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BAŞYAZI

Konu, yılın son sayısının başyazısı olunca, ne yaza-
cağımız noktasında gündemimiz aslında belliydi.  
Sizlere;

n		 Her ay periyodumuzu aksatmadan MSI Dergisi’ni 
  okuyucularımıza ulaştırmak için neler yaptığımızdan;
n		 IDEF’17 ve Deniz Sistemleri Semineri özel sayılarımızdan,
n		 MSI Dergisi’nin, sektörün dünyaya açılan penceresi 
  rolünü üstlenen İngilizce versiyonu MSI Turkish Defence
  Review’den,
n		 Ve tabi ki Türkiye’de görev yapan askeri ataşelerle 
  sektör arasında bir köprü vazifesi gören AMAC Magazine’den,
bahsederek 2017’nin bir muhasebesini yapmayı ve biraz da 
2018 yılında neleri hayata geçirmeyi hedeflediğimizi anlatma-
yı planlıyorduk.
Ancak STM’nin, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi 
ThinkTech’i kamuoyuna tanıttığı 23 Kasım’daki lansman etkin-
liğine katılınca, fikrimizin değişmesi de kaçınılmaz hâle geldi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Emek-
li Büyükelçi ve MİT eski Müsteşarı Sönmez Köksal, Emekli 
Korgeneral Alpaslan Erdoğan ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı gibi önemli isimlerin 
yer aldığı bir de panelin düzenlendiği etkinlikle ilgili detayları, 
ilgili haberimizde bulabilirsiniz.
Devam etmeden önce, bir tespitimizi paylaşalım: Türk savun-
ma ve havacılık sanayisi, bazı istisnalar dışında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’nden gelen talepler doğrultusunda, daha çok 
ürün geliştirme ve dolayısıyla aslında yerlileştirme olarak ta-
bir edebileceğimiz bir yaklaşımla gelişimini sürdürerek bu-
günlere geldi. Bu açıdan, sektörün gelişmesi adına en önemli 
rollerden birini, kullanıcı konumdaki TSK’nın üstlenmiş oldu-
ğunu söyleyebiliriz.
İşte bu noktada, panelistlerden biri ve aynı zamanda kullanıcı 
şapkasıyla önemli görevler üstlenmiş bir isim olan Alpaslan 
Erdoğan’ın şu sözleri çok önemli: “Savunma planlamasını ya-
pılırken, silahlı kuvvetler, ihtiyaçlarını, sadece kendi kendine 
belirlememeli. Eğer [kendisi] belirlerse yetersiz kalır. Ne ol-
ması lazım? Bilim insanlarımızın, sanayi temsilcilerimizin ve 
kullanıcı olarak TSK’nın devrede olması lazım.”
Alpaslan’ın bu değerlendirmesi, sadece TSK’nın değil başta 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) olmak üzere, Türkiye’deki 
diğer kullanıcıların ihtiyaçlarının da belirlenme sürecinin, ka-
palı kapılar arkasında değil; özellikle sanayi temsilcilerinin 
de yer aldığı platformlarda yürütülüyor olması gerekliliğini 
ortaya koyuyor.
Böyle bir mekanizmanın işletilmesi, gelecek için kendisine 
büyük hedefler verilen Türk savunma ve havacılık sanayisinin 
gelişimi ve sektörün geleceği açısından son derece önemli.
İşte böyle bir mekanizma, STM’nin, ThinkTech ile katkı vere-
bileceği, en önemli konuların başında geliyor.
ThinkTech gibi bir yapıyı hayata geçirmiş olması, STM’nin, 
sektörün gelişimi ve geleceği açısından, ne kadar önemli bir 
rol üstlendiğine de işaret ediyor.
STM, son dönemde, proaktif yaklaşımlarıyla fark yaratan ve bu 
farkı göstermeyi başaran bir firma olarak da dikkat çekiyor.
STM’nin, ThinkTech gibi bir yapıyı kurarken de aynı proak-
tif yaklaşımı sergiliyor olması, konuyu ayrıca önemli kılıyor. 

ThinkTech ile birlikte, adeta nehrin yatağını değiştirmek için 
kolları sıvayan STM’nin, IDEF’te sergilediği; ALPAGU, KARGU 
ve TOGAN İHA’larını da STM’nin proaktif yaklaşımlarına yöne-
lik tespitimizi doğrulayan diğer örnekler arasında sayabiliriz.
ThinkTech’in kuruluşunu, STM’nin, son dönemde yaşadığı dö-
nüşümün bir çıktısı olarak değerlendirmek de mümkün.

Deniz Sistemleri Semineri, 
Sektörün Geleceğine Işık Tuttu
Bu sayının özel dosya konusu olarak geniş bir şekilde ele aldı-
ğımız 8’inci Deniz Sistemleri Semineri, hem katılımcıları hem 
de verilen mesajların içeriğiyle gündemin üst sıralarında yer 
alan bir etkinlik oldu. Öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanı Ko-
ramiral Adnan Özbal ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir’in etkinliğe katılımının yanı sıra başta Deniz Tek-
nik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır ve Milli Savunma Ba-
kanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet 
Sarı olmak üzere, askeri personelin, kendilerini yakından ilgi-
lendiren konuların ele alındığı bu etkinliğe gösterdikleri ilginin 
de altının çizilmesi gerekiyor.
Etkinliğe gelince… 2 gün boyunca, konunun tarafları olan; 
kullanıcı, tedarik makamı ve sanayiyi temsil eden yetkililer ta-
rafından, bilgilendirici ve doyurucu konuşmalar ve sunumlar 
yapıldı. Burada, seminerle ilgili özel dosyamızda detaylarını 
bulabileceğiniz konulardan, bir tanesine odaklanmak istiyo-
ruz: Askeri gemi inşa sektörünün geleceği.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu platformların 
inşası için görev verilen tersaneler, çok sayıda başarılı projeyi 
hayata geçirdi ve hatta bu projeler kapsamında inşa edilen bazı 
platformlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde başa-
rıyla görev yapmaya da başladı. Ancak projeler tamamlandık-
ça ya da projelerde sona yaklaşıldıkça, işlerin biraz karışmaya 
başladığını gözlemliyoruz.
Artık proje portföyünün, bu kadar sayıda özel tersaneyi besle-
meye devam edecek bir durumda olmadığı, en yetkili ağızlar 
tarafından dile getiriliyor.
Madalyonun diğer tarafını çevirip ihracat çalışmalarına baktı-
ğımızda, orada da işlerin beklenildiği kadar hızlı gitmediği gö-
rülüyor.
İhracat pazarlarında da beklenen gelişmelerin olmaması, inşa 
edilen platformlarla ilgili kabiliyetlerin sürdürülebilirliği nok-
tasında da tehlike çanlarının çalmasına yol açmış durumda. 
Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, bundan sonra neler ola-
cağı sorusu, başta askeri gemi inşa eden tersaneler ve onlara 
çözüm sağlayan alt yükleniciler olmak üzere, tüm tarafların, 
cevabını merak ve endişe ile beklediği soruların başında yer 
alıyor.
Bu durumun sürmesinin ve pek çok açıdan sektörün geleceği-
ne olası etkilerinin, ilerleyen günlerde de sektörün gündemini 
meşgul edeceğini belirterek noktayı koyalım.
Aralık ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
yeni yılın ilk sayısıyla Ocak ayında yeniden birlikte olmak di-
leğiyle.

STM, ThinkTech ile Nehrin Yatağını 
Değiştirmek için Kolları Sıvadı

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Bugün, dünya ile rekabet edebilen ürünler ortaya  
koyan, yenilikçi projeler geliştiren bir sektöre sahibiz. 
Eğitim uçağını tasarlayıp üreten; kendi tasarladığı  

ve inşa ettiği muharebe gemilerini envantere alan;  
farklı insansız hava aracı projeleri yürüten; helikopter,  
füze sistemleri, piyade tüfeği gibi ürünlerle geniş bir  
yelpazede uluslararası arenada boy gösteren bir savunma  
ve havacılık sanayimiz var. Bu ürünlerimiz, şüphesiz ki  
ihracat performansımızı daha da yukarıya taşıyacak.
Çalışmalarımıza, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine  
ağırlık vererek devam ediyoruz. 6-9 Kasım tarihleri arasında 
düzenlenen, Defence & Security 2017 Asya Uluslararası 
Savunma ve Güvenlik Konferansı’na, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile birlikte milli katılım organizasyonu 
gerçekleştirdik. Söz konusu fuar, bölgede, tekli yıllarda 
düzenlenen, en önemli etkinlikler arasında gösteriliyor.  
Katılım gösterdiğimiz bir başka fuar ise 21-24 Kasım  
tarihleri arasında gerçekleştirilen, Milipol Paris 2017  
Anayurt Güvenliği Fuarı oldu. Anayurt güvenliği alanında, 
sektörün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen  
bu fuarda, ilk kez boy gösterdik. Katılımcı firmalarımızdan da  
olumlu dönüşler aldık.
Bu yıl, son olarak, 12-14 Aralık tarihlerinde, Kuveyt’te düzenlenecek olan, GDA 2017 Gulf Defense & Aerospace 
Fuarı’na, SSM ile birlikte, milli katılım organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye’nin gururu olan milli ürünlerimizi, 
uluslararası platformlarda tanıtmaya; Türk mühendislerinin, üreticilerinin ve Türk savunma ve havacılık  
sanayisinin eriştiği yüksek seviyeyi anlatmaya devam ediyoruz.
Rekabetin çok yüksek olduğu ve geleceğin teknolojilerinin bugünden üretildiği savunma sanayisinde, 
hızla gelişen teknolojilere adapte olabilmek, bölgesel ve genel konjonktüre göre uygun çözümler üretebilmek 
önemlidir. Dolayısıyla savunma ve havacılık sanayisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, hayati derecede 
öneme sahiptir. Dünyayı değiştiren ve geliştiren çoğu teknolojinin çıkış noktası, savunma ve havacılık 
sanayisidir. Her geçen gün, bu alanda yeni teknolojiler üretiliyor ve sizin de bu teknolojilere sahip olmanız 
gerekiyor.
Böyle bir alanda marka olmanın, dünya ticaretinde daha fazla pay almanın önemli adımlarını, 
hep birlikte atıyoruz. Şüphesiz ki bu, yalnızca sektör olarak bizim değil; Milli Savunma Bakanlığının, 
Ekonomi Bakanlığının, SSM’nin ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyumlu bir şekilde, etkin çalışmasıyla 
gerçekleşiyor.
Zorlu bir coğrafyada, zorlu bir sektörde lider olmak için, bu iddiamızı sürdürebilmek için, bu güç birliğine 
ihtiyacımız var.

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

Sektörün Temposu 
Düşmüyor
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İ
talyan Hava Kuvvetleri-
nin Pisa Hava Üssü’nde 
konuşlu 46’ncı Hava Tu-

gayı’nda, C-130J ile birlikte 
hizmet veren C-27J, 2007 
yılından beri, hem askeri gö-
revleri hem de insani yardım 
görevlerini başarıyla yerine 
getiriyor. Bu başarının ve 
yarattığı müşteri memnuni-
yetinin, C-27J’nin referans 
kullanıcılarından İtalyan 
Hava Kuvvetleri tarafından 
anlatılması amacıyla düzen-
lenen etkinlikte, basın men-
suplarının karşısına ilk ola-
rak, öğretmen pilot olarak 
görev yapan Yarbay Simone 
B. çıktı. Gizlilik nedeniyle 
soyadı açıklanmayan Yarbay 
Simone B.nin, tugayı tanıtan 
ve C-27J’nin teknik özellik-
lerini anlatan sunumundan 
sonra, Leonardo Uçak Bö-
lümü Pazarlama ve Satış 
Müdürü Eduardo Munhos 
De Campos, C-27J’nin, ken-
disini rakiplerinden ayıran 
özeliklerini anlattı. Sunum-
ların ardından, katılımcılar, 
uçağı, simülatörde tecrübe 
etme fırsatı da buldular. Et-
kinlik, uçak başında yapılan 
bilgilendirme ile sona erdi.

DNA’sında 
Askerlik Var
C-27J’yi rakiplerinin bir 
adım önüne çıkartan en te-
mel özelliği, en başından 
bir askeri nakliye uçağı 
olarak tasarlanmış olması. 
Bu durum, uçak tasarımı 
ortaya çıktıktan sonra ekle-
nemeyecek niteliklerin, ta-
sarım sürecinde, C-27J’nin 
DNA’sına işlenmesini sağ-
lamış. Bunların başlıcaları, 
şöyle sıralanıyor:
n	 Geniş Kabin: 

C-27J’nin kabini; C-17, 
A400M ve C-130 gibi 
stratejik (ya da ağır) 
nakliye uçaklarından 
indirilen kargonun, 
daha küçük parçalara 
bölünmesine gerek 
kalmadan, doğrudan 
uçağa sığmasına olanak 
sağlıyor. Böylece, geniş 
hacimli yüklerin, stratejik 
nakliye uçakları ile ana 
üslere ulaşması; buradan 
ileri noktalara ise taktik 
kabiliyetleri öne çıkan 
C-27J ile ulaştırılması 
mümkün hâle geliyor. 
C-27J, 3,33 x 2,6 m’lik 
kesiti ile sınıfının en 

geniş kabinini sunuyor. 
Askeri araçlar, nakliye 
uçakları düşünülerek 
tasarlanıyor; ancak 
nakliye uçaklarına 
uyumun öncelikli bir 
kriter olmadığı sivil 
araçlara bakıldığında, 
Toyota Land Cruiser ya 
da tavanındaki lambaları 
ile bir ambulans, 
olduğu gibi C-27J’ye 
yüklenebiliyor.

n	 Yüksek Dayanımlı 
 Kabin Tabanı: 

Stratejik nakliye 
uçağından indirilen 
yükün hacmi kadar, 
ağırlığı da önemli 
bir kriter. C-27J’nin 
kabin tabanı, 
metrede 4.900 kg 
yüke dayanıklı ve 
bu dayanıklılık, 
kabin boyunca 
geçerli.

C-27J, Türkiye’ye Hizmete Hazır
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 
hafif nakliye uçağı ihtiyacı 
kapsamında, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) tarafından 
yürütülmekte olan ihalede yarışan 
uçaklardan biri olan C-27J, 
Leonardo’nun, 23 Kasım’da, İtalyan 
Hava Kuvvetlerinin Pisa Hava 
Üssü’nde düzenlediği basın turu ile 
tanıtıldı. İtalyan Hava Kuvvetleri, 
etkinlik kapsamında, safkan bir 
taktik nakliye uçağı olan C-27J’nin 
kabiliyetlerini, birinci ağızdan anlattı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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n	 Kolay Yükleme 
 ve İndirme: 

Standart yükler, 
yer destek ekipmanları 
ile nakliye uçaklarına 
kolayca yüklenebilir. 
Yüklerin hacmi ve şekli 
farklılık gösterdiğinde 
ya da operasyon yapılan 
pistte yer destek 
ekipmanları olmadığında 
ise iş, nakliye uçağının 
maharetlerine kalır. 
C-27J, iniş takımları 
marifeti ile kabininin 
yerden yüksekliğini 
azaltabilir ve böylece 
yükleme ve indirme 
işlemlerini daha kolay 
hâle getirebilir.

n	 Her Türlü Pistten
 Harekât: 

C-27J, ağır nakliye 
uçaklarının 
kullanamadığı; kar, 
kum ve CBR4’ün 
altındaki sertliğe sahip 
toprak pistlere iniş ve 
bu pistlerden kalkış 
yapabilir. Hazırlanmamış 
pistlerde, kalkış için  
580 m; iniş için ise  
340 m’lik pist uzunluğu, 
C-27J için yeterlidir. 
C-27J, iniş yaptığı  
pistte, 180 derecelik 
dönüş yapıp kalkışa 
geçebilmek için,  

sadece 12,1 m pist 
genişliğine ihtiyaç  
duyar.

n	 Benzersiz Görüş Açısı:
C-27J’nin kokpitinde, 
diğer uçaklarda da 
bulunan standart 
pencerelerin (C-27J’de 
8 adet) yanı sıra üst 
bölümde, sağda ve solda 
2’şer ve yanlarda, yine 
sağda ve solda 2’şer 
pencere bulunur. Bu 
pencereler, iniş sırasında 
ve alçak irtifada uçuşu da 
içeren taktik görevlerde, 
pilotlara eşsiz bir durum 
farkındalığı sağlar. 
Benzer şekilde, uçağın 
arka kısmında, her iki 
yanda bulunan geniş 
birer pencere, yük 
operatörüne, önemli bir 
durumsal farkındalık 
sağlar.

n	 Yardımcı Güç Ünitesi:
Uçaklar, pistte, motoru 
çalışmadan bekler 
konumdan kalkışa 
hazır konuma gelmek 
için, yardımcı bir 
güç ünitesine ihtiyaç 
duyarlar. Bu ünite, 
C-27J’de olduğu gibi 
uçağa entegre ise  
yer destek ekipmanına 
ihtiyaç duyulmaz. 
Yer desteğinin 
olmadığı bir piste 
indiğinde, C-27J’nin, 
motorlarını çalışır 
hâlde tutmasına 
gerek yoktur. Çünkü 
uçak, yardımcı güç 
ünitesi sayesinde, 
motorlarını kendisi 
çalıştırabilir.

