72. 
Mühimmat transfer 
sistemimizde, 21 alt 
sistem var; 17’sini 
yan sanayiye verdik, 
[verdiğimiz iş payı] 
%80’e denk geliyor.”

n	 HAVELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı 
Cenk Özen: “Burada 
bizim temel kuralımız, 
eğer bir işi, HAVELSAN’ın 
iş ekosisteminde 
yer alan bir paydaşı 
yapıyorsa HAVELSAN 
o işi yapmıyor; o işi 
onlara yaptırıyoruz. 
HAVELSAN, zaten 
yerlileşme ve millileşme 
stratejisinin gururu olan 
bir şirket. Kendisine 
gelen işleri dağıtırken 
yerli şirketlere öncelik 
vermemesi, zaten 
düşünülemez. Ama 
hangi işlere daha 
çok öncelik veriyoruz 
dersek yerli olmaması 
durumunda bir şey ifade 
etmeyen ürünler var; 
siber güvenlik ürünleri 
mesela. Siber güvenlik 
ürünü, sizin kendi 
ürününüz değilse 
orada olması ile 
olmaması arasında 
çok farklılık yok.”

n	 TUSAŞ Tedarik ve
Sanayileşme Başkanı 
Orhan M. İkiz: 
“Ankara’nın dışına 
çıkmadıkça, Türkiye bizi 
tanımıyor, biz Türkiye’yi 
tanımıyoruz. Bunun 
için İstanbul’dan 
başladık. Öncelikle de 
Anadolu yakasında, 
Sabiha Gökçen’deki 
Teknopark İstanbul’da, 
mühendis arkadaşlarımız 
göreve başladı. 

Ay sonunda taşındık. 
Avrupa yakasında da 
yine bir teknoparkta 
yer alacağız. Bunların 
hepsini, alt sistem 
ve komponent 
geliştirme açısından 
düşünüyoruz.”

n	 TEI Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mahmut Faruk 
Akşit: “[Yan sanayi 
firmalarının] En azından 
nikel ve titanyum gibi 
alaşımların işlemesinin 
nasıl yapıldığı konusunda 
biraz tecrübeleri olması 
lazım. Çünkü bunlar çok 
basit değil. 
Eğer bu sektöre 
girmek isteyen yan 
sanayicimiz varsa 
-az çok bu işten anlayan- 
bunların birkaç tanesini 
kendi bünyesine 
katarak bir de kalite 
sistemini kurarak 
kurumsallaşırlarsa biz 
hemen iş verebiliriz. 
Bunun yanında, asıl 
para kazandıracak 
iş, bir adım ötesi. 
Sadece talaş kaldırarak 
çalışmak çok karlı 
bir iş değil. 
Ama ne lazım bize? 
Kablo lazım, konnektör 
lazım, yakıt pompası 
lazım. Alt sistemi 
komple yapıp bize 
getirebilecek olanların, 
büyük şansı var. 
Biz de destek oluruz. 
Hem bize yapar 
hem dünyaya satar.”

n	 MSB Askeri 
 Fabrikalar Üretim  
 Planlama  Daire 
 Başkanı Şükrü Yıldız:
 Resmi Gazete’nin 

18 Ağustos tarihli 
30158’inci sayısında 
yayınlanan, 10605 
sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı hakkında 
bilgiler verdi.

n	 MSB Tersaneler
Genel Müdürü 
Dündar Talazan: 
“Şu anda da 
var olan Envanter 
Kontrol Merkezi 
(EKM) vasıtası ile 
malzeme temin 
ediliyor. Kullanılan 
malzemelerdeki dışa 
bağımlılığı azaltmak ve 
maliyetleri düşürmek 
maksadı ile yapılabilirliği 
tespit edilen bir 
kısım malzemeler, 
EKM aracılığı ile 
sanayiye yaptırılarak 
yerlileştirme çalışmaları 
sürüyor.”

Etkinlik sırasında, son pa-
nele paralel olarak, iki-
li görüşme faaliyetleri de 
gerçekleştirildi. SSM, MSB 
Askeri Fabrikalar Genel Mü-
dürlüğü, MSB Tersaneler 
Genel Müdürlüğü,  ASELSAN,  
HAVELSAN, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu,  
ROKETSAN, TUSAŞ ve TEI, 
İSO üyesi ve SAHA İstanbul 
üyesi 142 firma ile 3 farklı 
salonda, 505 adet ikili gö-
rüşme gerçekleştirdi. u

Soldan sağa: İlhami Keleş, Dr. Murat Üçüncü, Cenk Özen, Mehmet Emin Alpman, Orhan M. İkiz, Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Şükrü Yıldız ve Dündar Talazan.
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Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Ankara Askeri Ataşeler  
Birliği (Ankara Military 
Attaché Corps / AMAC) 

üyeleri, 19-20 Ekim tarihlerinde, 
savunma ve havacılık sanayisinde 
faaliyet gösteren, 8 kurum ve 
kuruluşu ziyaret etti. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, 
Genelkurmay Başkanlığı Yabancı 
Ataşeler İrtibat Şubesi (Foreign 
Attaché Liaison Office / FALO) 
Müdürlüğünün koordinasyonu ile 
düzenlediği etkinliğe, 38 ülkeden, 
toplam 51 ateşe katıldı.  
MSI Dergisi’nin kardeş yayını olan 
AMAC Magazine için hazırlanan ve 
bu ziyaretleri konu alan özel haberi, 
MSI Dergisi okuyucularıyla da 
paylaşıyoruz.

AMAC Üyeleri, 
Sektör
Firmalarının 
Kabiliyetlerini 
Yerinde İnceledi

TUSAŞ, Havacılığın Geleceğini Anlattı

Etkinlik kapsamındaki ilk ziyaret,  
TUSAŞ’a gerçekleştirildi. TUSAŞ  

Kurumsal Pazarlama ve İletişim 
Başkanı Tamer Özmen tarafından 
karşılanan ziyaretçilere, ilk olarak  
TUSAŞ’ı ve ürünlerini anlatan bir su-
num yapıldı. TUSAŞ Pazarlama Ope-
rasyonları Şefi Bülent Batmaca’nın ger-
çekleştirdiği sunumda, geleceğin hava 
platformları TF-X, Özgün Helikopter ve  
HÜRJET de ataşelere tanıtıldı. Bunlar-
dan, HÜRJET ile ilgili bazı ayrıntılar, ilk  
defa bu sunumda yer aldı. Yeni nesil sa-
vaş uçakları için jet eğitim uçağı olarak 
geliştirilen HÜRJET, muharip görev-
ler de üstlenebilecek. Uçak, hava-yer  
konfigürasyonunda, yakın hava deste-

ği ve ayaklanmaya karşı koyma (coun-
ter-insurgency / COIN) görevlerinde 
kullanılabilecek. Hava-hava konfigüras-
yonunda ise ana yurt savunması ve hava 
devriyesi görevlerini üstlenebilecek. 
HÜRJET’in bazı özellikleri, şöyle sırala-
nıyor:
n	 Azami hız: Mach 1,2
n	 Servis Tavanı: 45.000 ft
n	 g Limitleri: +8/-3 g
n	 Tırmanma Hızı: 25.000 ft/dk
n	 Devamlı g: 6,5 (15.000 ft)
Sunumun ardından düzenlenen tesis 
turu kapsamında, ana üretim binası 
olan 10 numaralı bina gezildi. Ataşeler, 
burada, HÜRKUŞ, ATAK ve ANKA’yı in-
celeme fırsatı buldular. u

Muharip uçak 
konfigürasyonundaki 
HÜRJET

Ziyaretçiler, sunum öncesinde, TUSAŞ yetkilileri ile sohbet ettiler.

AMAC Başkanı Tuğgeneral John Gordy, Tamer Özmen’e, günün anısına bir 
plaket hediye etti. AMAC Başkanı Tuğgeneral John Gordy ve Bülent Batmaca

Eğitim uçağı konfigürasyonundaki HÜRJET
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ODTÜ Teknokent ve TÜBİTAK Uzay, Farkındalığı Arttırdı

İzleyen iki ziyaret, Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent’e 

ve yine ODTÜ yerleşkesinde bulunan,  
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 

Enstitüsü’ne yapıldı. ODTÜ Teknokent 
Teknoloji İşbirliği Geliştirme Direktörü 
Tolga Özpolat, ataşelere, ODTÜ Tek-
nokent’i tanıtan bir sunum yaptı. Su-

numun ardından heyet, TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’ne 
geçti. Enstitü ziyareti, basına kapalı 
olarak gerçekleştirildi. u
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İlk günün son ziyaretinin adresi, Me-
teksan Savunma oldu. Meteksan 

Savunma, AMAC üyelerini, Bilkent 
Hotel’in konferans salonunda ağır-
ladı. Firma, burada; RETINAR ürün 
ailesi, Otomatik Kalkış İniş Sistemi 
(OKİS), MİLDAR ve su altı akustiği 
çözümlerinin yer aldığı mini bir sergi  
de açtı.
Meteksan Savunma Genel Müdür Yar-
dımcısı Özgür Cankara’nın karşılama 
konuşmasının ardından, Uluslarara-
sı Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş, firmayı ve ürünlerini 
tanıtan bir sunum yaptı. Sunumun 
ardından, AMAC üyeleri, sergile-
nen ürünleri yakından inceleyerek,  
Meteksan Savunma yetkililerinden 
bilgi aldılar. u

Meteksan 
Savunma, Mini 
Sergisi ile 
Hedefine Ulaştı

Meteksan Savunma’yı ziyaret eden heyet toplu olarak görülüyor.

Ataşeler, Meteksan Savunma’nın ihracat 
başarısı da kaydeden RETINAR ürün ailesi 
hakkında, İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Çelik’ten 
bilgi aldılar.

Meteksan 
Savunma, 
su altı akustiği 
ile ilgili 
geniş çözüm 
kümesini, 
ataşelerin 
ilgisine 
sundu.

Özgür Cankara, AMAC Başkanı Tuğgeneral 
John Gordy’e, ziyaret anısına bir plaket sundu.

Meteksan Savunma’yı ve ürünlerini 
tanıtan sunum, Burak Akbaş 
tarafından yapıldı.
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İkinci günün ilk ziyareti, kardeş şir-
ketler Vestel Savunma ve AYESAŞ’a 

yapıldı. AMAC üyelerini, Şubat ayın-
da da ağırlayan Vestel Savunma  
ve AYESAŞ, bu kez yeni çözüm ve  
ürünleri ile ataşelerin karşısına  

çıktı. Tesis turu öncesinde, Vestel  
Savunma’yı tanıtan sunum, İş Geliş-
tirme Müdürü S. Ümit Ergin; AYESAŞ’ı  
tanıtan sunum ise İş Geliştirme  
Müdürü Betül Kalay tarafından  
yapıldı. u

Vestel Savunma ve AYESAŞ, 
İlişkileri Sıcak Tutuyor

AYESAŞ’ın, 
Nurol Makina’nın 

EJDER YALÇIN 
araçlarında 
kullanılmak

 üzere ürettiği 
araç panelleri, 

ilgi çeken 
ürünlerin 

başında geldi.

Ataşeler, Vestel Savunma’nın, KARAYEL insansız 
hava aracına ilişkin çalışmalarının son durumunu, 

birinci ağızdan dinleme fırsatı buldular.

Vestel Savunma ve AYESAŞ’ı ziyaret eden heyet bir arada.

Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard 
Schöberl, Vestel Savunma Genel Müdür Yardımcısı 
İbrahim Pamuk’a, günün anısına bir plaket takdim etti.
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Bir sonraki ziyaret, Nurol Teknolo-
ji’ye gerçekleştirildi ve tesis turu  

ile başladı. Heyet, Nurol Teknoloji’nin 
balistik zırh ürünlerini, fabrika ortamın-
da, üretim süreçleri ile birlikte görme 
imkânı buldu. Tesis turunun ardından, 
firma tanıtım sunumu gerçekleştirildi. u

İkinci günün üçüncü adresi, ASELSAN oldu. Basına kapa-
lı olarak gerçekleştirilen tesis turunda, AMAC heyetine,  

ASELSAN Pazarlama Müdürü Oğuz Yemişçiler bilgi verdi. u

Nurol Teknoloji, 
Balistik Zırh 
Ürünlerini Tanıttı

ASELSAN, Geniş Ürün 
Yelpazesini Sergiledi

Nurol Teknoloji’yi ziyaret eden heyet bir arada.

Nurol 
Teknoloji’nin 
yapısal koruma 
çözümleri, 
dış alanda, 
atış testleri 
yapılmış 
örnekleri ile 
sergilendi.

Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard Schöberl, Nurol Teknoloji 
Savunma Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü Metin Tüfekçi’ye, günün anısına 
bir plaket takdim etti.

Ataşeler, personel koruma uygulamaları için üretilen zırh plakalarının, 
üretim süreçlerini de yerinde gördüler.

ASELSAN, geniş ürün yelpazesini, ataşelerin ilgisine sundu.

ASELSAN’ı ziyaret eden heyet bir arada.
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İkinci günün son ziyareti, FNSS’ye  
gerçekleştirildi. İlk olarak FNSS  

Kıdemli İş Geliştirme Lideri Emrah 
Alpsan tarafından yapılan sunumla 
ataşelere, FNSS ve ürünleri tanıtıldı. 
Heyet, daha sonra açık alanda hazırla-
nan ve SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum 

Köprüsü, PARS 6x6 KBRN, PARS 4x4, 
PARS II 8x8, AV-8 GEMPITA ve ZMA 15  
GPZT araçlarından oluşan sergiyi  
gezdi. Araçları yakından inceleyen  
ataşeler, sorularının cevaplarını da  
en yetkin ağızlardan alma fırsatı  
buldular. u

Her İhtiyaca Karşılık bir FNSS Aracı

Ataşeler, FNSS yetkililerinden, araçlarla ilgili bilgileri dinledi.

Emrah Alpsan

Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard 
Schöberl, Emrah Alpsan’a, günün anısına bir 
plaket takdim etti.

FNSS’yi ziyaret eden heyet bir arada.

FNSS, açık alanda, geniş araç ailesinin üyelerini sergiledi.