C-27J yük operatörü Çavuş 
Renato M., uçağın, yük ope-
ratörlerinin işin nasıl kolay-
laştırdığını, birinci ağızdan 
anlatıyor: “Sınıfında en ge-
niş kabine sahip olan C-27J, 
daha büyük nakliye uçakla-
rından indirdiğimiz kargoyu, 
daha küçük parçalar bölme-
den, doğrudan yüklememize 
olanak sağlıyor. Kargo Yük-
leme ve Boşaltma Sistemi, 
doğal bir arayüze sahip; yük 
operatörü olarak işimizi bü-
yük oranda kolaylaştırıyor. 
Kabinin yüksekliğinin ayar-
lanabilmesi, kargoyu, yer 
desteği olmadan, yükleyip 
boşaltmamızı sağlıyor. Hiç 
şüphesiz C-27J, tüm yük 
operatörlerinin çalışmak is-
teyeceği bir uçak.”
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Sınıfının en geniş kabinine sahip C-27J, stratejik nakliye uçaklarından indirilen 
yükleri, daha küçük parçalara bölünmelerini gerektirmeden taşıyabilir.
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30 Tonluk Savaş 
Uçağı
C-27J’nin DNA’sının bir di-
ğer önemli sonucu, manev-
ra kabiliyeti. İtalyan Hava 
Kuvvetlerinin, gösteri uçuş-
larında, savaş uçakları ile 
yapılabilen manevraların bir 
bölümünü rahatlıkla ger-
çekleştirebilen C-27J için 
şöyle bir deyişi var: “Onu, 30 
tonluk bir savaş uçağı gibi 
kullanabilirsiniz!”
Özellikle çatışma bölgele-
rine yapılacak inişler ve bu 
bölgeden gerçekleştirilecek 
kalkışlar, uçakların, en kısa 
sürede, güvenli irtifa olarak 
görülen 10.000 ft irtifaya çı-
kabilmesini gerektiriyor. Bu 
irtifanın altında, uçaklar, 
yerden açılacak ateşe karşı 
hassas hâle geliyorlar.
C-27J, kalkışının ardından, 
dakikada 2.500 ft tırmana-
rak; yaklaşık 5 dakika son-
ra, 10.000 ft irtifaya ulaşa-
bilir. Uçak, güçlü motorları  
sayesinde, kalkışın ardın-
dan, bir süre düz uçuş yap-
masına gerek kalmadan, 
hemen yükselmeye başla-
yabilir. (Rakipleri ise aynı 

irtifaya çıkabilmek için,  
10 dakikadan daha uzun bir 
süreye ihtiyaç duyar; ayıca 
kalkış için pist uzunluğu ge-
reksinimleri de daha fazla-
dır.) C-27J, benzer şekilde, 
10.000 ft irtifadayken daki-
kada 4.000 ft alçalarak, yak-
laşık 2,5 dakika sonra iniş 
gerçekleştirebilir.
Bu iniş ve kalkışlar sırasında 
ya da görevini gerçekleşti-
rirken, uçağın taktik manev-
ralar yapması da gerekebi-
lir. C-27J, kendi sınıfındaki 
bir uçak için, yüksek bir de-
ğer olan 3 g’lik manevraları 
gerçekleştirebilir.

C-27J, iniş takımları marifeti ile kabininin yerden yüksekliğini azaltabilir, 
yükleme ve indirme işlemlerini daha kolay hâle getirebilir.

Leonardo tarafından etkinlik sırasında yapılan sunumda, C-27J’nin, C-130 ve benzeri uçaklara kıyasla çok daha yumuşak 
pistlerden harekât gerçekleştirebildiğini gösteren grafik (solda) ve C-27J’nin, 180 derece dönüş yaparak aynı pistten 
kalkış gerçekleştirebilmesi ile ilgili çizim (sağda) de yer aldı.

İtalyan Hava Kuvvetlerinin, gösteri uçuşlarında, savaş uçakları ile yapılabilen 
manevraların bir bölümünü rahatlıkla gerçekleştirebilen C-27J için şöyle bir deyişi var:
”Onu, 30 tonluk bir savaş uçağı gibi kullanabilirsiniz!” 

©
 Leonardo

©
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C-27J’nin etkileyici manev-
ra kabiliyetini görmek için, 
uçağın simülatörü de yeterli 
oluyor. Etkinlik sırasında, 
katılımcılar, pilot eğitimi 
için kullanılan ve Leonar-
do tarafından tasarlanmış 
olan C-27J simülatöründe, 
Yarbay Simone B. ile uçuş 
yapma fırsatı da buldular. 
Özellikle sadece birkaç da-
kika süren ve kalkış yapılan 
piste geri dönüp inişi kap-
sayan uçuş, içerdiği agresif 
manevralarla, uçağın yete-
nekleri konusunda ipuçları 
verdi.
Gerçek uçakla birebir  
aynı kokpite sahip simülatö-
rün özellikleri, şöyle sırala-
nıyor:
n	 6 serbestlik derecesinde
 tam hareketli
n	 200 derecelik görüş hattı
 sunan Seos Panorama
 görüş sistemi
n	 Asgari 5 m çözünürlük
 (Taktik alanlarda 3 m)
n	 Seviye C için sertifiye 
 edilebilir

Her İhtiyaç için 
Bir C-27J
C-27J, nakliye görevlerinin 
yanı sıra VIP yolcu taşıma, 
komuta-kontrol ve gözet-
leme, elektronik harp, özel 
harekât, yakın hava desteği, 
havadan yangın söndürme 
ve deniz karakol gibi farklı 
görevleri de üstlenebiliyor. 
İtalyan Hava Kuvvetleri, uça-
ğı, elektronik harp ve yakın 
hava desteği görevlerinde 
de kullanıyor.
Bir uçağın, farklı görevleri 
üstlenebilmesinin gerek-
lerinden bir tanesi de bu 
görevlere yönelik konfigü-
rasyon değişikliklerinin hız-
lıca gerçekleştirilebilmesi. 
C-27J’nin, tek bir yükleme 
operatörü tarafından, farklı 
konfigürasyonlara dönüştü-
rülebilmesi için gereken sü-
reler, Tablo 1’de yer alıyor.  
Operatör, bu değişikliklerin 
bir bölümünü, uçak havaday-
ken de gerçekleştirebiliyor. 
Çünkü piyade ve paraşütçü-
lerin koltukları ve malzeme 

nakli ile ilgili ekipmanlar, her 
zaman uçak üzerinde kalı-
yor. Servis modülü olmadan  
VIP konfigürasyonuna geçiş 
ise 40 dakikada tamamlana-
biliyor.

C-27’nin; özel harekât ve 
yakın hava desteği gibi zorlu 
muharip görevler üstlene-
bilmesini sağlayan özellik-
leri arasında ise şunlar bu-
lunuyor:

  Piyade Nakli Paraşütçü Malzeme Nakli Sıhhi Tahliye Havadan Malzeme Atama Tüm Ekipmanın Kaldırıldığı Boş Kabin

Piyade Nakli - 17 15 27 35 6

Paraşütçü 17 - 30 44 25 23

Malzeme Nakli 15 30 - 32 22 10

Sıhhi Tahliye 27 44 32 - 48 25

Havadan Malzeme Atama 35 25 22 48 - 29

Tüm Ekipmanın Kaldırıldığı Boş Kabin 6 23 10 25 29 -

Tablo 1. C-27J’nin, tek bir yükleme operatörü tarafında farklı konfigürasyonlara 
dönüştürülebilmesi için gereken süreler (Satırlar mevcut konfigürasyonu, sütunlar, dönüştürülecek 
konfigürasyonu gösteriyor. Tüm süreler dakika cinsinden.)

Etkinlik sırasında, katılımcılar, pilot eğitimi için kullanılan ve Leonardo 
tarafından tasarlanmış olan C-27J simülatöründe, Yarbay Simone B. ile uçuş 
yapma fırsatı da buldular.

C-27J, geniş pencereleri ile pilotlarına (solda) ve yükleme operatörüne (altta) 
eşsiz görüş açıları sunuyor.
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n	 C-27J, gece görüş
gözlükleri ile uyumlu  
bir kokpite sahip. 
Amerikan ve İtalyan 
kullanıcıları, uçağın  
bu özelliğinden 
duydukları memnuniyeti, 
sıklıkla dile getiriyorlar.

n	 Personelin ve 
 kritik bileşenlerin
 bulunduğu bölmeler,
 balistik zırh ile
 güçlendirilebiliyor.

n	 Kokpite, opsiyonel olarak
baş üstü ekranı 
(head-up display / HUD) 
entegre edilebiliyor. 
HUD, özellikle kötü hava 
koşullarında, pilotlara 
yardımcı oluyor. Gece 
görüş gözlüğü ile de 
çalışabiliyor.

n	 C-27J, C-130’dan daha
hafif olup da 30 mm’lik 
bir top taşıyabilen tek 
uçak. Leonardo, uçağın 

Leonardo tarafından geliştirilen 
C-27Jsimülatörü (en üstte), gerçek uçakla 
(üstte) birebir aynı kokpite sahip.

12 - Aralık 2017

Her Zaman ve Her Yerde
C-27J’nin mottosu, “Her Zaman ve Her Yerde” olarak 
belirlenmiş. Uçağın, dünyanın dört bir tarafından 
kullanıcılarının olması da bu durumu destekliyor. 
Leonardo, bugüne kadar, 15 farklı müşteriden, toplam 
85 adet C-27J için sipariş aldı. Bu siparişlerin dağılımı 
ise şu şekilde: ABD (21), Avustralya (10), Bulgaristan 
(3), Çad (2), Fas (4), İtalya (12), Litvanya (3), Meksika 
(4), Peru (4), Romanya (7), Slovakya (2), Yunanistan (8) 
ve adının açıklanmasını istemeyen bir Afrika ülkesi (5). 
Bunlardan 78 tanesi teslim edildi.
C-27J’nin, 2016 yılının Kasım ayında gerçekleştirdiği 
Güney Amerika Turu ve bu tur sırasında sergilediği 
performans, uçağın potansiyelini bir kez daha gözler 
önüne serdi:
n	C-27J, Bolivya’da:
 l NISSA Pathfinder ve Armored Alligàto 4x4 
  araçlarının kabinine yüklenebildiğini gösterdi.
 l 13.300 ft irtifadaki El Alto havaalanından, 
  12 sorti gerçekleştirdi.
 l Tüm sortilerde, motor arızası senaryosu da denendi.
 l San Borja’da, çim pistten harekât icra etti.
n	C-27J, Arjantin’de:
 l Ambulans ve zırhlı araçların kabine 
  yüklenebildiğini gösterdi.
 l Paraşütçü indirme harekâtı icra etti.
 l Hazırlanmamış piste iniş ve bu pistten 
  kalkış gerçekleştirdi.
 l Antarktik’teki Marambio Üssü’ne uçuş gerçekleştirdi.
Uçakla ilgili farklı ülkelerden kullanıcıların demeçleri 
de müşteri memnuniyetinin sağlandığını gösteriyor:
n	ABD: C-27J, gece görüş gözlükleri ile kullanım için
 harika bir uçak ve başından itibaren bu tür kullanım
 için tasarlanmış, mükemmel bir kokpite sahip.
n	Avustralya: C-27J, Avustralya’da, 1.900 piste; bölge
 genelinde de 400 piste erişebilmemizi sağlıyor. 
 Bu, C-130 ile erişebildiklerimizin iki katından fazla.
n	 İtalya: Muharebe alanında, kalkış sırasında, tehditlere
 açık olduğumuz zamanı mümkün olduğunca 
 kısaltmaya çalışırız. Bunu yapmak için, C-27J’nin,

sınırları zorlayan manevra kabiliyetini kullanıyoruz. 
Bir pilotumuz, uçağı, 30 tonluk bir savaş uçağı olarak 
görüyor! Bu özellikleri, indirme bölgesine çok kısa bir 
zamanda girip çıkmamızı sağlıyor. Yarı hazırlanmış  
pistlere; uçağın iniş takımlarının, motorlarının, 
frenlerinin ve aviyoniklerinin nitelikleri sayesinde, 
herhangi bir yönden, azami sürpriz etkisini sağlayacak 
şekilde yaklaşabiliyoruz ve çok kısıtlı bir alana 
iniş gerçekleştirebiliyoruz. Motorların yerleşimi, 
dış etkilerden onları en iyi koruyacak şekilde 
düşünülmüş; bu sayede, zemini kirli pistlerde bile 
harekât gerçekleştirebiliyoruz.

n	Litvanya: C-27J, Afganistan’da, Chagcharanin’de;
 7.500 ft irtifadaki, tozlu, yarı hazırlanmış bir pistten,
 rutin olarak ve hiçbir sorun yaşanmadan harekât 
 icra etti.
n	Peru: C-27J, güçlü ve sağlam bir uçak. Ağır bir yükle

kısa pistlerden havalanıp kısa zamanda 30.000 ft seyir 
irtifasına çıkabiliyor. C-27J, Peru’nun dağlık bölgesi 
için, en mükemmel çözüm.

SSM’nin şartnamesi uyarınca, 
30 yıllık ürün desteği de Leonardo 
tarafından taahhüt ediliyor.



rampasından hassas 
güdümlü mermilerin 
atılabilmesini sağlayacak 
bir çözüm üzerinde de 
çalışıyor.