PARS 6x6 KBRN aracının göreve özel donanımları, ataşelerin 
ilgisini çeken konular arasındaydı.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Almanya 
Federal Cumhuriyeti 

Milli Günü
t  Doğu ve Batı Almanya’nın, Almanya 

Federal Cumhuriyeti olarak birleşmesinin 
27’nci yıldönümü, 6 Ekim’de, Almanya 

Büyükelçiliğinde verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya 
Büyükelçi Yardımcısı Robert Dölger ve Almanya 
Savunma Ataşesi Albay Frank Tismer, eşleriyle 

beraber davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve yabancı askeri ataşeler 

ile çok sayıda davetli katıldı.

t Almanya Savunma Ataşesi Alb. Frank Tismer ve Almanya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Marco Hans-Philipp Frohlich, AMAC üyeleriyle beraber.
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Avusturya 
Milli Günü

t

 Avusturya’nın 62’nci Bağımsızlık Yıldönümü, 
10 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, 
Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard 
Schöberl, Avusturya Büyükelçiliği Elçisi Dr. 
Georg Oberreiter,  Avusturya Büyükelçiliği Birinci 
Kâtibi MMag. Dr. Karin Traunmüller ve Avusturya 
Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Dr. Christian Maier, 
misafirleri girişte karşıladı. Resepsiyona; Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli 
diplomatlar, yabancı ataşeler ve pek çok işadamı 
ve firma üst yönetici katıldı.

t Avusturya Savunma Ataşesi Tuğgeneral Reinhard Schöberl, Avusturya Askeri Bandosu (Quintet of Lower Austria’s Military Music) müzisyenleri 
ve AMAC üyeleriyle beraber.
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İspanya Milli Günü

t İspanya Milli Günü, 13 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. İspanya Büyükelçisi 
Rafael Mendivil ve eşi ile İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Eduardo Ibañez Lopez-Doriga, İspanya 
Savunma Ataşesi Albay César Gutierrez De La Cámara ve İspanya Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı Fernando 
Hernández Domínguez, davetlileri kapıda karşıladılar. Resepsiyona; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar, İspanyol ve Türk savunma 
sanayi temsilcileri ve yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.

tKonuşmalarının ardından, Bakan Özhaseki ve  
Büyükelçi Mendivil, birlikte pasta kestiler. 

İspanya Savunma Ataşesi Albay César Gutierrez De La Cámara, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Peru Silahlı Kuvvetler Günü
t  Peru Silahlı Kuvvetlerinin Kuruluşunun 40’ıncı Yıldönümü, 17 Ekim’de, Ankara’da verilen 

bir resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görev yapan yabancı askeri ataşeler, çok sayıda Perulu ve Türk davetli, Peru Büyükelçisi Luis 

Manuel Santiago Marcovich Monasi, Peru Savunma Ataşesi Albay Víctor Hugo Villasis Rojas ve 
eşi tarafından girişte karşılandı.

t Peru Savunma Ataşesi Albay Víctor Hugo Villasis Rojas, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Macar Milli Günü

t

 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşının 61’inci 
Yıldönümü, 19 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan 
Büyükelçi Yardımcısı Ferenc Kékesi ve Macaristan Savunma 
Ataşesi Yarbay Janos Varga, eşleriyle birlikte davetlileri 
girişte karşıladı. Resepsiyona; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı ve Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyonu Eş 
Başkanı Dr. Faruk Özlü, Macaristan Başbakan Başdanışmanı 
Geza Szocs, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile çok sayıda 
davetli katıldı. 

t Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı ve Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyonu 
Eş Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Macaristan Başbakan 
Başdanışmanı Geza Szocs, geleneksel pasta kesti.

Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay 
Janos Varga, AMAC üyeleriyle beraber.
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t Romanya Savunma Ataşesi Albay Iulian-Alin Done; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Romanya 
Silahlı Kuvvetler 

Günü 

t  Romanya Silahlı Kuvvetler Günü, 25 Ekim’de, 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 

Romanya Büyükelçisi Gabriel Sopanda, 
Romanya Savunma Ataşesi Albay Iulian-Alin Done 

ve eşi, davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türkiye’de 

görev yapan dış ülke temsilcileriyle birlikte 
çok sayıda davetli katıldı.  
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Zambiya Milli Günü

t

 Zambiya’nın 53’üncü Bağımsızlık Günü,  
25 Ekim’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Bwalya Lyapa Nondo’nun konukları, elçilik 
personeli ile girişte karşıladığı resepsiyona; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler 
ile çok sayıda davetli katıldı.

t Konuşmaların ardından, Bakan Sarıeroğlu ve 
Maslahatgüzar Nondo, diğer üst düzey konuklarla 
beraber pasta kesti. 

Zambiya Savunma Ataşesi Tuğg.Simeon Manyando; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Cezayir 
Bağımsızlık Günü

t Cezayir Devrimi’nin 63’üncü Yıldönümü, 
Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares ev 
sahipliğinde, 31 Ekim’de, Ankara’da verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Boufares, 
elçilik personeli ile birlikte davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli 
diplomatlar ve yabancı ataşeler, Türk ve 
Cezayirli işadamları ile çok sayıda davetli 
katıldı. 

t  Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Dr. Faruk Özlü ve diğer üst düzey misafirler, 
birlikte geleneksel pasta kesti. 

t Cezayir Savunma Ataşesi Albay Kouider Bensenouci, AMAC üyeleriyle beraber.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 

Ukrayna’ya gerçekleştirdiği, 
9 Ekim’deki resmi ziyaret 
sırasında, ASELSAN ile 
Ukrayna’nın STE firması 
arasında; Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri’nin askeri 
haberleşme ihtiyaçlarının 
karşılanması maksadıyla 
bir sözleşme imzalandı. 
Bu sözleşme ile Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri de 
ASELSAN Yazılım Tabanlı 
Askeri Telsiz ailesinin 
kullanıcıları arasına 
katılacak. ASELSAN’dan 
konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, son teknoloji 
kullanılarak geliştirilen 
telsizlerin; yazılım tabanlı 
mimarisi, değişik dalga 
şekilleri ve tehditlere karşı 
yüksek beka kabiliyeti 
sağlayan elektronik koruma 
tedbirleri ile öne çıktığı 
vurgulandı. ASELSAN’ın 
askeri telsiz ailesi ürünleri, 
yaklaşık 20 ülkenin 
kurumları tarafından 
kullanılıyor; ayrıca, bu 
telsizler, 3 ülkede, teknoloji 
transferi marifetiyle yerel 
olarak üretiliyor.
ASELSAN tarafından 
borsaya yapılan açıklamada 
ise sözleşmenin bedelinin 
43.634.744,40 dolar 
olduğu ve teslimatların, 
2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirileceği belirtildi.
Ekim ayının bir diğer 
gelişmesi, “YİTAL 
Mikroelektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.” ünvanlı yeni bir 
şirketin kurulması oldu.  

Yarı iletken ve benzeri 
teknolojik malzemeleri 
içeren, mikro ve nano 
boyutlu aygıtlar ile ilgili 
faaliyet gösterecek şirketin; 
%51’i ASELSAN’a,  
%29’u TÜBİTAK’a,  
%20’si ise Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’na ait. 
Kuruluş tarihi  
4 Ekim olarak tescil edilen 
şirketin sermayesi ise 
17.462.500 lira.
Şirketin TÜBİTAK Gebze 
kampüsünde kurulacak 
fabrikasında, ilk aşamada, 
kritik öneme sahip 
teknolojilerdeki üretim 
prosesleri geliştirilecek. 
Fabrikada; dönüölçer, 
ivmeölçer, soğutmasız 
kızılötesi detektör, radar 
işaret işleme devreleri ve 
milli mikroişlemci üretimi 
gerçekleştirilecek.
Ekim ayında, ASELSAN’dan, 
bir dizi sözleşme açıklaması 
da yapıldı:
n	 3 Ekim’de yapılan

açıklamada, ASELSAN ile 
Milli Savunma Bakanlığı 
arasında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’nin 
ihtiyacı için yürütülen 
Ağ Destekli Yetenek 
(ADY) Projesi ile ilgili 
olarak toplam bedeli, 
51.000.000 dolar olan 

bir sözleşme imzalandığı 
bildirildi.

n	 13 Ekim’de; ASELSAN
ile SSM arasında, 
Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi Projesi ile 
ilgili olarak sözleşme 
değişikliği imzalandığı 
ve ASELSAN’ın, 
350.000.000 lira 
tutarında, ilave sipariş 
aldığı açıklandı. 
Sözleşme değişikliği 
kapsamındaki 
teslimatlar, 2019 yılına 
kadar tamamlanacak.

n	 ASELSAN ile BMC
 arasında, Jandarma

Genel Komutanlığının 
ihtiyacı kapsamında, 
SARP uzaktan komutalı 
silah sistemi tedarikine 
yönelik olarak, toplam 
bedeli, 27.676.000 
avro olan sözleşme, 
20 Ekim’de imzalandı. 
Sözleşme kapsamında 
teslimatlar, 2018 
yılının ilk yarısında 
tamamlanacak.

n	 24 Ekim’de yapılan
açıklamada, ASELSAN 
ile İçişleri Bakanlığı İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü 
arasında, 112 Acil 
Çağrı Merkezleri 
Projesi kapsamında, 
60.000.000 lira 

tutarındaki, “Yeni Nesil 
112 Acil Çağrı Merkezi 
Projesi 2. Aşama 
Altyapı Kurulumu 
İşi” sözleşmesinin 
imzalandığı bildirildi. 
Proje kapsamında; 
Adana, Bartın, 
Çanakkale, Edirne, 
Erzurum, Hakkâri, 
Kayseri, Kırklareli, 
Mardin, Samsun, 
Şanlıurfa ve Zonguldak 
illerinde, 112 Acil 
Yardım altyapısı 
faaliyete geçirilecek. 
Projenin, 2018 yılı 
içerisinde tamamlanması 
planlanıyor.

n	 ASELSAN ile SSM
arasında, TSK Çok 
Bantlı Sayısal 
Müşterek Telsiz Tedariki 
sözleşmesi ile ilgili 
olarak, 30 Ekim’de, 
toplam bedeli, 
58.900.000 dolar olan 
ek bir sözleşme 
imzalandı. 
Sözleşme kapsamında, 
TSK’nın taktik ve stratejik 
haberleşme ihtiyaçlarının 
karşılanması 
maksadıyla el telsizi 
geliştirilmesi ve üretimi 
yapılacak. Teslimatlar, 
2019-2020 yıllarında 
gerçekleştirilecek. u

Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerinin 
Telsizleri 
ASELSAN’dan

High-Tech Port by MÜSİAD 2018’in Tarihleri Belli Oldu
Savunma sanayisi ve yüksek teknolojinin öncü firmalarını bir araya getiren High-Tech Port by MÜSİAD etkinliğinin 

dördüncüsü, 14-17 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bir önceki 
etkinlik, 2016 yılının Kasım ayında, yine İstanbul’da gerçekleştirilmiş; “Milli yeteneklerle küresel güçler oluşturmak”  
sloganı ile düzenlenen bu etkinlikte, 74 kurum ve kuruluş stant açmıştı. u
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Sektörün gelenekselleşen etkinlikleri 
arasında üst sıralarda yer alan  

Deniz Sistemleri Semineri’nin 8’incisi,  
16-17 Ekim tarihlerinde, Ankara’da 
gerçekleştirildi. 2 yılda bir düzenlenen 
etkinlik, bu sene, başta Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir olmak 
üzere, çok sayıda üst düzey konuğu  
ağırladı. Ayrıca, geçtiğimiz senelerin aksine,  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin de seminere, 
etkinliğin her 2 günü de yoğun ilgi gösterdiği  
gözlemlendi.
Seminerin açılış konuşmalarını, sırasıyla;
n	 Organizasyon komitesi adına Alb. (E) A. Zafer Betoner,
n	 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Deniz Araçları 
 Daire Başkanı Alper Köse,
n	 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler 
 Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı,
n	 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Deniz Teknik
 Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır ve
n	 Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı.

Sektör ekosistemindeki çeşitli 
kurum ve kuruluşların, 
toplam 46 adet sunum 
gerçekleştirdiği etkinlikte, 
36 adet de stant kuruldu. 
Seminere özel olarak hazırlanan 
ve etkinlik kapsamında, tüm 
katılımcılara ücretsiz olarak 
dağıtımı yapılan MSI Dergisi 8. 
Deniz Sistemleri Semineri 
Özel Sayısı da katılımcıların  
büyük beğenisini kazandı.
Seminer kapsamında öne çıkan 

konuları ele alacağımız ayrıntılı özel dosyayı, MSI Dergisi’nin 
Aralık sayısında, okuyucularımızın ilgisine sunacağız.  u

Deniz Sistemleri 
Semineri, Potansiyelini 
Uygulamaya Döktü
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Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç 
Güç Grubu Geliştirilmesi 

Projesi, 13 Ekim’de, 
Ankara’da, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile BMC 
arasında imzalandı. Proje, 
yeni nesil paletli hafif zırhlı 
araçlarda kullanılması 
planlanan güç grubunun; 
özgün olarak tasarımını, 
geliştirilmesini, prototip 
üretimini, test edilmesini ve 
kalifikasyonunu kapsıyor. 
Yurt içinde mevcut imkân 
ve kabiliyetlerin azami 
derecede kullanılmasının 
öngörüldüğü projede, 
ihtiyaç duyulması hâlinde, 

yurt dışından da teknik 
destek alınacak. Projenin 
nihai ürünleri ise 675 kW  
gücünde motor ve 40 tonluk  

paletli araçlarda 
kullanılacak transmisyon 
olacak. SSM ile BMC 
arasındaki sözleşme 

görüşmeleri, 28 Ekim 2016 
tarih ve 839 sayılı Savunma 
Sanayii İcra Komitesi kararı 
uyarınca yürütülüyordu. u