Leonardo, Uzun 
Dönemli İş Birliği 
Amaçlıyor
SSM tarafında yürütülen 
ihalede, tekliflerin 29 Ara-
lık’ta teslim edilmesi ön-
görülüyor. Geçmişte, başta 
T129 ATAK ve MELTEM III 
olmak üzere, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi ile ve-
rimli iş birlikleri yapabildi-
ğini gösteren Leonardo, bu 
geleneği, C-27J ile de sür-
dürmek istiyor. İhalede ya-
rışan adaylar arasında, ken-
disini Türk basınına daha 
yakından anlatmak isteyen 
tek firma olması da konuya 
verdiği önemi gösteriyor.
Leonardo Uçak Bölümü Pa-
zarlama ve Satış Müdürü 
Eduardo Munhos De Cam-

pos, toplam 9 uçaklık ihale-
de, uçak sayının gelecekte 
artabileceği ile ilgili ipuçları-
nın bulunduğunu belirtti. Bu 
aşamada, Türkiye, kendini 
koruma sistemlerine ve krip-
tolu haberleşme yeteneğine 
sahip bir nakliye uçağı teda-
rik etmek istiyor. Leonardo, 
Türkiye’ye, C-27J’nin, 1 ton 
daha fazla yük taşıyabilen, 
kıvrık kanat uçlu sürümünü 
teklif ediyor. İleride, ihtiyaç-
ların çeşitlenmesi durumun-
da ise C-27J, farklı konfigü-
rasyonları ile göreve hazır.
SSM, diğer projelerinde de 
olduğu gibi, iş birliği ve Türk 
sanayisinin katılımı konu-
larına büyük önem veriyor. 
Munhos De Campos; TUSAŞ,  
ASELSAN ve HAVELSAN baş-
ta olmak üzere, çeşitli firma-
larla görüşmeler yaptıkları-
nı; uçaklarda, ASELSAN’ın 
haberleşme çözümlerinin 
kullanımının, şimdiden belli 
olan konular arasında yer al-

Azami Kalkış Ağırlığı:  31.800 kg
Azami İniş Ağırlığı:  30.500 kg
Azami Yük:  11.100 kg
Yakıt Kapasitesi:  12.320 lt
 2 adet Rolls-Royce AE
Motor:  2100-D2A (3,458 kW, 
 4,637 shp)
Pervane:  6 palli Dowty R-391
Kalkış Mesafesi (30.500 kg, ISA, S.L.): 580 m
İniş Mesafesi (27.500 kg, ISA, S.L.): 340 m
Azami Seyir Sürati:  312 KTAS
Servis Tavanı:  30.000 ft
Seyir İrtifası:  27.000 ft
6.000 kg Yükle Menzil:  4.130 km
Azami Nakil (Ferry) Menzili: 5.852 km
Piyade Nakli:  60 askere kadar
Paraşütçü Nakli:  46 askere kadar
 Aralarında büyük boyutlu
 yüklerin, tekerlekli ve
 paletli araçların, uçak 
 motorlarının ve hafif 
 helikopterlerin de 
 bulunduğu yükleri, her biri
 tek seferde olmak üzere,
 aşağıdaki konfigürasyonlarda
Yük Nakli:  taşıyabilir:
 • 3 adet HCU-6E 463L
  paleti (Bir tanesi azami
  5.000 kg’ye kadar)+rampada
  1 adet HCU-12E
 • 6 adet HCU-12E 463L
  paleti (Bir tanesi azami
  2.500 kg’ye kadar, 
  1 tanesi rampada) 
 • Toplam 9.000 kg ağırlığa
  sahip 2 platform 
  (1 tanesinin ağırlığı
  6.000 kg’ye kadar 
  çıkabilir.)
 • Her biri 908 kg’ye kadar

Havadan Yük Atma:
  çıkabilen, 6 adet A22

  CDS paketi
 • LAPES ile teki azami
  5.000 kg’ye kadar 
  çıkabilen, 1 ya da 2 yük
 • Toplam ağırlığı 6.000 kg’ye
  kadar çıkabilen, 3 adet
  HCU-6E 463L paleti 

Hava Ambulansı: 
 36 adede kadar sedye ve 

 6 tıbbi görevli

VIP:  6 VIP, 18 personel ve 
 bir servis modülü
  6 adet Guardian sistem
Yangın Söndürme Uçağı: konteyneri (6.000 lt su 
 ya da yangın söndürücü)

C-27J’nin Teknik Özellikleri

C-27J, sınıfının en geniş kabinini sunuyor.

©
 Leonardo
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dığını söyledi. Leonardo’nun  
teklifinin, SSM’nin tüm is-
terleri ile tam uyumlu ol-
duğu, özellikle vurgulanı-
yor. Bu kapsamda, SSM’nin 
şartnamesi uyarınca, 30 yıl-
lık ürün desteği de Leonardo 
tarafından taahhüt ediliyor.
Uçağın silahlı sürümünde, 
ROKETSAN üretimi mü-
himmatın kullanılıp kulla-

nılamayacağını sorduğu-
muz Munhos De Campos,  
ROKETSAN’ın yetkin çö-
zümlere sahip olduğunu ve 
Leonardo’nun, Türkiye’deki 
ihaleden bağımsız olarak, 
diğer mühimmat üreticile-
riyle olduğu gibi ROKETSAN 
ile de bağlantı hâlinde oldu-
ğunu belirtti.

Mesaj Net: 
C-27J, En İyisi
Katıldığı tatbikat ve ope-
rasyonlardaki gözlemlerine 
göre, C-27J’nin rakiplerinden 
üstün olan yanlarını sordu-
ğumuz Yarbay Simone B., 
kısa ve net bir cevap veriyor: 
“Gittiğimiz yerlerde, indiğimiz 
pistlerde, gördüğümüz di-
ğer uçaklar, C-27J’den daha 
küçüktüler. Biz, sınıfında, 
bu pistlere inebilen tek uça-
ğa sahiptik.” Türk meslek-
taşlarına ise şöyle seslendi: 
“Bu, manevra kabiliyeti çok 

Eduardo Munhos De Campos, C-27J’nin, hem insani yardım hem de askeri ve 
güvenlik görevleri için en doğru platform olduğunun altını çizdi.

14 - Aralık 2017

Köklü bir Tarih: 
46’ncı Hava Tugayı
İtalyan Hava Kuvvetlerinin 46’ncı Hava Tugayı 
(46A Brigata Aerea), 1940 yılına dayanan, köklü bir 
geçmişe sahip. 1940’ta, Pisa’da, 46’ncı Bombardıman 
Filosu olarak kurulan tugay, 1943’ten itibaren, 
havadan nakil ve ikmal görevlerini üstlenmeye başladı, 
1949’ta ise “nakliye filosu” olarak görevlendirildi. 
1954 yılında, 46’ncı Hava Tugayı ismini aldı.
Geçmişte, S-79 ve C-119 uçaklarını kullanan tugay, 
ilk C-130H uçağını 1972 yılında; ilk G-222 uçağını ise 
1977 yılında teslim aldı. Tugay, günümüzde, 
C-130 (9 adet C-130J, 11 adet C-130J-30) ve 
C-27J (12 adet) uçaklarını kullanıyor. C-130J, 2000; 
C-27J ise 2007 yılından beri tugay envanterinde 
hizmet veriyor. Tugayın bugüne kadar kaydettiği 
uçuş saati sayısı, 765.000’in üzerinde.
Tugayın görev tanımı, şu şekilde ifade ediliyor: 
“İtalya’nın ulusal çıkarları doğrultusunda, kuvvetlerin 
ve kaynakların taktik ve stratejik nakliyesinin 
gerçekleştirilmesi; bu doğrultuda personel, ekipman 
ve malzemenin hazırlanması, nakliyesi, desteklenmesi 
ve kurtarılmasının gerçekleştirilmesi.” 
Bu kapsamda, tugayın kabiliyetleri şöyle sıralanıyor:
n	Lojistik amaçlı nakliye,
n	Personel ve malzemenin paraşütle indirilmesi,
n	Sıhhi tahliye,
n	Özel görevler için alçaktan uçuş,
n	Gece şartlarında uçuş,
n	Hazırlanmamış ya da yarı-hazırlanmış pistlere iniş 
 ve bu pistlerden kalkış,
n	Havada yakıt ikmali (C-130J uçaklarının 
 tanker görevi görmesi, C-27J uçaklarının ise 
 havada yakıt alabilmesi ile) ve
n	Okyanus ve denizlerde arama ve kurtarma.
Tugay, köklü tarihi boyunca, dünyanın hemen hemen 
her kıtasında, çeşitli insani yardım görevlerini yerine 
getirdi. Bunların arasında, Türkiye’de; 1966, 1970, 
1975, 1992 ve 1999 yıllarında gerçekleşen 
depremler de bulunuyor. Tugay, İtalyan Hava 
Kuvvetleri bünyesinde, en çok ödül alan birlik 
konumunda. Ayrıca, insani yardım alanındaki 
performansı ile 2007 yılında, Flight Awards’a da 
layık görüldü.
Tugayın görev aldığı barışı koruma operasyonları ise 
Bosna, Kosova, Doğu Timor, Afganistan, Irak, Somali, 
Cibuti, Etiyopya, Gabon, Kongo, Libya ve Lübnan olarak 
sıralanıyor.
Tugay, pilot eğitimi de gerçekleştiriyor. 
Bu kapsamda, bilgisayar tabanlı eğitim 
teknolojilerinden ve simülatörlerden de yararlanılıyor. 
Uçuş okulundan çıkmış bir öğrencinin C-27J eğitimi, 
yaklaşık 17 haftada tamamlanıyor. Muharebeye 
tam olarak hazır olması ise 6 aylık bir süreç 
gerektiriyor. Tugay teşkilatında, diğer birimlerin 
yanı sıra uluslararası eğitim merkezi de yer 
alıyor. Böylece, uluslararası ortakların pilotlarına, 
yükleme operatörlerine ve teknisyenlerine de eğitim 
verilebiliyor. C-27J kullanıcılarının bir kısmının 
personeli de bu merkezde eğitim alıyor.

Subay gazinosunda bulunan tablo, 
tugayın tarihi boyunca kullandığı 
uçakları bir arada gösteriyor.

Tugayın nizamiyesinde, hayatını kaybeden silah arkadaşları için 
dikilmiş bir anıt bulunuyor.
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yüksek ve uçurması çok eğ-
lenceli bir uçak. Ondan talep 
ettiğimiz tüm görevleri, ba-
şarıyla yerine getiriyor. Tüm 
meslektaşlarıma, bu uçağı 
hararetle tavsiye ederim.”
Çavuş Renato M. de Türk 
meslektaşlarına, şu mesajı 
verdi: “Türk meslektaşları-
mın, bu uçakla kargo yük-
leme ve boşaltma işlemle-
rinin çok kolay bir şekilde 
yapıldığını göreceklerinden 
ve bu uçakla çalışmayı çok 
tatmin edici bulacakların-
dan eminim.”
Munhos De Campos’un, 
Türk son kullanıcılarına me-
sajı ise şöyle: “Türk son kul-
lanıcılara vermek istediği-
miz temel mesaj, C-27J’nin, 
hem insani yardım hem de 
askeri ve güvenlik görev-
leri için, en doğru platform 

olduğudur. Bu tür plat-
formlardan beklenen görev 
yelpazesinin bütününü ba-
şarıyla tamamlayabilen ye-
gâne platform, C-27J’dir.”
Munhos De Campos, bir di-
ğer paydaşları olan Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi-
ne ise şöyle seslendi: “Türk 
savunma ve havacılık sana-
yisi ile çok iyi iş ilişkilerimiz 
var. Onlarla çalışıyor olmak-
tan onur duyuyoruz. Onlara 
ve SSM’ye büyük bir saygımız 
var. Türk sanayisi ile tam ve 
başarılı iş birliğine devam 
edeceğimize inanıyoruz.”
Biz de İtalya’dan; uçağın-
dan son derece memnun 
bir kullanıcının ve uçağının 
gösterdiği, kanıtlanmış saha 
performansı ile gurur duyan 
bir üreticinin izlenimleri ile 
dönüyoruz. u

Leonardo, Türkiye’ye, C-27J’nin, 1 ton daha fazla 
yük taşıyabilen kıvrık kanat uçlu sürümünü teklif ediyor.

Yarbay Simone 
B., C-27J’nin 
kabiliyetlerini, TRT 
mikrofonlarına da 
anlattı. ©
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Tavanındaki lambaları ile bir ambulans, olduğu gibi C-27J’ye yüklenebiliyor.

©
 Leonardo
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©
 Leonardo



Aralık 2017 - 17



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017

18 - Aralık 2017

Ekosistemden farklı kurum ve kuruluşların, toplam  
46 adet sunum gerçekleştirdiği etkinlikte, fuaye ala-
nında, 36 adet de stant kuruldu. Seminerde, sektörün 

geleceği ile ilgili ipuçları da verildi. Milli Denizaltı, İ sınıfı fır-
kateynler, Türk Tipi Hücumbot, TF-2000 hava savunma fır-
kateyni, ADVENT savaş yönetim sistemi ve YAKAMOS sonarı, 
gündemin üst sıralarında yer aldı.
Seminerin açılış konuşmasını, organizasyon komitesi adın-
da, Yüksek Mühendis Albay (E) Zafer Betoner yaptı. Betoner, 
konuşmasında, şunları söyledi: “Seminer, özgün, dünyada bir 
örneği olmayan yapısıyla, bölgesel bir marka oldu; dünya mar-
kası olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor… Üretmeden 
tüketmek felaket getiriyor. Sadece olanı üretmek değil; yeniyi 
üretmek, yeniyi yaratmak, hepsinden daha önemli. Bu birlik-
teliğimizin çok yeni üretimlere vesile olmasını diliyorum.”

SSM’de Projeler Durmuyor
Betoner’in ardından, kürsüye, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse geldi. Köse, 
ilk olarak, SSM’nin tedarik yaklaşımları ve projeleri ile ilgili 
genel bilgiler verdi.
SSM tarafından, savunma sanayisinde uygulanan dönemsel 
tedarik yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla gerçekleştirilen ör-
nek projeler, şöyle sıralanıyor:
n	 Hazır Alım (1990’a kadar): AH-1W Cobra taarruz 
 helikopteri, AB-412 helikopteri, MLRS
n	 Ortak Üretim (1990-2000): Zırhlı Muharebe Aracı, 
 Hafif Nakliye Uçağı, Başlangıç Eğitim Uçağı, COUGAR 
 helikopteri

Deniz Sistemleri Semineri, 
Potansiyelini Uygulamaya Döktü

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. Geçtiğimiz senelerin 
aksine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

personelinin de seminere, 
her 2 gün de yoğun ilgi gösterdiği 

görüldü. MSI Dergisi’nin, seminer için 
hazırladığı özel sayı da katılımcıların 

büyük beğenisini kazandı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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n	 Kısmi Tasarım (Ana Platformlar, 2000-2010): 
 ALTAY, MİLGEM, ANKA, HÜRKUŞ
n	 Özgün Tasarım (Yerli Üretim, 2010-2020):  
 Özgün Helikopter Programı, Milli Muharip Uçak Projesi,
 GÖKTÜRK-3 uydusu
n	 Temel ve İleri Teknolojiler (2020-2030): Mutlak yerlilik,
 ömür devri yönetimi, performansa dayalı lojistik
SSM’de, toplam 530 proje ile ilgili işlem yapılıyor. Bunların, 
300 tanesi imzalanmış durumda ve toplam bedelleri, yakla-
şık 40 milyar dolar. 230 tanesi de imzadan önceki süreçler-
de, ilerlemeye devam ediyor. Projelerin ihtiyaç makamına 
göre dağılımı, Tablo 1’de yer alıyor. Köse, sektörle ilgili diğer 
verileri ise Şekil 1, 2 ve 3’teki gibi paylaştı.
SSM tarafından yürütülen, sözleşmesi imzalanmış projeler-
den 28 adedi, deniz projeleri. Bunların toplam büyüklüğü,  
12 milyar doların üzerinde. Teklif değerlendirme çalışmaları 
devam eden projeler ise şunlar:
n	 Amfibi Gemi Projeleri Grubu: Yüzer Havuz Tedariki Projesi
n	 Destek Gemisi Projeleri Grubu: Araştırma Gemisi 
 Projesi, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi 
 İnşa Projesi, Çok Maksatlı Açık Deniz Römorkörü 
 Tedarik Projesi
n	 Harp Gemisi Projeleri Grubu: MİLGEM Projesi İ Sınıfı

Fırkateyn (5, 6, 7 ve 8’inci Gemiler), MİLGEM Projesi 
İ Sınıfı Fırkateyn Ana Tahrik Sistemi, MİLGEM Projesi 
İ Sınıfı Fırkateyn Dikey Atım Sistemi, Preveze Sınıfı 

Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi, Barbaros 
Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi

n	 Karakol Gemisi Projeleri Grubu: Türk Tipi Hücumbot
 Projesi, Akaryakıt Gemisi Projesi
Önümüzdeki dönemde gündem gelecek projeler de şöyle sı-
ralanıyor:
n	 TF-2000 Hava Savunma Fırkateyni
n	 Çok Maksatlı Açık Deniz Römorkörü
n	 Liman Kıyı Römorkörü
n	 Hava Yastıklı Çıkarma Aracı
n	 Milli Denizaltı Kavramsal Tasarım
n	 Arama Kurtarma Botu Projesi
n	 Mayın Tarama Gemileri
n	 Yeni Tip LCT
n	 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi
Köse, gelecek ile ilgili değerlendirmelerini de katılımcılarla 
paylaştı. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, denizcilik sektörün-
de, platform üreticisi olarak bir ya da iki firmanın öne çıktı-
ğına dikkat çeken Köse; “Türkiye’de, şu anda birçok tersane 
ön planda. Ancak iş birliğinin sağlanmasının bir ihtiyaç oldu-
ğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin de bir markası olmalı ve bu 
konuda firmaları destekliyoruz.” dedi.
Köse, son olarak, Türkiye’nin geliştirmesi gereken kritik alt 
sistemleri sıraladı:
n	 Ana tahrik ve sevk sistemi elemanları
n	 Savaş yönetim sistemleri

Tablo 1. SSM tarafından imzalanan ya da 
imza sürecinde olan projelerin, ihtiyaç 
makamlarına göre dağılımı

İhtiyaç Makamı Proje Sayısı
Genelkurmay Başkanlığı 26
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 102
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 83
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 103
Jandarma Genel Komutanlığı 14
Sahil Güvenlik Komutanlığı 9
Emniyet Genel Müdürlüğü 33
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 69
Müşterek 85
Diğer Kamu Kurumları 6
Toplam 530 Şekil 1. SSM projelerinin, proje modeline göre dağılımı (adet bazında)

Yüksek Mühendis Albay (E) Zafer Betoner Alper Köse Tuğamiral Mehmet Sarı

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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n	 Gemi elektroniği sistemleri
n	 Entegre platform kontrol ve izleme sistemi
n	 İnsansız suüstü ve sualtı araçları
n	 Küçük denizaltılar
n	 Kompozit malzemeler

Askeri Tersanelere Yeni Yapılanma
Açılış oturumunun bir sonraki konuşmacısı, Milli Savun-
ma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı  
Tuğamiral Mehmet Sarı oldu. Tuğamiral Sarı, MSB  

Tersaneler Genel Müdürlüğü ile ilgili bilgiler verdi.  
İstanbul, Gölcük ve İzmir Tersane Komutanlıklarını bün-
yesinde barındıran Genel Müdürlüğün, toplam çalışan  
sayısı, 6.500’e ulaşıyor. Her bir tersane, çok sayıda plat-
formun ve alt sistemin, bakım ve onarımını gerçekleş-
tirebiliyor. Örneğin, İstanbul Tersanesi, 120-130 değişik  
parça platformun, Gölcük Tersanesi de 80 platformun 
bakım ve onarımını yapıyor. Ayrıca, her biri 1.100-1.200  
civarında değişik alt sistemin, bakım ve onarımını gerçek-
leştiriyor.

Tümamiral Ahmet Çakır Prof. Dr. İsmail Demir Enver Küçükerman
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Tuğamiral Sarı, bu tersanelerden emekli olmuş birçok eski 
çalışanı, savunma sanayisi firmalarında gördüklerini ve on-
ların varlığının, projelere katkıda bulunduğunu da sözlerine 
ekledi.

Alınan Dersler
Tuğamiral Sarı’nın ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı) Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Ça-
kır bir konuşma yaptı. Sektörde son 15 yılda yaşanan geliş-
meleri, MİLGEM projesine vurgu yaparak özetleyen Tüma-
miral Çakır, bu süreçteki eksiklikler ve hatalardan dersler 
çıkartmak gerektiğini ifade etti: “Bununla birlikte, tüm bu 
ilerlemeler ve atılımları gerçekleştirirken eksikliklerimizi 
ve hatalarımızı görmek, onlardan ders çıkartmak, hepimizin 
görevi olmalı. Bu anlamda yapacağımız eleştiriler ve öze-
leştiriler, asla moralimiz bozmamalı; bilakis geleceği doğru 
biçimlendirmek için, yol haritamızı oluşturmalıdır. En temel 
sıkıntılarımızdan biri olarak, kısıtlı kaynaklarımız olmasına 
rağmen aynı alanda birçok firmanın çalıştığını; firmaların 
birbirlerini ihmal ve imha ettiğine, üzülerek şahit olmaktayız. 
Biz, MİLGEM projesine başladığımızda, dünya çapında 2 tane 
LPI (low probability of intercept / tespit edilebilme ihtima-
li düşük) radarı üreticisi varmış. Proje ile birlikte, 5’e çıktı. 
Önce bir Ar-Ge kuruluşumuz LPI radar yaptı. Sonra başka bir 
firmamız, biz de yapacağız dedi. Bir araya gelin dedik. Kay-
naklarımızı birleştirelim. 3-5 aylık bir çalışma sonrasında, 
bir araya gelemeyeceklerini; farklı polarizasyonlarda anten 
geliştirdiklerini söyleyerek ayırdılar süreçleri. Sonuçta bir 
tanesini seçtik; diğerinin yaptığı çalışma boşa gitti. Bu ara-
da, 3’üncü bir firma daha çıktı. Bunu, Milli Denizaltı Çalışta-
yı’nda da yaşadık. Sanıyorum 6-7 firma, biz sonar yapıyoruz 

diye çıktı… Dolayısıyla alanlarımızı çok iyi seçmemiz gereki-
yor. Dünyaya baktığımız zaman, neredeyse tüm sektörlerde, 
birleşme ve satın almaları yaşıyoruz. Bir örneğini, mayın av-
lama gemisinde yaşadık. Lürssen ve Abeking firmaları, ayrı 
ayrı teklif vermişti. Sonra Eyaletin Ticaret Bakanı onları ça-
ğırdı; paylarını, %51 ve %49 olarak belirledi ve bir konsorsi-
yum kurmaya yönlendirdi… SSM tarafından, sektörün bu an-
lamda yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesinin önemini, bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Bize göre, SSM, bu sektörün 
ağabeyidir. Dolayısıyla bu ağabeylik vasfı ile bütün sektörü 
yönlendirmesi; hangi alanlarda kaç tane firmaya müsaade 
edileceğini, hangi alanların rekabete açık olacağını [belirle-
mesi gerekiyor]… Bunlar yapılıyor, haksızlık etmeyelim; ama 
daha efektif yapılması gerekiyor.”
Tümamiral Çakır, projelerde geliştirilen alt sistemlerin, iler-
leyen projelerde kullanımı ile ilgili tespitlerinden de bahsetti: 
“Özellikle elektronik sistemlerde, Avrupalı üreticilere göre, 
daha yüksek fiyatlı tekliflerin verilmekte olduğunu izliyor, 
haberlerini alıyoruz. Bu durum, teklif veren ana yüklenicile-
ri, milli ve yerli sistemler yerine, Avrupa menşeli sistemlerle 
teklif vermeye yönlendiriyor. Sonuç olarak ülkemiz kaybedi-
yor… [Diğer yandan] Milli projelerde, sertifikasyon sürecini 
tamamlamış, testlerden başarı ile geçmiş sistemler yerine, 
sadece maliyet kaygısı ile yabancı menşeli firmalar dâhil 
farklı firmaların ürünlerinin tercih edilmesi, yerli firmaları-
mızın mağdur olmasına yol açıyor… ADA sınıfı korvetlerde, 
[gezen heyetlere gösterebilmek için] Türk üretimi ürünlere, 
hep Türk bayrağı etiketledik… Küçük maliyet kaygılarından 
kurtulup, milli sistemlerimizin devamlılığını sağlayacak şe-
kilde, özel sektörde de inşa edilen gemilerde, yerli ürünle-
rin kullanım yüzdesinin arttırılması, amaçlarımız arasında 

olmalıdır. Tabii yerli üre-
ticilerimizin de fiyat konu-
sunda dengeli olması, bu 
amacın gerçekleşmesi için 
önemli faktörlerden biri 
olacaktır.”
Tümamiral Çakır’ın gün-
deminde, platform-alt 
sistem geliştirme süreç-
lerinin uyumluluğu da 
vardı: “Sensörler ve silah-
lar gibi belirlenecek te-
mel alanlarda, geleceğe  

Şekil 2. Türk savunma ve havacılık sanayisinin Ar-Ge harcamaları (milyon dolar) Şekil 3. Sektörün toplam istihdamı

Behçet Karataş Mehmet Görgülü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz
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dönük yol haritalarının oluşturulması, önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda, komuta kontrol sistemleri ve elektronik harp 
sistemleri dâhil, en az 15-20 yıllık vizyon ile hareket etme-
li; bu temel vizyonda, sınırlı kaynaklarımızı etkin kullanmalı; 
buna göre, geliştirme süreçlerimizi yönetmeli ve başarmalı-
yız. Bu kapsamda, bazı projelerimizi, platform bazlı olmak-
tan çıkartıp belirlenmiş yol haritasına göre yönlendirmeli, 
yönetmeli ve ürün hazır oldukça, mevcut ve yeni inşa edilen 
platformlara entegre etmeliyiz… Örneğin, milli dizel projesi. 
Bu projeyi, İ sınıfına bağlarsak milli dizel gerçekleşene kadar 
İ sınıfını unutmamız gerekiyor. Bu ikisi de ihtiyaç; ama biri 
gecikince, proje gecikiyor. O yüzden, ikisinin ayrı mecralarda 

gitmesi gerekiyor. Milli dizel hazır olduğunda, o andaki proje-
ye entegre edilmesi için, çalışmalarının yapılması gerekiyor.”
Tümamiral Çakır, yurt dışından alınan sistem ve bileşenleri-
nin, satın alım anlaşmalarının dikkatli yapılması gerektiğini 
de vurguladı. Bu konuda örnek olarak, MTU marka motorla-
rın, Dz.K.K.lığı tarafından yoğun olarak kullanılmasına rağ-
men, satın alım sürecinde kapsama alınmadığından, parça 
üretimi gibi çalışmaların kısıtlı kalmasını verdi.
Tümamiral Çakır’ın gündemindeki son konu ise askeri ter-
sanelerin, gelecekte oynayacağı rol oldu: “Özellikle korvet, 
fırkateyn ve denizaltı gibi harp etkinliği yüksek ve ilk kez inşa 
edilecek muharip unsurların:

Gökhan Bodur İlteriş Mirzaoğlu Yüksek Mühendis Albay Nilüfen Çotuk
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n	 Dizayn ve entegrasyonunun, Dz.K.K.lığı bağlısı 
 Dizayn Proje Ofisi tarafından, sektörün imkânları 
 azami şekilde kullanılarak gerçekleştirilmesinin,
n	 Tasarım ve performans sorumluluğunun, 
 Dz.K.K.lığında olmasının,
n	 İlk gemilerin askeri tersanelerde inşa edilip, test 
 ve tecrübelerden geçtikten sonra, özel sektör 
 tersanelerinde devam gemilerinin inşa edilmesinin, 
milli gemi dizayn ve inşasında edinilmiş olan tecrübelerin 
geliştirilmesi, bu kabiliyetin sürdürülebilirliği ve milli kay-
nakların azami ölçüde kullanımı açısından, en etkili çözüm 

olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle hava savunma fırka-
teyni gibi yüksek maliyetli projelerde, bu yöntemin uygulan-
maması durumunda, başka bir deyişle dizayn ve entegrasyon 
sorumluluğu dâhil özel sektör tersanelerine devredilmesi 
durumunda:
n	 Risk maliyetlerinin çok faklı olacağı,
n	 Özel tersanelerin teknik anlamda büyük riskler altına 
 gireceği,
n	 Bunları minimize etmek amacıyla yabancı ortaklarla 
 ihalelere girebileceği ve sonucunda denenmiş yabancı 
 dizaynları önerebileceği değerlendirilmektedir.”

Seminere, Ankara’da göreve yapan askeri ataşeler de ilgi gösterdi.
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Tümamiral Çakır, ör-
nek olarak, TF-2000 
hava savunma fırkatey-
ninin maliyetinin, yak-
laşık 3,5-4 milyar do-
lar olacağını belirtti ve 
böyle bir projenin, özel 
sektör için büyük risk 
taşıdığını söyledi.
Tümamiral Çakır, son 
olarak, Dz.K.K.lığının 
vizyonunu, “Milli deni-

zaltıdan sonra; tedarik edilecek platformların fizibilite süre-
cini yönetmek; teknik şartname hazırlamak; dizayn, inşa ve 
test-tecrübe sürecinde kontrol amacıyla yer almak ve stan-
dartları geliştirmekten ibarettir. Bu aşamaya kadar da çok 
sayıda alt yükleniciyi işe dâhil edip bilgi aktarmaktır.” sözleri 
ile ifade etti.

Deniz Platformları, Tüm Sektörü Kapsıyor
Açılış oturumunun son konuşmacısı, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Prof. Dr. İsmail Demir oldu. Prof. Dr. Demir, sanayinin 
tümüyle sektöre dâhil olduğunu belirtti: “Platformun kendi-
sini, tüm işin %20’si olarak gördüğümüzde, üzerindeki savaş 
yönetim sistemleri, silah sistemleri, çeşitli entegre sistem-
ler gibi konulara baktığımızda, aslında bir platform ve en-
tegre sistemden bahsediyoruz ve bu sadece bir tersanenin 
veya Dz.K.K.lığının sorumluluk alanının dışına taşıyor… Çok 
büyük bir konseptten bahsediyoruz. O hâlde, aslında savun-
ma sanayisinin bütün unsurlarının içinde olduğu ve entegre 
olması gereken bir konumdayız.”
Prof. Dr. Demir, sektörün durumu ile ilgili değerlendirme-
lerini de şu sözlerle paylaştı: “MİLGEM’i pazarlamaya gitti-
ğimizde, MİLGEM’in tasarımcısı, inşacısı gibi konular gün-
deme geldiğinde, tek adres gösteremiyoruz. STM, şu anda 
önde gidiyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi, denizcilik sektö-
ründe önde giden, özellikle ihracat dediğinizde, ‘Türkiye’nin 
ihracattaki amiral gemisi budur!’ diyeceğimiz bir kuruluşa 
ihtiyaç var… Bugün, sadece Tuzla bölgesinde, 7-8 tersane 
var. Artık bu sektör, Tuzla’da, Yalova’da, bu kadar sayıda 
özel tersaneyi besleyebilecek bir durumda değil. İhracatta, 
şu ana kadar gördüğümüz birkaç kötü örnekte olduğu gibi, 
birkaç tersanemizin gidip, aynı ülkede, aynı projeye teklif ve-
rerek, birbirinin önünü kesmesini istemiyoruz. Tabii serbest 
piyasa ekonomisi denilebilir; ama SSM olarak, bir regülatör 
görevi görmemiz gerektiğini biliyoruz… Zararlı ve öldürücü 
rekabet yerine, teşvik edici ve sinerji yaratan yaklaşımı tercih 
ediyoruz.”
Prof. Dr. Demir, sistemlerin maliyetleri ile ilgili de şunları 
söyledi: “SSM’de, maliyet analizi konusuna, çok hassas yak-
laşıyoruz, yaklaşacağız. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi, 
milli sistemleri geliştirirken, bunların maliyet etkin olmala-
rını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak. Çünkü sürdürü-
lebilirliğin şartlarından bir tanesi ihracat.”
Dz.K.K.lığının rolüne de değinen Prof. Dr. Demir, şöyle devam 
etti: “Bugüne kadar, Dz.K.K.lığımızın rolünü takdir ettiğimi-
zi belirtirken [şunu da söylemek gerekiyor:] bir kurumun,  

MSI Dergisi’nin, seminer için 
hazırladığı özel sayı, 
katılımcıların büyük 
beğenisini kazandı.
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hem ihtiyacı belirleyen hem o ihtiyacın tasarımını yapan hem 
onu hayata geçiren hem inşa eden hem daha sonra kontrolü-
nü ve kabulünü yapan olması, uzun soluklu olarak sağlıklı bir 
yapı değil. Bu açıdan, her ne kadar Dz.K.K.lığımızın rolü yad-
sınamaz, ihmal edilemez ve vazgeçilemez olsa da bu rolü, bir 
şekilde entegre  olarak gerçekleştirmenin yolunu da bulmak 
gerekiyor. Bu konuda, Dz.K.K.lığımızın son derece iyi niyetli 
yaklaşımları olduğunu biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımı-
zı devam ettirteceğiz. Sektörün de kendi içindeki yapılanma-
sını, daha uzun soluklu hâle getirmesini bekliyoruz.”
Prof. Dr. Demir, gelecekle ilgili şunları söyledi: “İş birliği ve 
koordinasyonun adresi olmaya gönüllüyüz. Bu konuda, yapı-
ları birleştirici, destekleyici ve başarı doğurtacak hamlelerin 
yapılmasında rol oynayıcı olmayı üstleniyoruz. Bunun da gö-
revlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz… Kafa kafaya ve-
receğiz, bundan 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının ihtiyaçları 
ile ilgili koordinasyon yapacağız; bunları değerlendireceğiz; 
o yıllara hazırlık olması için, milli sistemlerin geliştirilmesi-
ne bugünden başlayacağız.”