Meteksan Savunma, 
11 Ekim’de İnternet 

sitesinden yaptığı açıklama 
ile MİLDAR milimetre 
dalga atış kontrol 
radarının, son durumu 
hakkında bilgilendirme 
yaptı. Açıklamada, şu 
ifadeler yer aldı: “Hedef 
Tespit Takip (HTT) ve 
Arazi Profili Oluşturma 
(ARPO) özelliklerine sahip, 
Türkiye’nin milimetre 
dalga bandında çalışan ilk 
atış kontrol radarı olan 
Helikopter-MİLDAR’ın 

kabulü, 23 Haziran 2017 
tarihinde, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Kabul Heyeti 
tarafından gerçekleştirildi. 
Helikopter-MİLDAR’ın, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize, 
elektro-optik sistemlerin 
performanslarının zayıfladığı 
hava koşullarında yüksek 
performans gösterme, 
elektro-optik sistemlerin 
hedefe yönlenmesinde 
ve silah angajmanında 
zaman kazanma, alçak 
irtifa ve düşük görüş 
şartlarında pilota pozisyon 

farkındalığı kazandırma 
gibi önemli operasyonel 
avantajlar sağlayacağına 
inanıyoruz. Bundan sonraki 
süreçte, uçuş testleri 
T129 ATAK Helikopteri 
üzerinde tamamlanan 

MİLDAR için, helikopter 
platformu üzerinde nihai 
yerinin kararlaştırılması ile 
birlikte silah sistemleriyle 
entegrasyon ve seri üretim 
faaliyetlerinin başlamasını 
bekliyoruz.” u

ROKETSAN, 10-13 Ekim tarihleri arasında, Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’de düzenlenen Arms & Security fuarından, 

önemli haberlerle döndü. ROKETSAN’ın ilk kez katıldığı 
etkinlikte, özellikle uzay alanında iş birliği konusu öne çıktı. 
Ukrayna tarafıyla yapılan ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in de katılım sağladığı ikili toplantıların da 
gündem maddesi, uzay alanında iş birliği oldu.
Uzay teması, ROKETSAN’ın görüşmelerinin yanı sıra standının 
tasarımına ve fuar için hazırlanan tanıtım videolarında da ön 
planda yer aldı.

ROKETSAN, fuarda ayrıca, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir’in şahitliğinde, zırh çözümlerini konu alan 
bir anlaşmaya da imza attı. Ukrayna’nın Ukroboronprom firması çatısı altında faaliyet gösteren SpetsTechnoExport 
firması ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalar, ortak zırh çözümleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak. u

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubunun Adresi BMC Oldu

Helikopter-MİLDAR Göreve Hazır

ROKETSAN, Ukrayna ile 
Uzaya Açılmaya Hazırlanıyor
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BTSO, ASELSAN’ı Ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 28 Ekim’de, 
Bursa’da düzenlenen bir etkinlikle ASELSAN’ın satın 

alma yetkililerini, BTSO bünyesinde faaliyet gösteren, Uzay 
Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri ile 
buluşturdu. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi 
(BUTEKOM)’nde düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Uzay 
Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa 
Hatipoğlu, kümelenme bünyesinde, 100’e yakın sektör 
temsilcisinin olduğunu belirtti ve “Hedefimiz, savunma sanayisi, 
deniz, sivil, sportif ve genel havacılık ile uzay teknolojileri 
konusunda, firmalarımızın üretim yapmasını sağlamak.” dedi.
ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç ise 
ASELSAN’ın üzerindeki sipariş yükünün, yıllar itibariyle 
arttığının altını çizerek şunlar söyledi: “Bugün itibarıyla  
6,5 milyar dolar değerinde alınmış siparişimiz var. Bu 
siparişlerin yıllara göre dağılımı, 2023-2025 yıllarına kadar 
uzanan teslimat programı var. ASELSAN, bu kadar siparişi, 
teslimatı ve iş yükünü kendi başına yapmıyor. Ciddi bir yan 
sanayi ağı ile çalışıyoruz. Yan sanayinin teknolojik gelişimi ile 
birlikte, yan sanayi firmalarına verdiğimiz işlerin niteliği ve 
niceliği de artmış durumda. Yıllar önce, sadece talaşlı imalat 
ve döküm gibi basit işleri yan sanayiye yaptırırken bugün, artık 
tasarım süreçlerinin de girdiği anahtar teslim projeleri, yan 
sanayine çok rahatlıkla verebiliyoruz.”

Son 8 yılda, yurt içine verilen siparişlerin, yaklaşık 7 kat 
arttığını kaydeden Kılıç, bu alanda, KOBİ’lerle yoğun bir 
şekilde çalıştıklarını vurguladı. 2008 yılında, KOBİ’lere verilen 
sipariş miktarı 62 milyon dolar iken bu rakamın,  
2016 yılında, 410 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kılıç, 
“Bunun ötesinde, 2016 yılında, her 10 siparişten 9’unu,  
KOBİ niteliğindeki firmalara verdik. Bu seneki rakamlar da  
çok farklı değil. Bunun sonucunda, yurt içi alım oranımız, 
%66’ya çıktı. 2008’de, bu oran, yüzde 38’di. Siparişlerimizin 
3’te 2’sine yakınını, yurt içinden alır duruma geldik. Bu 
rakamın, daha yüksek olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
ASELSAN olarak, Bursalı firmalarla iş birliğini güçlendirmek 
istediklerini kaydeden Kılıç, “Bursa’nın ciddi bir potansiyeli 
var. Ama şimdiye kadar, savunma sanayisi ile Bursa’nın bu 
gücünü bir araya getiremedik. Sanayi ve teknolojinin bu denli 
yoğun olduğu bir şehir ile çok az çalışılıyor olması, önemli 
bir eksik. Bu bir başlangıç toplantısı olacaktır. Bursa’nın, 
savunma sanayisinden alacağı paya, katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. ASELSAN’ın kapısı, her zaman size açık.  
İş birliği toplantılarımıza devam edeceğiz. Bu toplantıya  
ev sahipliğinden dolayı, BTSO’ya şükranlarımı sunuyorum.” 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, katılımcı firmalar, ASELSAN 
Tedarikçi Zinciri Direktörlüğü uzmanlarıyla ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirdi. ASELSAN heyeti, 
BUTEKOM’da incelemelerde de bulundu. u

ASELSAN heyeti, BUTEKOM’da incelemelerde bulundu.
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KSF Komutanı Korgeneral Rama, Sektör Firmalarını Ziyaret Etti
Kosova Güvenlik Kuvvetleri (KSF) Komutanı Korgeneral 

Rrahman Rama, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar’ın davetlisi olarak, 25-27 Eylül tarihleri arasında, 
Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret; Türk Silahlı Kuvvetleri  
(TSK) ve KSF arasındaki ilişkileri ilerletmek ve bazı Türk 
savunma sanayisi firmalarının tesislerini yerinde görmek 
hedefleri ile düzenlendi. Korgeneral Rama, ziyaretinin  
ilk gününde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
ile gündemdeki iş birliği konularını görüştü. Diğer günlerde 
ise Korgeneral Rama ve beraberindeki heyet; Kara Havacılık 
Okulu ile ASELSAN, AVS Saraciye Tekstil, HAVELSAN,  
FNSS, MKEK, Nurol Makina ve Yakupoğlu firmalarını  
ziyaret etti. Heyet, buralarda, KSF’nin gelecekteki 
ihtiyaçlarına yönelik incelemeler yaptı.
Türk firma ve ürünlerinden çok etkilenen Korgeneral Rama, 
firma temsilcilerini Kosova’ya davet etti. Bu doğrultuda, 