STM’nin Denizcilik Faaliyetleri 
Genişlemeye Devam Ediyor
Açılış oturumunun ikinci yarısında, sponsor konuşmalarına 
geçildi. Kürsüye ilk olarak, STM Savaş Sistemleri Yöneticisi 
Enver Küçükerman geldi. Küçükerman, STM Deniz Projeleri 
Direktörlüğü’nün, 170 beyaz yakalı personelle farklı tesisler-
de görev yaptığını söyledi:
n	 İstanbul Tersanesi Komutanlığında görev yapan 66 çalışan,
n	 Gölcük Tersanesi’nde görev yapan 14 çalışan,
n	 Teknopark İstanbul’da görev yapan 85 çalışan ve
n	 Pakistan’da görev yapan 9 çalışan.
Küçükerman, STM’nin sanayileşme çalışmaları ile ilgili de 
bilgi verdi. STM, MİLGEM projesinde, yerlileşme faaliyetleri 
kapsamında, 400 firma ile görüşmeler yaptı. Bunlar arasın-
dan, 212 ayrı firmadan malzeme tedariki gerçekleştirildi. Bu 
sırada ürünler, askeri standartlara uyarlandı. 75 adet sistem 
ve eçhize tedarik sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeli alımlar 
dışında, 9.200 kalem malzeme tedariki yapıldı. MİLGEM’de, 
sensör ve silahlar dışarda tutulduğunda, yaklaşık %75’lik 
yerlilik oranına ulaşıldı.
Küçükerman, STM tarafından yürütülen projelerden de bah-
setti. Bunlar arasında, daha önceden ayrıntıları paylaşılma-
yan, Test ve Eğitim Gemisi de yer aldı. Gemi, MİLGEM tekne 
formu kullanılarak, İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard)’n-
de inşa edilecek. Görev sistemlerinin tedariki ise ASELSAN 
tarafından gerçekleştirilecek.

STM, Pakistan AGOSTA 90B Yarı Ömür Modernizasyonu pro-
jesinde, ana yüklenici olarak; entegrasyon dizaynı, montaj, 
entegrasyon, test ve tecrübeler ve ELD hizmetleri görevle-
rini üsteleniyor. Projenin kapsamında yer alan alt sistemler, 
şöyle sıralanıyor:
n	 Sonar süit
n	 Entegre Komuta Kontrol ve Silah Sistemi
n	 Periskop (Hücum ve Seyir) Sistemi,
n	 Radar ve ED Sistemi,
n	 Konverterler
n	 Dümen Konsolu
n	 Kurtarma Şamandırası (tasarım ve üretim faaliyetleri)
Pakistan Ormara Deniz Üssü’nde ise STM; siltasyon, akıntı 
ve dalga etkileri sonucu denizdeki kullanım ve manevra ala-
nının kısıtlanmasını önleyecek ve bu konularda iyileştirme 
sağlayacak çalışmalar yapacak.
STM’nin yürütmekte olduğu uluslararası iş geliştirme faali-
yetleri de şöyle sıralanıyor:

Yüksek Mühendis Albay (E) Zafer Betoner ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal.



Aralık 2017 - 27



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017

28 - Aralık 2017

n	 Romanya: Modernizasyon ve korvet
n	 Pakistan: Korvet (MİLGEM), denizaltı
n	 Endonezya: Yeni denizaltı inşa
n	 Kuveyt: Modernizasyon
n	 Suudi Arabistan: Korvet (MİLGEM)
n	 Kolombiya: Korvet

ASELSAN’dan Ürün Çeşitliliği Vurgusu
Daha sonra kürsüye gelen ASELSAN Deniz Sistemleri Grup 
Başkanı Behçet Karataş, ilk olarak denizlerin öneminden 
bahsetti. Daha sonra, ASELSAN’ın, deniz alanındaki projeleri 
hakkında bilgi veren Karataş, şu rakamları paylaştı:
n	 ASELSAN’ın sistem sağladığı yeni gemi inşa projeleri 
 sayısı: 66
n	 Modernizasyon projeleri sayısı: 46
n	 Uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilen 
 platform sayısı: >100
Karataş, uzaktan komutalı silah sistemlerini, toplam  
14 ülkeye ihraç ettiklerini; yaklaşık 400 milyon dolarlık sa-
tış gerçekleştirdiklerini ve bunun %75’inin ihracat olduğunu 
söyledi.
ASELSAN’ın, uydu sistemlerinden, sensör ve silah sistemle-
rine ve sualtı akustiğine kadar olan geniş ürün ailesini, ge-
nel hatları ile tanıtan Karataş, satıhtan havaya milli güdümlü 
mermi sistemleri kapsamında; kısa, orta ve uzun menzilli 
güdümlü mermiler, atış kontrol sistemleri, fırlatma sistem-
leri geliştirebileceklerini ifade etti.
Karataş, gerektiğinde, inisiyatif aldıklarını da belirtti. Bu kap-
samda ASELSAN, Dz.K.K.lığının, insansız araçlar konusunda 
vereceğiz görevlere hazırlıklı olmak üzere, öz kaynakları ile 
sistemler geliştiriyor ve altyapılar oluşturuyor.
Karataş, sualtı sistemleri konusuna, ayrı bir parantez açtı. 
ASELSAN, 63 tam zamanlı sualtı akustik uzmanına sahip 
ve firma, 2008-2016 döneminde, 800.000 saat tasarım işgü-
cü harcadı; 18.000 saat deniz tecrübesi ve 20.000 saat gölet 
testleri gerçekleştirdi. Karataş, bir ihtiyaç doğduğunda, çok 
hızlı cevap verecek altyapıya sahip olduklarını vurguladı.
Sunumunun son bölümünde, Karataş, ASELSAN’ın deniz 
platformları ile ilgili hedeflerini, şöyle sıraladı:
n	 Türkiye’nin suüstü ve sualtı deniz sistemleri ihtiyaçlarının
 milli olarak karşılanması
 l Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin, 
  deniz platformlarına uyarlanması

 l Özgün güdümlü mermiler / parçacıklı mühimmatlar
 l Uzun menzilli toplar için atış kontrol sistemleri
 l Elektronik harp süiti
n	 Geleceğin teknolojilerine yatırım yapılması, 
 hazırlıklı olunması
 l Sualtı akustik ağ
 l Hard-kill torpido (fiziksel imha torpidosu)
 l Yüksek enerji lazer silahları
 l	 Silahlı/silahsız insansız sualtı, deniz ve hava araçları
n	 Sektördeki paydaşlar ile beraber büyüme ve mevcut 
 milli yetenekleri arttırma, sürekli iyileştirme
n	 İhracatı arttırma ve sürdürülebilir kılma

HAVELSAN, Başarısını, Denizlerin 
Altında da Sürdürmeyi Hedefliyor
Sponsor sunumlarının sonuncusu, HAVELSAN Komu-
ta Kontrol ve Savaş Sistemleri Program Grup Müdürü  
Mehmet Görgülü tarafından yapıldı. Görgülü, HAVELSAN’ın, 
GENESİS ve ADVENT ile suüstü platformlarında yaptığı ça-
lışmaları özetledi. ADVENT’in ürün hattı mantığı ile geliştiril-
diğini belirten Görgülü, getirdiği yenilikler arasında; kuvvet 
odaklı ağ destekli harekât yaklaşımını, dağıtık mimariyi ve 
yeni sistemlerin ilave edilmesine olanak sağlayan esnekliği 
saydı.
Görgülü, suüstü için GENESİS ne ifade ediyorsa sualtı için 
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin de onu ifade ettiğini ve bir milat 
olduğunu söyledi. HAVELSAN’ın, proje kapsamında üstlendi-
ği görevlerle geleceğin denizaltılarına milli sistemler sağla-
yacağını da sözlerine ekledi.
HAVELSAN, milli torpido atış kontrol sistemi üzerinde de ça-
lışmalar yürütüyor. Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS)’ni 
öz kaynakları ile geliştiren firma, Milli Sonar Entegre Komu-
ta Kontrol Sistemi SEDA’nın da kritik tasarımını tamamladı. 
SEDA, ilk olarak, Pakistan’ın AGOSTA 90B modernizasyo-
nunda kullanılacak.
Görgülü, sunumunu şu sözlerle tamamladı: “HAVELSAN 
olarak, sadece günümüzün değil, geleceğin teknolojilerine 
de uygun olarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile Dz.K.K.lığımı-
zın ihtiyaçlarını, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de karşıla-
yacağımıza inancımız tam.”

Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, MİLGEM projesi ile birlikte 
başlayan süreç ile ilgili olarak MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit 
Bayraktar ile görüş alışverişinde bulundu.
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TAIS, Aranan 
Marka Olmaya Aday
Seminerin ikinci günü de bir 
açılış oturumu ile başladı. 
Bu oturumda, ilk olarak Koç 
Üniversitesi Denizcilik Fo-
rumu (KÜDENFOR) Direktö-
rü Emekli Tümamiral Cem 
Gürdeniz, “21’inci Yüzyılda 
Nasıl Bir Donanma?” başlıklı 
sunumunu yaptı. Gürdeniz, 
8 Mart’ta, İstanbul’da ger-
çekleştirilen Deniz Savunma 
Sanayiinde Yükselen Tekno-
lojiler Çalıştay’ında gerçek-
leştirdiği ve MSI Dergisi’nin 
Nisan (2017/143) sayısında 
da haber yaptığımız konuş-
masını, seminer katılımcıları 
ile paylaştı. Gürdeniz’in su-
numunda dikkat çeken ifa-
delerden biri, nükleer hücum 
denizaltısına sahip olmanın, 
Türkiye’nin makro hedefleri 
arasında yer alması gerekti-
ğini belirtmesi oldu.
Açılış oturumunun ikinci su-
numu, TAIS Shipyards İdari Koordinatörü Gökhan Bodur ta-
rafından gerçekleştirildi. Bodur, TAIS’in, “Güçlü Türkiye için 
Güçlü Birlik” sloganı ile Anadolu Tersanesi, İstanbul Tersa-
nesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Selah Tersanesi 
tarafından kurulan bir ortak girişim olduğunu belirtti. Hedef-
lerini ise şöyle ifade etti: “Dünyaca bilinen yerli bir marka ile 
yerli kullanımı ön planda tutan gemiler inşa etmek; sadece 
gemi inşasını değil, bu gemilerle ilgili tüm teçhizat ve sis-
temleri de yerli imkânlarla donatmak.”
Bodur, TAIS’i oluşturan tersanelerin toplam kapasitesi ile 
ilgili şu bilgileri de paylaştı:
n	 Toplam çalışan sayısı, 3.160 kişi. Bunların 874’ü 

beyaz yakalı, 2.286’sı mavi yakalı. Projelere bağlı olarak, 
taşeron sistemi ile 3.000 ila 6.000 kişiye kadar ilave iş 
imkânı sağlanabiliyor.

n	 Toplam kullanım alanı, 472.360 metrekare. 
Bunun 131.372 metrekaresi açık alan; 
340.988 metrekaresi de kapalı alan.

n	 En büyüğü 250 m uzunluğunda ve 41 m genişliğinde, 
 12 adet farklı boyutta kızak bulunuyor.
n	 Toplam 3 adet, farklı büyüklükte yüzer havuz bulunuyor.
 Bunların en büyüğü, 285 m uzunluğa, 47 m genişliğe 
 ve 40.000 ton kaldırma kapasitesine sahip.
n	 Toplam 4 adet, farklı boyutlarda kuru havuz bulunuyor.
 En büyüğü 310 m uzunluğunda, 50 m genişliğinde.
n	 Ayrıca 240 m uzunluğunda, 42 m genişliğinde bir 
 yarı ıslak havuz bulunuyor.
n	 En büyüğü 640 m uzunluğunda ve 7 m genişliğinde 
 olmak üzere, 10 adet farklı boyutta iskele bulunuyor.
n	 Farklı boyutlarda, 12 adet raspa ve boya holü bulunuyor.
 Bunların en büyüğü, 600 metrekare kapalı alana sahip.
n	 3 tondan 550 tona kadar, çeşitli kaldırma kapasitelerine
 sahip kreynler bulunuyor. Ayrıca 250 ton ve 
 450 ton kapasitesinde, 2 adet blok taşıma aracı var.

n	 Tersaneler, bir yılda, yaklaşık 300.000 ton çelik işleme
 kapasitesine sahip. Ayrıca 100.000 ton çelik levha
 stoklama alanı bulunuyor.
n	 Dizayn ofisleri, ana tasarımdan, 3 boyutlu üretim

modeline kadar, komple dizayn kabiliyetlerine sahip. 
Bir geminin, klas kuruluşunun isteklerine uygun 
kullanım kılavuzu ve kitapçıkları dâhil; tüm tasarım, 
inşa ve teslim süreçleri ele alınabiliyor. Planlama 
ve proje yönetimi için kurumsal kaynak planlama ve 
malzeme kaynak planlama sistemleri kullanılıyor.

SSM, MEBS Projeleri ile de Destek Oluyor
Bodur’un ardından, kürsüye, SSM Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı Savunma Sanayii 
Uzmanı İlteriş Mirzaoğlu geldi. Mirzaoğlu, yürütülen pro-
jeler hakkında bilgi verdi. Bunlar arasında, daha önceden  
MSI Dergisi’ne haber olmamış, şu projeler yer aldı:
n	 İnsansız Gözetleme Radarları Projesi: Proje; Ege,

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de mevcut kaplama 
miktarını arttırmak maksadıyla Sahil Gözetleme 
Karakol Komutanlıklarına, insanız olarak kontrol edilen 
radarların konuşlandırılmasını konu alıyor. Projenin 
başlatma kararının, Ekim ayında alınması bekleniyordu.

n	 Muharebe Simülatörü Tedariki Projesi: Teklif
değerlendirme çalışmaları devam eden proje; Amfibi 
Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli personelin, 
muharebe şartlarına hazırlıklı olmalarını sağlamak 
maksadıyla, gerçek muharebe ortamını sanal ortamda 
simüle edilmesini ve ferdi nişancılık ve manga 
seviyesinde atış ve taktik eğitimlerinin verilmesini 
amaçlıyor.

n	 Denize Düşen Helikopterlerden/Mecburi İniş Yapan
Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü (DUNKER) 
Projesi: Düşen helikopterlerden ve mecburi iniş 

MSI Dergisi 8’nci DSS Özel Sayısı’nda, “Deniz Topları, Vazgeçilmez Olmayı Sürdürüyor” başlıklı makalesi 
yayınlanan MilSOFT İş Geliştirme Yöneticisi Sinan Topuz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Deniz 
Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır’a, MilSOFT’un çözümlerini anlattı.
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yapan uçaktan kaçma kurtulma eğitimlerini verecek 
simülatörlerin geliştirilmesini konu alan proje, teklif 
değerlendirme aşamasında.

n	 Kıyıya Çıkış Simülatörü: Teklife çağrı dokümanı
hazırlanmakta olan proje; amfibi harekâta katılacak 
gemilerin ve kıyıya çıkış birliklerinin personeline eğitim 
verecek simülatörün geliştirilmesini konu alıyor.

n	 Taktik Harekât Eğitim simülatörü (TAHES) Projesi: 
Proje; envanterde bulunan tüm platform, sensör ve 
sistemlerin kullanımına, taktik analizinin yapılmasına, 
harekat taktik durumların değerlendirilebilmesine, 
konsept ve taktiklerin geliştirilmesine, harekat 
planlarının formüle edilebilmesine imkân sağlayacak, 
modern bir TAHES Simülatörü’nün tesis edilmesini 
konu alıyor. Gölcük, Karamürsel, Aksaz ve Foça’da 
konuşlanacak bileşenlerin, birbirleriyle aynı görevde 
çalışabilmesi de hedefleniyor. Deniz Harp Oyunları 
Sistemi-2 (DEHOS-2)’nin ihtiyaçlarının da 
TAHES Projesi kapsamında ele alınması hedefleniyor. 
Proje, teklife çağrı dokümanı hazırlanma 
aşamasında.

n	 Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Dalış 
sistemi Simülatörü Projesi: Teklife çağrı dokümanı 
hazırlanan projede, yeni tedarik edilmekte denizaltılar 
için dalış simülatörü geliştiriliyor.

Dz.K.K.lığı, Ürün Hattı Düzenine 
Geçmek İstiyor
İkinci günün açılış oturumunun son sunumunu, Dz.K.K.lığı 
Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) Elektronik 
Harp Grup Başkanı Yüksek Mühendis Albay Nilüfen Çotuk, 
“21. Yüzyılda Deniz Savaş Sistemleri Teknoloji Öngörüsü ve 
Ürün Hattı Yaklaşımı” başlığı ile yaptı.
Albay Çotuk, “Bir problem sahasına uygulandığında, rakip-
ler arasında güç dengesini radikal olarak değiştiren tekno-
loji” olarak tanımladığı, oyun değiştirici teknolojilerle ilgili 
Dz.K.K.lığının öngörülerini, şöyle sıraladı:
n	 Geniş alan keşif gözetleme
n	 Sensör ağları
n	 Yönlendirilmiş enerji silahları

n	 Elektromanyetik savunma ve taarruz sistemleri
n	 İnsansız sistemlerin tekil, takım ve sürüler hâlinde 
 kullanılması
n	 Yeni nesil sonar süitleri
n	 Siber savunma ve saldırı teknolojileri
n	 Ağ destekli sistemler
Albay Çotuk, getirmek istedikleri ürün hattı yaklaşımının ge-
nel prensiplerini de şöyle sıraladı:
n	 Endüstri tarafından geliştirilen yeteneklerin edinilmesi
 yerine, ihtiyaç duyulan yeteneklerin, endüstri tarafından
 geliştirilmesinin sağlanması,
n	 Yeteneklerin platformlar ile birlikte geliştirilmesi yerine,
 platformlardan çok önce geliştirilmesi,
n	 Geliştirilmiş en iyi yetenek yerine, henüz geliştirilmemiş,
 sürpriz etkisi yaratacak yeteneklere sahip olunması.
Hâlihazırda, savaş sistemlerinin, ATMACA füzesi ve  
ÇAFRAD gibi birkaç istisna dışında, platform projeleri ile bir-
likte tedarik edildiğine dikkat çeken Albay Çotuk, önerilen 
ürün hattı modelinde, savaş sistemlerinin, platform proje-
lerinden ayrı olarak geliştirileceğini belirtti. Örnek olarak,  
GENESİS’e, sensör ve silahların entegrasyonunu verdi.  
Şu anda sensör ve silahlar, platformlar ihtiyaç duydukça ve 
platform projeleri kapsamında ekleniyor. Önerilen modelde 
ise bu entegrasyon, platform projelerinden bağımsız olarak 
yapılacak ve hazır hâle geldikçe, platformlara dâhil edilecek.
Albay Çotuk, ürün hattı yaklaşımının avantajlarını şöyle sı-
raladı:
n	 İsterlerin tek elden yönetimi,
n	 Mükerrer faaliyetin önüne geçilmesi,
n	 Tekrar etmeyen mühendislik çalışmalarının ve 
 maliyetlerinin tam kontrolü,
n	 Aşamalı (artırımlı) model ile teknolojik gelişimlerin 
 sistemlere uygulanması,
n	 Bütünleştirilecek platform ile ilgili projelerde, önce 
 ürünün hazır olması,
n	 Bütünleştirilecek platform ile ilgili projelerde, sadece 
 entegrasyon maliyeti ödenmesi ve
n	 Kurumlar arası sıkı koordinasyon sağlanabilmesi.
Seminer kapsamında, firmaların sunumları ve stantları ile il-
gili öne çıkan haberleri, ilerleyen sayfalarımızda derledik. 



MSI DENİZ SİSTEMLERİ SEMİNERİ 2017

32 - Aralık 2017

AYESAŞ, 
Operatör 
Konsollarının 
Geleceğini 
Sergiledi
Seminerde, katılımcı-
ların en çok ilgi göster-
diği stantlardan biri de  
AYESAŞ’ın standı oldu. 
Firma, IDEF 2017’nin ar-
dından, Deniz Sistemle-
ri Semineri’nde de Yeni 
Nesil Operatör Konsolu 
(ADVENT Konsolu)’nu, 

konsolun, bir suüstü platformunun Savaş Harekât Merke-
zi’nde kullanımını canlandıran sanal gerçeklik uygulaması 
ile sergiledi. Katılımcılar, konsolu, sanal gerçeklik gözlüğü-
nü takarak deneyimleme fırsatı buldular.
MİLGEM projesinin 5, 6, 7 ve 8’inci gemileri olan İ sınıfı fırka-
teynler başta olmak üzere, 2018 yılından itibaren yeni gemi 
inşa ve modernizayon projelerinde, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın tüm suüstü platformlarında  kullanılmak üzere 
tasarlanan ADVENT Konsolu, ayrıca, kara platformlarında 
da kullanılabilecek. Konsolun başlıca özellikleri şöyle sıra-
lanıyor:
n	 Kompakt, modüler, farklı isterlere uyumlandırılabilir,
n	 Türk Deniz Kuvvetlerinin ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
 yazılımı ile uyumlu ve
n	 Veri ve video ağları ile bütünleşik mimariye sahip.
Yeni Nesil Operatör Konsolu’nun nasıl geliştirildiği ile il-
gili ayrıntılar ise AYESAŞ İş Geliştirme Müdürü Dr. Tahir 
Çonka’nın; “Savaş Yönetim Sistemleri Donanımlarının Yer-
li Tasarım ve Üretimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar” başlıklı 
sunumunda yer aldı. Dr. Çonka, donanım tasarımında eski 
yaklaşımla yeni yaklaşımı, Tablo 1’deki gibi özetledi. Yeni 
yaklaşımda, özellikle sanal gerçeklik uygulamaları için bir 
hazırlık süreci yaşanıyor. Dr. Çonka, bu sürecin adımlarını 
şöyle sıraladı:
1. Ürüne ait tasarım dosyalarının, İnternet üzerinden 
 iletilmesi,
2. Ürün dosyalarının, sanal ortama uygun modele 
 dönüştürülmesi,
3. Işık, doku ve etkileşim ile ilgili ayarların yapılması,
4. Uygulamanın test edilmesi ve
5. Sanal ortamda kullanım. 
Bu hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan sanal uygulama-
nın, donanım tasarımı ile birlikte proje paydaşlarına sunul-
ması süreci ise şu 5 adımdan oluşuyor:
1. Uygulama için basit mock-up üretimi,
2. Sanal uygulama için ortam kurulumu,
3. Sanal ortamda test,
4. Geri dönüşlerin bildirilmesi ve
5. Tasarımın, aynı ortamda güncellenmesi.
Dr. Çonka, Endüstri 4.0’ın bir uygulaması olarak nitelendir-
diği bu yeni yaklaşımın ve Yeni Nesil Operatör Konsolu’nda 
yaşadıkları sürecin avantajlarını, şöyle sıraladı:
n	 Kaynakların (zaman, para ve insan gücü) etkin kullanımı,
n	 Hata ihtimalinin düşürülmesi ve müdahale süresinin 
 kısaltılması,
n	 Üretim öncesi tasarım sürecinin tam görsellik 
 kazandırılarak sunulması,

Tablo 1. Donanım Tasarımında, Eski ve Yeni Yaklaşım

 ESKİ YAKLAŞIM  YENİ YAKLAŞIM
n Kâğıt üzerinde  n Dokun-hisset özellikli, 
 çizimlerle gösterim  3 boyutlu gösterim
n Bilgisayar üzerinde   (sanal gerçeklik) 
 gösterim n Gerçek ölçülerle
n Mock-up gösterimi  gösterim
n Mühendislik  n Donanım öğesinin 
 Değişiklik Önerileri   gerçek boyutlarda,
 ile güncelleme    sanal gösterimi
   n Diğer alt sistemlerle 
    birlikte tüm sistemin
    sanal gösterimi
   n Gerçeğe en yakın 
    modelleme
   n Yerleşim tasarımı 
    gösterimi 

AYESAŞ’ın Yeni Nesil Operatör Konsolu, birçok katılımcı tarafından denendi.

Dr. Tahir Çonka
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n	 Üretim ekibi ve paydaşlarının süreçlerinin 
 kolaylaştırılması,
n	 Daha güvenilir ve test edilebilir gösterimin sağlanması ve
n	 Sanal gerçeklikte tam kullanım sağlanarak bir ilke 
 imza atılması.
Dr. Çonka, son olarak, yeni yaklaşımın gelecek çalışmalara 
katkılarını listeledi:
n	 Sanal gerçeklik ile akılda kalıcı, kolay anlaşılır interaktif
 eğitim sağlanır ile böylece nitelikli personel eğitimine
 katkı verilir,
n	 Sanal gerçeklik ile eğitim, bakım ve onarım gibi 
 süreçlerin eğitim maliyetleri asgari seviyeye çekilebilir,
n	 Sanal gerçeklik ile üretim öncesi tasarım sürecine 
 sürdürülebilir katkı sağlanabilir ve
n	 İnsan hatası asgari seviyede tutularak olası tüm 
 senaryolar tecrübe edilebilir.

Veri Dağıtım Sistemlerinin Adresi: 
Berkin Mühendislik
Berkin Mühendislik, sergi katılımcısı olarak yer aldığı semi-
nerde, ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu. Firmanın 
standı, oturumlar arası verilen molalarda, ziyaretçilerinin 
çokluğu ile dikkat çekti.
Sivil ve askeri gemiler için entegrasyon çözümleri sunan 
Berkin Mühendislik’in, etkinlikte öne çıkarttığı çözümü 
ise Veri Dağıtım Sistemi (VDS) ürün ailesi oldu. Bu ailede; 
küçük gemiler için 18 giriş-çıkış (input-output) kapılı Mini 
VDS’nin yanı sıra orta büyüklükteki gemiler için 30-60 gi-
riş-çıkış kapılı Midi VDS ve korvet, fırkateyn ve daha karma-
şık gemiler için de Gerçek Zamanlı VDS modelleri bulunu-
yor. Berkin Mühendislik Genel Müdürü Yücel Atalay, Lojistik 
Destek Gemileri projesi için seçilen VDS çözümlerinin, 500 
mikrosaniyeden daha az gecikme ile gerçek zamanlılık ih-
tiyaçlarını karşıladığını ifade etti. Genel Müdür Yardımcısı 
Mesut Zafer Sarı ise yeni başlayacak 2 gemilik bir proje 
için seçilen Mini VDS’de, ticari ürün kullanılmamasından 

dolayı, en az 20 yıl, “olduğu gibi (as is)” desteklenebilirliği 
sağladıklarını vurguladı. Askeri ürünlerde, özellikle daha 
düşük ilk alım maliyetleri nedeniyle sivil ihtiyaçlar için üre-
tilmiş rafta hazır ticari (RAHAT / Commercial-off-the-Shelf 
/ COTS) ürünlerin kullanılması gündeme gelse de bu ter-
cih, ileride bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle sivil sek-
törlerde kullanılan sistemlerin ömür devirlerinin, askeri 
sistemlere göre daha kısa olması, RAHAT bileşenler için 
ürün desteğinin, askeri sistem envanterdeyken kesilmesi 
ile sonuçlanabiliyor. Berkin Mühendislik’in çözümü ise bu 
durumun önüne geçiyor.
İstanbul, Tuzla merkezli olarak faaliyetlerine devam eden 
Berkin Mühendislik; VDS tabanlı entegrasyon çözümlerinin 
yanı sıra deniz muhabere alt sistemleri ile Entegre Platform 
Kontrol ve İzleme Sistemleri konularında da çözümler su-
nuyor.

Berkin Mühendislik ekibi bir arada.

Berkin Mühendislik’in standı, oturumlar arası verilen molalarda, ziyaretçilerinin çokluğu ile dikkat çekti.
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FİGES, Ustalık 
Dönemine Girdi
MİLGEM projesine; ger-
çekleştirdiği analizler, 
sonlu elamanlar model-
leme çalışmaları ve ileri 
mühendislik hizmetleri 
ile önemli katkılarda bu-
lunan; bu alanlarda, Türk 
askeri gemi inşa sana-
yisinin başta gelen çö-
züm ortaklarından olan  
FİGES, seminerde, çalış-
malarının ulaştığı olgun-
luk seviyesini gösterdi. 
Firma, edindiği tecrübe 
ile mühendislik hizmet-
lerini daha da optimize 
ederek, fark yaratmaya 
devam ediyor.
Etkinlikte, FİGES adına, 2 
sunum yapıldı. Bunlardan 
ilki, Uzman Yapısal Analiz 
Mühendisi Burak Tunç 
Çekirdekçi tarafından, 
“Gemi Sonlu Elemanlar 
Modeli (SEM) Hazırlan-

masında Süreç İyileştirme Amaçlı Kodlama Çalışmaları” 
başlığıyla gerçekleştirildi.
Bir askeri geminin sonlu elemanlar modelinin hazırlanış sü-
reçlerini kısaltmayı amaçlayan FİGES, bu süreçleri hızlandı-
racak, özel yazılımlar hazırladı. Çekirdekçi, sunumunda, bu 
yazılımlarla ilgili bilgiler verdi.
FİGES’in diğer sunumu, CFD Uygulama Mühendisi Ahmet 
Yusuf Gürkan tarafından, “Gemi Hidrodinamiği Analizlerin-
de Durağan ve Hareketli Kendinden Tahrik Analizleri Karşı-
laştırması” başlığı ile yapıldı. Gürkan, durağan ve hareketli 
analizleri, FİGES’in yaptığı çalışmalardan yararlanarak kar-
şılaştırmalı olarak anlattı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımcıları da FİGES su-
numlarına yakından ilgi gösterdi ve çeşitli teknik sorularla  
FİGES’in çözümlerinin ayrıntıları ile ilgili bilgi aldı.

FİGES, bir askeri geminin 3 boyutlu modelinin oluşturulması için ihtiyaç 
duyulan süreyi kısaltacak yöntemler geliştirdi.

Burak Tunç Çekirdekçi

Ahmet Yusuf Gürkan
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HAVELSAN, Savaş Yönetim Sistemleri ve 
Denizaltılarda, Geleceğe Bakıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın başlıca komu-
ta kontrol ve savaş yönetim sistemi (SYS) tedarikçisi olan 
HAVELSAN, etkinlikte, bu alanlarda, su üstü gemilerinde 
geldiği noktayı ve milli denizaltı çalışmalarında gelmek iste-
diği noktayı anlattı.