başta ASELSAN, HAVELSAN, MKEK ve Nurol Makina olmak 
üzere bazı Türk firmalarının, önümüzdeki aylarda, Kosova’ya 
gitmeleri ve hem ürünlerinin ayrıntılı sunumlarını yapmaları 
hem de bazı saha testlerine katılmaları planlanıyor. u
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Sempro, CMII (Configuration Management 2 / Konfigürasyon 
Yönetimi 2) konusunda verdiği eğitimlere, aralıksız 

devam ediyor. CMII modelinin, Türkiye’deki tek resmi 
eğitim kuruluşu olan Sempro’nun, 16-19 Ekim tarihlerinde, 
Ankara’da düzenlediği CMII eğitimleri, savunma ve havacılık 
sanayisi tarafından da ilgi gördü. Eğitimlere; Aksa Run 
Flat, ArGe PLM, BASE Studio, FNSS, TEI ve Vestel Savunma 
çalışanları katıldılar.
Etkinlikte:
n	 CMII-01: “CMII ve Entegre Süreç Mükemmelliği Modeli”
 başlıklı ilk eğitim, 16-17 Ekim tarihlerinde,
n	 CMII-02: “Gereksinimleri Yapılandırmak ve Yönetmek”

 başlıklı ikinci eğitim ise 18-19 Ekim tarihlerinde
 gerçekleştirildi.
Birbirinin devamı niteliğindeki eğitimlere katılanlar, eğitim 
sonunda sertifika almaya da hak kazandılar.
Sistem mühendisliği ve proje yönetimi unsurlarını da 
barındıran CMII, temelde ürünlerin tasarım ve geliştirilme 
süreçlerine uygulanabilen bir konfigürasyon yönetimi 
modeli. Sempro Kurucusu Semiha Yaşar, kurumsal 
işler ya da üretim ile ilgili, birbirinden farklı olduğu farz 
edilen süreçlerin, aslında birbirine çok yakın olduğunun; 
dolayısıyla CMII’nin, herhangi bir kuruluşun süreçlerinin 
yönetimine de uygulanabileceğinin altını çiziyor. u

STM ve Turkcell, Türk 
sanayisinin dijital 

dönüşümüne öncülük 
etmek amacıyla iş 
birliği yapacak. STM 
tarafından 20 Ekim’de 
yapılan açıklamada, 
iki firma arasında, 
Ankara’da, stratejik bir 
iş birliği anlaşmasının 
imzalandığı bildirildi. 
Anlaşma çerçevesinde, 
STM ve Turkcell, Türk 
sanayisinin verimliliğini ve 
rekabetçiliğini arttırmak 
için, dijital dönüşüm 
alanında, teknolojik 
çözümler geliştirecek.
Anlaşmanın detaylarına 
ilişkin bilgi veren STM 
Genel Müdürü Davut 
Yılmaz, “Turkcell ile 
yaptığımız stratejik iş birliği 
kapsamında, Turkcell’in 
iletişim altyapısı üzerinden, 

üretim, enerji, otomotiv ile 
tarım ve hayvancılık gibi 
sektörlerden toplanacak 
ham veri, STM’nin 
Optimizasyon ve Büyük  
Veri Analitiği Platformu 
(OVERA) kullanılarak 
işlenecek. Ortaya 
çıkan işlenmiş veri ise 
nesnelerin interneti 
platformu üzerinden; süreç 
iyileştirme, optimizasyon ve 
tahminsel bakım konsepti 
gibi başlıklarda, sektörlerin 
dijital dönüşümüne katkıda 
bulunacak. Sağlanacak 
bu dijital dönüşüm ile 
sektörlerin akıllanmaları 
ve dönüşüm maliyeti 
açısından, %10-15’lik bir 
verimlilik artışıyla sanayi 
üretiminde, yıllık %3’e 
varabilecek bir büyüme 
hedefleniyor.” dedi.
İmzalanan stratejik iş 

birliği anlaşmasıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan 
Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu da şunları 
söyledi: “Turkcell olarak 
içerisinde İnternet 
ve bağlantı olan tüm 
alanlarda, müşterilerimize 
yenilikçi çözümler sunmayı 
amaçlıyoruz. Biliyoruz ki 
verimlilik için temel şart, 
dijitalleşme sürecinin 
doğru bir şekilde hayata 
geçirilmesi. Dijitalleşmenin 
gerçekleşmemesi, 
verimlilik artışındaki 

problemleri de beraberinde 
getiriyor. İşte bu 
problemlerin önüne 
geçerek özellikle sanayide 
ve ilgili üretim alanlarında 
dijitalleşmeye katkıda 
bulunmak istiyoruz. STM 
ile yaptığımız bu yeni 
ortaklık sayesinde, Turkcell 
altyapısını kullanarak dar 
bant nesnelerin interneti 
ile toplanan verileri 
analiz ederek, toplam 
üretim maliyeti açısından 
verimliliğe büyük katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.” u

Sempro, CMII Eğitimleri ile Sektöre Hizmet Vermeyi Sürdürüyor

STM ve Turkcell, 
Sanayide Dijital Dönüşüm için 
Güçlerini Birleştirdi

118 - Kasım 2017

Semiha Yaşar
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Başbakan Binali Yıldırım, 
Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ve beraberlerindeki 
heyet, 3 Ekim’de, TEI’nin 
Eskişehir’deki yerleşkesini 
ziyaret etti.  Başbakan 
Yıldırım, ilk olarak, 
Türkiye’nin ilk milli 
turbodizel insansız hava 
aracı motoru olan PD170’in 
test alanında incelemelerde 
bulundu ve projenin son 
durumu hakkında bilgi 

aldı. Ardından, İleri İmalat 
Teknolojileri Binası’na 
geçerek, Özgün Hafif Genel 
Maksat Helikopter  
Programı için TEI’nin 
geliştirmekte olduğu, 
Türkiye’nin ilk milli 
turboşaft motorunda ve 
Haziran ayında TUSAŞ’ın 
Şimşek platformu ile ilk 
uçuşunu gerçekleştiren 
TJ90 motorunda gelinen son 
noktayı, yerinde gözlemledi. 
Başbakan Yıldırım’ın 

ziyareti, TEI çalışanları 
ile çektirdiği fotoğrafın 
ardından sona erdi.
TEI, 24 Ekim’de yaptığı 
açıklama ile Zekâ Atölyeleri 
projesi ile ilgili de 
bilgilendirme yaptı. TEI’nin, 
2016 yılında başlattığı proje 
kapsamında, 4’üncü atölye, 
TEI Alparslan İlkokulu’nda 
kuruldu.
TEI gönüllülerinin de 

katkılarıyla oluşturulan 
atölyenin açılışında konuşan 
TEI İnsan Kaynakları 
Direktörü K. Levent 
Tüfekçi, Eskişehir’de yer 
alan bir şirket olarak, 
şehre karşı hissettikleri 
sorumluluk bilinci ile 
birçok sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirdiklerini 
ve bu projelerin, artarak 
süreceğini söyledi. u

TRJet, Bölgesel Uçak Projesi 
ile ilgili son durum hakkında, 

26 Ekim’de bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: 
“TRJet, 2015 yılında Savunma 
Sanayii İcra Komitesi (SSİK) 
kararının ardından Türkiye’nin 
bölgesel uçağını üretmek üzere 
kuruldu. Halka tanıtımını takiben, 
TRJet, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
ile maliyet ve yerlilik oranları  
dâhil tüm proje şartları ve koşulları 
üzerinde anlaştı.
Türk hükümetinin de mutabık kaldığı 
araştırmalar sonucunda yeni bir 
bölgesel uçağı tasarlamak için en uygun altyapı olarak 
Dornier 328 uçağı seçildi. Bu seçimin ardından 
Eren ve Fatih Özmen 100 milyon dolarlık bir yatırımla 
sertifikalı Dornier 328 uçağının tüm fikri mülkiyet  
hakları ve operasyonlarını satın alarak TRJet projesinin 
başarısını garanti altına aldılar.
Son zamanlarda medyada projenin iptal edildiğine 
dair spekülasyonlar ortaya atılmıştır. TRJet resmi 
makamlardan bu güne kadar herhangi bir iptal 
bildirimi almamıştır.
TRJet’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı Eren Özmen 

konuyla ilgili görüşlerini ‘Bölgesel Uçak Projesi 
hepimizi aşan bir projedir. Bu küresel yatırım, 
Türkiye ekonomisini dünyada güçlendirecek ve 
Türk gençliğine yeni olanaklar sağlayacak mega bir 
yatırımdır.’ şeklinde dile getirdi.
Özmen sözlerine şöyle devam etti: ‘Amacımız TRJet  
başarılı olunca, onu halka açarak, TRJet’i halkın 
şirketi yapmaktır. Fatih ve benim için TRJet her zaman  
Türk gençliğine armağan edilecek kutsal bir mirası 
temsil etmiştir.’
Projeyle ilgili ek detayları sizlerle ve kamuoyu ile 
önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğiz.” u

Başbakan Yıldırım, TEI’nin 
Projelerini Yerinde İnceledi

TRJet’ten Bölgesel Uçak Projesi Açıklaması
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Ankara Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (ASİAD) tarafından, 

11 Ekim’de düzenlenen, 3’üncü ASİAD Zirvesi’nde, yılın CEO’su 
ödülü, dijital dönüşüme verdiği katkılardan dolayı, HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’a verildi. Bu yıl, 
“Dijital Dönüşüm” ana teması ile gerçekleştirilen zirvede, bu 
temaya özel ödüller de verildi. Atalay, gerek iletişim sektöründe 
yaptığı önemli projeler gerekse askeri ve sivil alandaki büyük 
yazılım projelerinden dolayı, yılın CEO’su ödülüne layık görüldü. 
Ödülünü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan alan 
Atalay, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Başdanışman Topçu da 
HAVELSAN’ın, Türkiye için çok önemli bir yere sahip olduğunu 
söyledi.
Ekim ayının bir diğer önemli gelişmesi, HAVELSAN’ın, 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin ilk ihracatını 
gerçekleştirmesi oldu. HAVELSAN tarafından, 1 Ekim’de 
yapılan açıklamada, Pakistan’ın Pencap eyaletinde 

inşa edilen, Pakistan Böbrek ve Karaciğer Araştırma 
Enstitüsü (Pakistan Kidney & Liver Institute / PKLI)’nün 
ihtiyacı olan, tam entegre hastane bilgi yönetim sistemi 
için, HAVELSAN’ın çözümünün tercih edildiği bildirildi. 
HAVELSAN’ın imzaladığı sözleşme; söz konusu 
sistemin sağlanmasını, işletilmesini ve bakım ve destek 
hizmetlerinin verilmesini kapsıyor. HAVELSAN, Pakistan’ın 
e-sağlık yol haritası için çok önemli görülen ve referans 
proje olarak değerlendirilen bu projede, iş ekosistemindeki 
paydaşlarından da istifade edecek. PKLI Projesi sözleşme 
kabul metni, Pencap Eyaleti Başbakanı Muhammed Şehbaz 
Şerif’in de katıldığı törenle Pencap Altyapı Geliştirme 
Otoritesi (Infrastructure Development Authority Punjab / 
IDAP) Üst Yöneticisi Mücahit Şerdil ve HAVELSAN Temsilcisi 
Zeynep Arzu Çelik tarafından imzalandı.

ASİAD, 
Yılın CEO’su 
Ödülünü, 
Ahmet 
Hamdi Atalay’a 
Verdi
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HAVELSAN Simülatörü 
THY’nin Hizmetinde
HAVELSAN tarafından, Türk 
Hava Yolları (THY) için geliştirilen 
Boeing 737-800NG simülatörü, 
13 Eylül’de gerçekleştirilen 
törenle THY Eğitim Merkezi’ndeki 
yerini aldı. Törende konuşan 
HAVELSAN Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Taner Düvenci, 
şunları söyledi: “HAVELSAN, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

eğitimine katkı sağlayan son teknoloji simülatörlere ilave 
olarak ülkemizin dünyaya açılan markası THY için yapmış 
olduğu Boeing 737 simülatörü ile yeni bir başarı öyküsü 
yazmıştır. Bu öykü, alın teri ile projeyi gerçekleştiren; 
yönetici, mühendis, teknisyen ve onlara idari destek 
sağlayan HAVELSAN personelinin olduğu kadar, proje 
süresince yakın iş birliğini gördüğümüz THY personeline 
aittir… Simülatör üretiminin yanı sıra sivil havacılık alanında, 
önümüzdeki haftalarda, kabin içi eğlence sistemlerimiz 
kullanıma alınacak ve THY Teknik ile beraber geliştirdiğimiz 
ve ilk yerli sistem olma özelliği taşıyan kabin içi eğlence 
sistemlerimiz, THY uçaklarına kurularak dünya semalarında 
yerini alacaktır. Bundan sonra da teknolojiyi takip eden değil, 
üreten; sadece ulusal değil, uluslararası önemli bir oyuncu 
olma gayretimiz aratarak devam edecektir.” u

Savunma Sanayii için 
Araştırmacı Yetiştirme 

Programı (SAYP)’na katılan 
son üniversite, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) 
oldu. 18 Ekim’de, YBÜ’de 
düzenlenen törenle SAYP 
protokolü; Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, YBÜ,  
ASELSAN, HAVELSAN, 
Meteksan Savunma ve 
TUSAŞ arasında imzalandı. 
İmzalar; Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. 

Celal Sami Tüfekçi, YBÜ 
Rektör Yardımcıları Prof.  
Dr. M. Fatih Uşan ve Prof.  
Dr. F. Vehbi Çelebi, ASELSAN 
Teknoloji ve Yenilikçilik 
Yönetim Direktörü Zafer 
Dokuzoğlu, HAVELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, 
Meteksan Savunma Genel 
Müdürü Tunç Batum 
ve TUSAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Fahrettin 
Öztürk tarafından atıldı. u