Geleceğin Savaş Yönetim Sistemleri
HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemleri ile ilgili çalışmala-
rının gittiği yönü, Deniz Savaş Sistem Mühendisi Levent Ta-
nın; “Birleştirilmiş Deniz Resmi Oluşturan Entegre Komuta 
Kontrol Sistemi Çözümleri” başlıklı sunumunda anlattı.
HAVELSAN’ın, yeni nesil SYS’nin özellikleri ile ilgili vizyonu-
nun ana hatları şöyle:

n	 Sensör ve silah sistemlerinin, Görev Grubu çapında 
 ortak kullanımına olanak sağlaması ve Ağ Merkezli 
 Harbe geçiş,
n	 Yeni nesil sensör ve silahların, tam bütünleşik 
 kullanımına olanak sağlaması,
n	 Tam bütünleşik Link 11/16/22, JREAP, VMF, 
 Simple kabiliyeti,
n	 Taktik veri linklerine ek olarak, gelecekte ortaya çıkacak
 yeni iletişim yöntemlerinin kullanımını ve bunlar 
 üzerinden veri paylaşımını desteklemesi,
n	 Karar destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve 
 doğru karar vermesini kolaylaştırması,
n	 Operatörlerin, aynı anda birden fazla rolü üstlenebilmesi;
 rollerin, dinamik olarak operatörlere atanabilmesi,
n	 Gelişmiş karar destek işlevleri,

Ahmet Muhtar ErdoğanLevent Tanın Mert Yenen

Amfibi gemilerin savaş sistemleri, 
kuvvetler arasındaki müşterek harekâtın 

öne çıktığı, karmaşık bir ortamda 
görev yapıyor.
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n	 SYS donanımlarında 
 modern COTS 
 teknolojilerin kullanımı ve
n	 Kullanıcıların, bilgiye
 erişiminin ve görev 
 yapmalarının kolaylaştırılıp
 hızlandırılması.
Yeni nesil SYS’nin, farklı işlev-
lerle ilgili kabiliyetleri de şöyle 
sıralanıyor:
n	 Durum Sergileme
 l Taktik durumun 
  3 boyutlu sergilenebilmesi,
 l Çoklu görünüm (View),
 l Ayarlanabilir coğrafi 
  durum sergileme alanı,
 l Çeşitli harita 
  formatlarının 
  desteklenmesi.
n	 İz Yönetimi (SYS çapında
 çok sensörlü, görev grubu 
 çapında çok platformlu)
n	 Harp Destek
 l Tehdit Değerlendirme (Üzerinde bulunan platform 
  ya da başka bir platforma göre)
 l Silah Yönetimi
  u Farklı platformların birlikte angajmana girmesi
  u Angajmanın farklı sensörlerle desteklenmesi
  u Farklı platformlardaki silah ve sensörlerin 
   ortak kullanımı
n	 Eğitim ve Benzetim
 l Eş Zamanlı Gerçek ve Eğitim Modunda Kullanım Yeteneği
 l Kuvvet Çapında Eğitim
Tanın, sunumunda, farklı komuta kontrol sistemleri için en-
tegrasyon çözümü olarak, HAVELSAN’ın DOOB ürünü de an-
lattı. Stratejik ve operasyonel seviyelere hitap eden DOOB; 
kara, deniz ve havada kullanılabiliyor. DOOB’un bir dizi ope-
rasyonel başarısı da bulunuyor:
n	 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 NATO CWIX 
 tatbikatlarına katılan sistem ile 350’den fazla, ikili test 
 ve senaryo testleri başarıyla icra edildi.
n	 DOOB, 2013 yılında, Combined Endeavour tatbikatında 
 başarıyla kullanıldı.
n	 DOOB, Ocak ayında, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı 
 Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi (SKKHM)’nde, 
 Müşterek Resim Prototipi olarak kuruldu ve kullanıcı 
 eğitimleri verildi.
HAVELSAN ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasın-
da, 2013 yılının Eylül ayında, DOOB’un 7 noktada kullanımına 
yönelik bir sözleşme imzalandı ve bu kapsamda, kurulum, 
eğitim ve destek hizmetleri verildi. Bu yılın Şubat ayında ise 
Umman Savunma Bakanlığı ile DOOB sisteminin uyarlanma-
sı ve tüm bakanlık unsurlarına yaygınlaştırılmasına yönelik 
bir sözleşme imzalandı.
Tanın, DOOB-Yeni Nesil SYS entegrasyonunun sağlayacağı 
katkıları da sıraladı:
n	 Çift yönlü entegrasyon ile bütünleşik deniz harekatının
 icra edilmesi
 l SYS’nin daha etkin bir şekilde görev icrasının 
  sağlanması
 l Deniz resminin farklı detaylarda izlenmesi

n	 Birleştirilmiş Deniz Resmi’nin oluşturulması ve 
 anlık güncellenmesi
n	 Birleştirilmiş Deniz Resmi’nin, diğer kuvvetler ve 
 Genelkurmay ile paylaşılması.

Amfibi Gemilerin Savaş Sistemleri 
Olgunlaşıyor
Dz.K.K.lığı, amfibi filosunu, LST ve Çok Maksatlı Amfibi Hü-
cum Gemisi projeleri ile modernize ederken, HAVELSAN 
da SYS çözümlerini, bu gemilere yönelik olarak geliştiriyor. 
Söz konusu gemilerin, amfibi harekât için komuta-kontrol 
merkezi işlevini de görecek olması, HAVELSAN’ın SYS çözü-
müne, yeni görevler yüklüyor. Uygulama Yazılımları Kıdemli 
Mühendisi Mert Yenen, “LHD – Müşterek ve Savaş Dışı Ha-
rekât, Kuvvetler Arası iş Birliği ve Ağ Destekli Yetenek” baş-
lıklı sunumunda, çalışmalarının geldiği son noktayı anlattı. 
Bir önceki seminerden bu yana, LST projesi kapsamında tes-
limatlarını ve testlerini başarıyla tamamladıklarını belirten 
Yenen, çözümlerinin ulaştığı olgunluğu vurguladı.
Yenen’n değindiği bir diğer konu, kuvvetler arası iş birliği 
kapsamında, amfibi gemilerdeki SYS’lerin, Muharebe Saha-
sı Yönetim Sistemi (MSYS) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi 
(HvBS) gibi diğer komuta-kontrol sistemleri ile entegrasyo-
nu oldu.

HAVELSAN, Milli Denizaltı için Hazır
HAVELSAN’ın denizaltı alanında yaptığı çalışmaları,  
TORAKS/YTDP/AGOSTA Proje Müdürü Ahmet Muhtar Erdo-
ğan, “Milli Denizaltı’ya Beş Kala: Yeni Tip Denizaltı için Yatı-
rımlar ve Kazanımlar” başlıklı sunumunda anlattı. Su üstü 
platformlarda, başta SYS olmak üzere, uzmanlaştığı alanlar-
da tek adres haline gelen HAVELSAN, benzer konuma, deni-
zaltılarda da ulaşmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, denizaltılar-
la ilgili şu alanlarda faaliyet gösteriyor:
n	 Komuta Kontrol ve Savaş Yönetim Sistemleri
n	 Sualtı Sensör ve Silah Entegrasyonu
n	 Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi
n	 Torpido Atış Kontrol Sistemi

TORAKS’ın ekran görüntüleri.
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n	 Denizaltı Dalış Simülatörü
n	 Sinyal İşleme ve Teknolojik Çözümler
HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP)’nde, önemli gö-
revler üstleniyor:
n	 Entegre Sualtı Komuta Kontrol Sistemi (ESKKS)’nin 
 SYS yazılımının geliştirilmesi,
n	 Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin geliştirilmesi,
n	 Karaya Konuşlu Test Sistemi (KKTS)’nin kurulumu, 
 bakımı ve idamesi,
n	 ESKKS’nin yazılım ve sistem eğitimlerinin verilmesi,
n	 Tüm ESKKS kaynak kodunun konfigürasyon kontrolü, 
 bakımı ve idamesi ve
n	 İlk sistem için Bremen’de başarıyla gerçekleştirilen 
 entegrasyon ve test çalışmalarının ardından, geri kalan 
 5 denizaltı için, entegrasyon ve test çalışmalarının 
 Türkiye’de gerçekleştirilmesi.
HAVELSAN ayrıca, Raytheon’un alt yüklenicisi olarak,  
Mk48 Torpido Atış Kontrol Sistemi’nin entegrasyonunu da 
gerçekleştiriyor.
HAVELSAN’ın denizaltılarla ilgili bir diğer önemli  
projesi, Pakistan’da, STM’nin altyüklenicisi olarak rol aldı-
ğı, AGOSTA 90B modernizasyonu. HAVELSAN, bu projede, 
Entegre Sualtı Komuta Kontrol Sistemi’ni ve Denizaltı Bilgi 
Dağıtım Sistemi’ni geliştiriyor. Erdoğan, ön tasarımı Eylül 
ayında başarıyla tamamladıklarını; 2018 yılının ilk aylarında 
da kritik tasarım aşamasını tamamlamayı hedefledikleri-
ni belirtti. Projede, ilk denizaltının, 2020’de teslim edilmesi 
planlanıyor.

HAVELSAN’ın denizaltılarla ilgili nihai hedefi ise milli de-
nizaltı için ESKKS’yi özgün olarak geliştirmek. Bu sistemin 
ana bileşenlerinden biri olan Torpido Atış Kontrol Sistemi ile 
ilgili inisiyatif alan HAVELSAN, Torpido Atış Kontrol Sistemi 
(TORAKS)’ni öz kaynakları ile geliştirdi. Jenerik bir torpidoya 
yönelik olarak geliştirilen TORAKS, modüler yapısı sayesin-
de, farklı torpidolar için uyarlanabilecek.
Erdoğan, sunumunun sonunda, denizaltılara yönelik ça-
lışmalarla ilgili önerilerini de dile getirdi: HAVELSAN, 
Dz.K.K.lığının envanterinden çıkan denizaltıların, Dz.K.K.lığı 
kontrolünde, sektör tarafından test platformları olarak kul-
lanılabilmesini gündeme getirdi.

HAVELSAN, TORAKS’ı, çeşitli etkinliklerde sergiliyor.
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Gemilerde 
Helikopter 
Operasyonlarına 
Hexagon Studio 
Güvencesi
Hexagon Studio’nun gün-
demi, gemilerde heli-
kopter operasyonlarının 
güvenliğini yakından ilgi-
lendiren; Gemi Helikopter 
Harekât Limitleri (GHHL) 
ve Güverte Arayüz Pilot 
Efor Skalası (GAPES) ha-
ritaları oldu. Firmanın, 
her iki haritanın çıkar-
tılması için geliştirdiği 

mühendislik yaklaşımları, İş Geliştirme Müdürü Ünal Elbeyli 
tarafından anlatıldı.
Gemilerde:
n	 Su üstündeki yapının, rüzgârın akışını bozması,
n	 Baca gazlarının iniş-kalkış platformuna etkisi ve,
n	 Sert deniz durumları nedeniyle,
helikopter operasyonları sırasında, helikopterin manevra 
kabiliyeti olumsuz olarak etkileniyor. Çözüm ise her gemi 
için ayrı ayrı oluşturulan, GHHL ve GAPES haritalarında yatı-
yor. Söz konusu haritalar, NATO dokümanlarında da yayınla-
nıyor ve müşterek harekâtlarda da kullanılıyor.
Elbeyli, sunumunda, Hexagon Studio’nun bu haritaları oluş-
turmak için geliştirdiği metodolojiyi, bu metodolojinin örnek 
gemi ve helikopter modelleri üzerinde uygulanmasını ve 
elde edilen sonuçları anlattı. Hexagon Studio, bu haritaların 
teknoloji gösterimini, IDEF 2017’de sergilediği, Temel Uçuş 
Eğitim Simülatörü’nde gerçekleştirdi.

Elbeyli, sunumunun sonunda, GHHL haritalarının, helikopter 
harekâtı icra eden tüm gemiler ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı tarafından belirlenecek farklı modellerdeki helikop-
terler için çıkartılması gerektiğini ve Hexagon Studio’nun, bu 
görev için hazır olduğunu vurguladı. Elbeyli’nin sunumunda, 
bu çalışmanın yapılabileceği gemiler arasında; MİLGEM, Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Lojistik Destek Gemisi, De-
nizde İkmal Muharebe Destek Gemisi, Amfibi Gemi, MOSHİP, 
RATSHİP ve TF-2000 de sayıldı.

Su Üstü 
Platformların 
Her İhtiyacına Bir 
Leonardo Ürünü
Leonardo, seminerde, 
su üstü gemilerin kritik 
bileşenlerinden; radar, 
atış kontrol sistemi ve 
savaş yönetim sistemi 
ile ilgili çözümlerini, 
Pazarlama Müdürü Lo-
renzo Cozzella’nın ger-
çekleştirdiği sunumda 
anlattı.
Son yıllarda, İtalyan 

Deniz Kuvvetlerinin yeni platform projeleri başlatmasıyla  
Leonardo da bu platformların ihtiyaçlarını karşılayacak, ye-
nilikçi çözümler geliştirmeye başladı. Firmanın radar ala-
nındaki çözümleri; seyrüsefer radarından 3 boyutlu gözet-
leme radarına, atış kontrol radarından balistik füze erken 
hava ihbar radarına kadar uzanıyor. Leonardo’nun su üstü 
platformlarına yönelik radar ürün ailesinin başlıca özellikleri 
ise şöyle sıralanıyor:
n	 Leonardo, son 2 yıl içinde, İtalyan Deniz Kuvvetleri için

yürüttüğü çalışmalar kapsamında, antenleri gemi 
gövdesi ile aynı hatlara sahip şekilde monte edilebilen 
(conformal), yenilikçi katı hal radarları geliştirdi. Bu 
radarlar, gemilerin radar izini azaltan tasarımları ile 
uyumlu bir entegrasyona olanak sağlıyor. 
Radar performansında ise herhangi bir azalma 
gerçekleşmiyor.

n	 Yeni geliştirilen radarlar arasında, tespit ve teşhis
performansını en üst düzeye taşıyan çift bantlı bir 
tasarım da bulunuyor.

Hexagon Studio, GHHL ve GAPES haritalarının teknoloji gösterimini, 
IDEF 2017’de sergilediği Temel Uçuş Eğitim Simülatörü’nde gerçekleştirdi.

Hexagon Studio, GHHL ve GAPES 
haritalarının oluşturulması için, 

bir metodoloji de geliştirdi.
Leonardo, insan-makine arayüzü konusunda, yenilikçi tasarımlar 
üzerinde de çalışıyor.

Lorenzo Cozzella

Ünal Elbeyli
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n	 Yeni geliştirilen bir diğer radar, RAN 40 L EVO. 
Aktif elektronik taramalı dizin prensibini kullanan ve 
L bandında çalışan bir radar olan RAN 40 L EVO, 
erken ikaz ve balistik füze savunması görevlerinde 
kullanılabiliyor.

n	 Leonardo, bu radarlarla birlikte entegre edilebilecek,
dairesel ve statik bir anten kullanan IFF sistemi de 
geliştirdi.

Leonardo’nun su üstü platformlar için sunduğu radar çö-
zümleri, KRONOS ürün ailesinde toplanıyor:
n	 Erken ikaz ile taktik balistik füzelere ve hava soluyan
 hedeflere karşı savunma görevlerinde kullanılabilen
 KRONOS Power Shield,
n	 Balistik tehditlere ve hava soluyan hedeflere karşı etkin,
 çift bantta çalışan bir çözüm sunan KRONOS Dual Band,
n	 PAAMS (Principal Anti-Air Missile System / Temel Hava
 Savunma Füze Sistemi)’ın ana radarı olarak da kullanılan
 KRONOS GRAND NAVAL ve,
n	 400 groston ve üzeri gemilerde kullanılabilen 
 KRONOS NAVAL.
Atış kontrol sistemleri de radarlarda yaşanan gelişme-
lerden payını alıyor. Leonardo’nun yeni nesil atış kontrol 
sistemi NA-30S, çift bantta; Ka ve X bantlarında çalışıyor.  
Böylece, radarın, hem yakın hem de uzak hedefleri, otoma-
tik olarak izlemesi kolaylaşıyor. Leonardo’nun çözümleri;  
12,7 mm’den 127 mm’ye kadar olan farklı kalibrelerdeki ge-
niş bir silah yelpazesinin hedefe yönlendirilmesi için kulla-
nılabiliyor.
Sunumda, Leonardo’nun savaş yönetim sistemlerinin  
öne çıkan özellikleri ise modülerlik ve her türlü muharebe 
sisteminin, bu savaş yönetim sistemlerine kolaylıkla entegre 
edilebilmesi oldu. Leonardo, özellikle insan-makine arayüzü 
konusunda, yenilikçi tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Luciad 
Farkındalığı 
Arttırdı
Çözümleri, geliştiriciler 
tarafından, sistem ta-
sarımında birer bileşen 
olarak kullanıldığı için 
genellikle son kulla-
nıcılarla doğrudan te-
mas kurmayan Luciad, 
seminerde, farkındalık 

arttırdı. Luciad Ülke Satış Müdürü Mehmet Emin Halitligil, 
“Denizde Gelişmiş Durumsal Farkındalık ve Analiz Araçları 
için Destek” başlıklı sunumunda, firmanın, denizcilik sektö-
rüne yönelik ürün ve hizmetlerini anlattı.
Luciad, görev kritik alanlarda, yüksek hacimli veri işleyen 
uygulamalarda kullanılan, coğrafi mekânsal durum farkın-
dalığı (geospatial situational awareness) yazılım bileşenleri 
geliştiriyor. Bu yazılım bileşenleri, geliştiriciler tarafından, 
üzerinde çalıştıkları uygulamalara kolaylıkla entegre edile-
biliyor. Firma, çözümlerinin teknik yeterliliği ve performan-
sının yanı sıra faaliyete geçtiği 1999 yılından bu yana, hiçbir 
ürününün desteğini kesmemiş olması ile de öne çıkıyor.
Luciad’ın savunma ve havacılık sektöründeki uluslararası 
müşterileri arasında; Airbus, BAE Systems, Indra, Leonar-
do, Lockheed Martin, Navantia, NATO ve Thales de yer alıyor. 
Türkiye’deki müşterilerinden bazıları ise ASELSAN, AYESAŞ,  
HAVELSAN, Meteksan Savunma, STM, TÜBİTAK ve YALTES.
Ekim ayında, Luciad cephesinde kurumsal bir gelişme de ya-
şandı. Firma, Ekim ayında, coğrafi ve endüstriyel kurumsal 
uygulamalar arasında verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yönelik 
bilgi teknolojileri sağlayan küresel bir kuruluş olan Hexagon 
AB’nin bir parçası haline geldi.