SAYP’ta Son Halka 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 
17-19 Ekim tarihlerinde, Fas’ın Casablanca şehrinde 

gerçekleştirilen, Aerospace Meetings Casablanca 2017 
etkinliğine katılarak Türk savunma ve havacılık sanayisini 
temsil etti. 17 ülkeden, 250 katılımcı firmanın yer aldığı ve 
yaklaşık 5.000 ikili görüşmenin yapıldığı etkinliğe, OSSA 
yetkililerinin yanı sıra üye firmalardan; ASKAR Makine, EMGE, 
GÜR Metal, Küçükpazarlı, MEGE Teknik ve MFK katıldı.
OSSA ve üye firmaları; Airbus, Rolls-Royce, Zodiac 
Aerospace, Daher ve Boeing gibi sektörün önde gelen 
firmalarının yanı sıra Royal Air Maroc, Sabca, NSE Aero 
Maroc ve ECM gibi firmalarla toplamda 100’ün üzerinde 
iş görüşmesi gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında, 2018’de, 
kapılarını 4’üncü kez açmaya hazırlanan, Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) için talepler 
de alındı. Ayrıca, etkinlik kapsamında; Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Sanayileşme Dairesi adına Hüseyin Kılıç, THY 
Teknik adına Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve OSSA 
adına Ece Umay, birer sunum yaptı.
OSSA ve üye firmaları, Fas havacılık sanayisini yerinde 
görmek için, firma ziyaretleri de gerçekleştirildi. Figeac 
Casablanca Aeronautigue firmasında incelemelerde 
bulunan ekip, Bombardier’in tesislerinde de ağırlandı. 
Heyet ayrıca, ülkedeki sektör firmalarına nitelikli iş gücü 
yetiştiren, Fas Havacılık ve Uzay Eğitim Merkezi IMA 
Casablanca’yı da ziyaret ederek bilgi aldı. u

OSSA, Türk KOBİ’lerinin
Bayrağını Fas’ta da 
Dalgalandırdı
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Katmerciler, Ekim ayı 
içerisinde, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu 
(KAP)’na yaptığı, 3 özel 
durum açıklaması ile 
aldığı yeni siparişler ve 
kazandığı ihaleler ile ilgili 
bilgilendirme yaptı.
Türkiye ve Avrupa Birliği 
(AB) Sınırlarının Sınır 
Gözetleme Kapasitesinin 
Artırılması için Mobil 
Gözetleme Araçları 
Tedariki projesi 
kapsamında, Katmerciler 
ile ASELSAN arasında, 
2 adet sözleşme 
imzalandığı, 6 Ekim’de 
duyuruldu. Toplam bedeli 
10.485.000 avro olan bu 
sözleşmeler kapsamında, 
Katmerciler, ASELSAN’a, 
HIZIR 4x4 taktik tekerlekli 
zırhlı araçlarını teslim 
edecek. Böylece HIZIR, 
ilk kez envantere girmiş 
olacak. ASELSAN’ın ana 
yüklenici olduğu, AB 
tarafından finanse edilen 
ve araç teslimatlarının 
2018’de tamamlanacağı 
proje, Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığına 
bağlı, Merkezi Finans 
ve İhale Birimi (Central 
Finance and Contracts 
Unit / CFCU) tarafından 
yürütülüyor. CFCU,  
AB ile uyum sürecinde, 
Türkiye’ye verilen 
fonların, yurt içerisindeki 
yönetiminden sorumlu 

olan kurum.
Yeni Nesil Kriminal 
İnceleme Aracı (KIRAÇ) 
Projesi’nin sözleşmesi 
ise Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 
ve Katmerciler 
arasında, 9 Ekim’de 
imzalandı. Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 
ihtiyaçlarına yönelik 
olarak yürütülen proje, 
120 adet 4x4 aracın 
tedarikini kapsıyor. Bu 
araçlardan 110 tanesi 
Yeni Nesil Kriminal 
İnceleme Aracı; 10 tanesi 
ise Yeni Nesil Kriminal 
Laboratuvar Aracı olacak. 
73.390.184,77 liraya 
ilave olarak 
11.392.672,85 avroluk 
toplam bedele sahip 
projenin teslimatları 
ise 2018 yılında 
gerçekleştirilecek. 
Bu konuda resmi bir 
açıklama yapılmış olmasa 
da projede kullanılacak 
platformların, HIZIR 4X4 
taktik tekerlekli zırhlı 
aracın farklı bir sürümü 
olacağı tahmin ediliyor.
18 Ekim’de yapılan 
son açıklamada ise 
Katmerciler, güvenlik 
güçlerine teslim edilmek 
üzere, çeşitli miktarlarda 
zırhlı kazıyıcı ve ekipman 
siparişi aldığı duyurdu. 
Bu siparişin toplam tutarı 
da 5.019.959 dolar. u

Katmerciler, HIZIR ile Atakta
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TUSAŞ, Airbus için gerçekleştirdiği çalışmalara, yeni 
bir halka ekledi. TUSAŞ, Airbus A320neo uçaklarının, 

Pratt&Whitney (PW) P1100G-JM motorunu kullanan sürümü 
için, motor kabuğunun tasarım ve üretim ihalesini kazandı. 
Konu ile ilgili, TUSAŞ tarafından, 2 Ekim’de açıklamada, 
firmanın, platform ömrü boyunca, tek kaynak olarak üretime 
devam edeceği belirtildi.
TUSAŞ tarafından tasarlanacak motor kabuğu, motoru, dış 
etkenlerden koruyacak ve motor üzerindeki hava direncini 
azaltarak uçağın aerodinamik veriminin arttırılmasını 
sağlayacak.TUSAŞ, hâlihazırda, Airbus A350 XWB uçakları 
için kendi tasarladığı kanatçıkların üretimine, Airbus 
A330 uçaklarının dümenlerinin üretimine ve Airbus A320 
uçaklarının, 18 ve 19 numaralı arka panellerinin ve arka 
gövdelerinin üretimine devam ediyor.
Ekim ayında, TUSAŞ’tan, bir de iş birliği haberi geldi.  
TUSAŞ ile Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark, 
10 Ekim’de, iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle 
savunma sanayisinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 
insan kaynağının yetiştirilmesi ve  
üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için ortak projeler 
geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, TUSAŞ Teknoloji Yol 
Haritası’nda yer alan teknoloji konularında bilgi birikimi 
oluşturulması ve yetkinlik sağlanması için üniversite ile  
Ar-Ge çalışmaları da yürütülecek. Üniversitede 
gerçekleştirilen lisans, yüksek lisans ve doktora programları, 
sanayinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilecek. u

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Güç 

Grubu Geliştirilmesi 
Proje İlanı’nı, 16 Ekim’de 
yayınladı. ALTAY tankının 
güç grubu ihtiyacını, 
yerli ve milli imkânlarla 
karşılamaya yönelik olarak 

başlatılacak projede; Türk 
sanayisinin mevcut imkân 
ve kabiliyetlerini azami 
derecede kullanarak, ihraç 
lisansına tabi olmayan bir 
güç grubunun geliştirilmesi 
hedefleniyor. İhale 
kapsamında hazırlanan 

tekliflerin, 22 Aralık  
günü, saat 17.00’ye  
kadar, SSM Alt Sistemler 
Daire Başkanlığı, Mekanik 
Alt Sistemler Müdürlüğüne 
teslim edilmesi gerekiyor.
İhale ilanının ardından, 
TÜMOSAN firması, 

18 Ekim’de, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na 
yaptığı açıklama ile ihale 
kapsamında, Teklife  
Çağrı Dokümanı’nı aldığını 
ve 22 Aralık’a kadar  
teklifini vereceğini  
duyurdu. u

Airbus A320neo’ların Motor Kabuklarına TUSAŞ İmzası

ALTAY Tankının Güç Grubu için İkinci Şans
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