Leonardo, farklı ihtiyaçları cevap verebilen 
KRONOS radar ailesini geliştirdi.

Mehmet Emin Halitligil
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Meteksan Savunma, Ürün Ailesini 
Genişletiyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, Türkiye’nin su altı 
akustiği mükemmeliyet merkezi olarak görevlendirilen Me-
teksan Savunma, etkinlikte gerçekleştirdiği 3 sunumla hem 
su altı akustiği hem de kıyı tesislerinin güvenliği ile ilgili ça-
lışmalarını anlattı. Firma, standında ise:
n	 Yangın eğitim simülatörü,
n	 Yara savunma eğitim simülatörü,
n	 Karinaya monteli sonar,
n	 Su altı erken ihbar ve haberleşme sistemleri,
n	 Denizaltı sonar sistemleri ve
n	 Su altı silah sonar ve sensör sistemleri çözümlerini tanıttı.
Meteksan Savunma’nın, seminer boyunca, son olarak Kore 
Cumhuriyeti tarafından tercih edilen yara savunma eğitim 
simülatörü gibi dünya çapında bilinen ürünlerini ön plana 
çıkartmaması; yeni geliştirdiği çözümleri ile ilgili anlatacak 
çok şeyinin olması ise gelecek dönemin ipuçlarıydı. Metek-
san Savunma, mevcut ürünleri ve yeni çözümleriyle önü-
müzdeki dönemde de deniz kuvvetlerinin önemli iş ortakla-
rından biri olmaya devam edeceğini gösterdi.

Meteksan Savunma, Dünya Çapında Bir 
Sonar Firması Olma Yolunda
Firmanın ilk sunumu, “Geçmişten Geleceğe MİLGEM Sonarı” 
başlığıyla Kıdemli Sistem Mühendisi Emre Topçu tarafından 
yapıldı. Sunumun iki ana vurgusu vardı:
1. Sonar geliştirmek, uzun ve saha tecrübesinin fark 
 yarattığı bir süreç.
2. Meteksan Savunma, sanayileştirmek üzere Deniz 
 Kuvvetleri Komutanlığından (Dz.K.K.lığından) aldığı 
 YAKAMOS sonarını geleceğe taşıyan çalışmaları, 
 şimdiden planladı ve dünya çapında bir sonar firması
 olma yolunda ilerliyor.
Topçu, bir platform sonarının geliştirme süreçlerini, şöyle 
sıraladı:
n	 Kavramsal Tasarım
n	 Islak Taraf (wet-end)’ın Geliştirilmesi
n	 Islak Taraf ile Uyumlu Kuru Taraf (dry-end)’ın 
 Geliştirilmesi
n	 Prototip Üretimlerin Tamamlanması
n	 Alt Birim Testlerinin Gerçekleştirilmesi
n	 Harici Platform kullanılarak Prototip Testlerinin 
 Gerçekleştirilmesi

n	 Performans Optimizasyonu
n	 Mevcut Platform Kullanılarak Prototip Testlerinin 
 Gerçekleştirilmesi
n	 Performans Optimizasyonu
n	 Gemi Sistemleri ile Entegrasyon
n	 Sistem Kabul Testleri
Sistem kabul testleri, aslında sürecin sonu olmuyor. Özellik-
le sistemin kullanıma girmesi ile farklı bölgelerde ve koşul-
larda alınan veriler, sonarın daha da geliştirilmesi için büyük 
önem taşıyor.
Meteksan Savunma’nın sonar konusundaki çalışmaları,  
Dz.K.K.lığının MİLGEM projesi için geliştirdiği YAKAMOS sona-
rının sanayileştirilmesi kararı ile hız kazandı. Bu karar önce-
sinde:
n	 2005 yılında, Dz.K.K.lığının inisiyatifi ile ARMERKOM

tarafından, sonarın kavramsal tasarım çalışması 
başlatıldı. 2 sene içerisinde, kavramsal tasarım, prototip 
üretimi ve testlerin bir bölümü tamamlandı.

n	 2007 yılında, açık deniz römorku TCG DARICA ile
 geliştirme testleri başlatıldı. 2 senelik süreçte, testler ve
 performans optimizasyonu gerçekleştirildi.
n	 Meteksan Savunma, sonarın algılayıcı kısmı olan ve
 suyun altında bulunduğu için “wet-end” olarak 
 tabir edilen bölümünün sanayileşmesi için açılan ihaleyi,
 2009 yılında kazandı ve MİLGEM projesinde, sonarın 
 bu bileşenini sağlamaya başladı.
n	 2010 yılında, sonar, MİLGEM projesinin ilk gemisi
 HEYBELİADA’ya entegre edildi. Testleri ve optimizasyonu
 gerçekleştirildi. Yıl sonuna doğru da kabul testleri
 tamamlandı.
n	 2013 yılında, sonarın, MİLGEM projesinin 2’nci gemisi
 BÜYÜKADA’ya entegrasyonuna kadar; ilk gemi ile farklı
 denizlerde ve farklı koşullarda toplanan veriler, 
 poligon verileri ve kullanıcı geri bildirimleri kullanılarak
 sistemde iyileştirmeler yapıldı.
n	 2016 yılında, sonarın, suüstünde bulunan kısımlarını
 (dry-end) da kapsayan bütününün sanayileştirilmesi için,
 yine Meteksan S avunma seçildi.
Meteksan Savunma ise sonarın tüm sorumluluğunu üstlen-
meden önce, hazırlıklarını tamamladı:
n	 MİDAS (Milli Piezoelektrik Seramik Geliştirilmesi) projesi
 ile Navy-I ve Navy-II tipi piezoelektrik seramikler için;
 yurt içinde kompozisyon geliştirme, karakterizasyon, 
 test ve üretim yeteneği kazanıldı.

 Emrah İlbeyEmre Topçu Mesut Görateş
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n	 YAKAMOS’un wet-end birimlerinin sanayileşmesi
 sürecinde, sensör ve dizin tasarım, modelleme, analiz 
 ve test yeteneği kazanıldı.
n	 MST-01 projesinde, envanterdeki SQS-56 sonarları için,
 yedekt parça olarak transdüser sağlandı.
n	 Yaklaşık 15 m derinliğe sahip; hassas konumlandırma

sistemi sayesinde, 2-100 kHz arasında akustik testlerin 
yapılmasına olanak sağlayan test altyapısı, Bilkent 
Göleti’nde kuruldu (Bilkent Göleti Açık Su Test ve 
Kalibrasyon Tesisi). Ayrıca, havuz ve basınç tankı 
altyapıları da kullanıma sunuldu.

Dz.K.K.lığından teknoloji transferi ile YAKAMOS sonarını 
devralan ve sisteme tamamen hakim hâle gelen Meteksan 
Savunma, MİLGEM projesinde kullanılan YAKAMOS-1 sonarı 
için şu çalışmaları yapacak:
n	 MİLGEM projesinin 3’üncü gemisinin sonarında, 

bir dizi yenilik olacak. Meteksan Savunma, sonar 
yazılımını baştan ele alarak, özellikle kullanılan 
donanıma bağlı yazılım birimlerini, donanımdan 
bağımsız hâle getirdi. Yurt dışından tedarik edilen ve 
artık aynı kaynaktan satın alınamayan PGA kartlarını da 
kendisi geliştirdi. Geliştirilen kartların gürültü seviyesi, 
öncekilere göre daha düşük olduğu için, 
sonarın performansında da artış sağlandı. 
Benzer şekilde, yurt dışından tedarik edilen; 
ancak artık aynı kaynaktan satın alınamayan 
ADC-DAC kartları ise farklı bir kaynaktan tedarik 
edilmeye başlandı. Meteksan Savunma, tüm bu 
değişikliklerin, laboratuvar ortamında rahatlıkla test 
edilebilmesi için, wet-end’i simüle eden boş bir 
yük de geliştirdi.

n	 MİLGEM projesinin 4’üncü gemisinin sonarında, aktif
izleyici (active tracker) özelliği olacak. Ayrıca 
sonara, seyir sırasında da eğitim faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesine imkan sağlayacak, simülasyon modu 
kazandırılacak.

Projenin son gemisinde yer alan tüm kabiliyetler,
diğer 3 gemideki sonarlara da kazandırılacak.
Meteksan Savunma’nın, bir ürün ailesi hâline gelecek  
YAKAMOS ile ilgili gelecek planları ise şöyle:
n	 BARBAROS sınıfı fırkateynlerin modernizasyonu
 kapsamında, gemilere, YAKAMOS-2 sonarı entegre
 edilecek. YAKAMOS-2, YAKAMOS-1’in, mimarisine 
 sadık kalınarak donanımları yerlileştirilmiş ve çevre

 koşullarına dayanıklılığı iyileştirilmiş bir sürümü olacak.
n	 İ sınıfı fırkateynlerde; yazılım-algoritma iyileştirmeleri

yapılmış, modüler ve ölçeklenebilir bir entegre sonar süiti 
olan YAKAMOS-3 kullanılacak. YAKAMOS-3, modülerliği 
sayesinde, farklı platformlarda, farklı wet-end birimleri 
ile çalışabilir özellikte olacak. Sonar, örneğin, korvet 
boyutunda bir gemide, daha az sensöre sahip bir wet-end; 
muhrip boyutunda bir platformda ise daha çok sensöre 
sahip bir wet-end ile görev yapabilecek.

n	 TF-2000 fırkateyninin açık denizlerde de görev yapacak
olmasından hareketle Meteksan Savunma, bu tür 
denizlerde tespit menzilini arttıran düşük frekanslı aktif 
sonar YAKAMOS-L’yi geliştirecek. 

Topçu, sunumunda, NATO onaylı bir performans analiz yazı-
lımı olan LYBIN’den, YAKAMOS-1 için alınan model örnekle-
rini gösterdi. Sonarın tahmini tespit menzillerini gösteren bu 
model örnekleri, YAKAMOS-1’in, Türkiye’nin çevre denizleri 
için uygun bir çözüm olduğunu gösteriyor.

Gelecek, Fiber Optik Algılayıcılarda
Meteksan Savunma, bir yandan YAKAMOS sonar ailesini, 
mevcut teknolojilerle geliştirirken, bir yandan da geleceğin 
teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu kapsamda, sonarların al-
gılayıcıları ile ilgili fiber optik teknolojiler üzerinde de çalışan 
Meteksan Savunma, çalışmalarının geldiği noktayı, Kıdemli 
Sistem Mühendisi Emrah İlbey’in; “Sualtı Platformları için Yeni 
Nesil Fiber Optik Sonar Çözümleri” başlıklı sunum ile anlattı.
Fiber optik algılayıcılar, yüksek hassasiyetleri, düşük gürül-
tüleri, elektromanyetik girişimden etkilenmemeleri ve çokla-
ma kolaylığı (tek bir fiber kablosu ile birden çok algılayıcının 
desteklenmesi) ile öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür algılayıcılar, çe-
kili dizinlerde kullanıldığında; elektrik gücü ihtiyacı olmayan, 
daha ince ve hafif bir dizinin üretilmesine olanak sağlıyor.
Meteksan Savunma, bu algılayıcılarda, Mandrel Tabanlı 
Akustik Algılama yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde, fiber 
kablo, silindirik mandrel etrafına sarılıyor. Sistemde, tüm 
mandreller, aynı özelliklere sahip. Bir tanesi, suüstünde, re-
ferans mandrel olarak kalıyor. Su altında, akustik bir dalga 
mandrele çarptığında, mandrelin çapı değişiyor; bu da fiber 
sarımın uzunluğunu değiştiriyor. Böylece, referans mand-
relde, optik yol uzuyor; referans mandrele göre faz farkı olu-
şuyor.

Topçu, sunumunda, NATO onaylı bir performans analiz yazılımı olan 
LYBIN’den, YAKAMOS-1 için alınan model örneklerini gösterdi. Sonarın 
tahmini tespit menzillerini gösteren bu model örnekleri, YAKAMOS-1’in, 
Türkiye’nin çevre denizleri için uygun bir çözüm olduğunu gösteriyor.
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Meteksan Savunma, sisteme bağlı birden fazla mandreli, tek 
bir fiber üzerinden sürebilmek için, zamansal çoklamayı kul-
lanıyor. Ayrıca, dış ortam gürültüsünün izolasyonu için, refe-
rans mandrelinin sinyali de aynı fiber ile taşınıyor.
Meteksan Savunma, Bilkent Göleti Açık Su Test ve Kalibras-
yon Tesisi’nde kurulu su altı akustiği test altyapısında, geliş-
tirdiği algılayıcıların testlerini gerçekleştirdi. Sonuçlar, yük-
sek hassasiyet ve düşük algılayıcı öz gürültüsü değerlerine 
ulaşıldığını gösterdi.
İlbey, Meteksan Savunma’nın, başlatılacak projelerle bu 
algılayıcıları nihai ürünlere entegre etmeye hazır olduğunu 
ifade etti.

Stratejik Kıyı Tesislerinin Korunması 
Meteksan Savunma’dan
Meteksan Savunma’nın, seminer ile gündeme getirdiği bir 
diğer konu, sualtı ve suüstü tehditlere karşı, stratejik tesis 
güvenliği oldu. Meteksan Savunma Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı Müşteri İlişkileri Yöneticisi Mesut Görateş, bu konu-
da yaptığı sunuma, şu sözlerle başladı: “Biz, bu sunumda, 
özellikle denize kıyısı olması sebebiyle entegre bir güvenlik 
çözümüne ihtiyaç duyan; liman, üs veya denize kıyısı olan 
stratejik tesislerin güvenliğine yönelik olarak, Meteksan 
Savunma’nın çözüm önerisini anlatacağız. NATO ülkeleri 
arasında kabul gören temel sistem isterlerini karşılayan bu 
çözüm önerisi, Meteksan Savunma tarafından geliştirilen alt 
sistemleri de içeriyor.”
Meteksan Savunma’nın önerdiği çözüm, kıyıdaki stratejik 
tesislere; su altından, suüstünden, karadan ve havadan ge-
lecek tehditlere yönelik; erken uyarı, tespit, sınıflandırma ve 
karşı koyma yeteneklerini sağlıyor. Bu çözüm için Meteksan 
Savunma ve iş ortakları tarafından sağlanan alt sistemler ise 
şöyle sıralanıyor:
n	 Meteksan Savunma tarafından geliştirilen RETİNAR 
 çevre gözetleme radar ailesi,
n	 İş ortakları tarafından sağlanan, müstakil veya radara 
 entegre edilebilen, gece ve gündüz görüş kameraları,
n	 İş ortakları tarafından sağlanan insansız hava araçları,
n	 Meteksan Savunma tarafından geliştirilen sualtı akustik
 sensör dizinleri (pasif erken uyarı sensör ağ sistemleri),
n	 Meteksan Savunma tarafından geliştirilen sualtı 
 sayısal haberleşme modemi,
n	 İş ortakları tarafından sağlanan dalgıç tespit sonar 
 sistemleri,
n	 İş ortakları tarafından sağlanan el terminalleri,

n	 Meteksan Savunma tarafından geliştirilen IP tabanlı 
 haberleşme ağı,
n	 İş ortakları tarafından sağlanan komuta kontrol 
 merkezi ve
n	 Meteksan Savunma tarafından geliştirilen lazer 
 kamaştırıcı sistemler.
Meteksan Savunma, bu entegre çözümün haberleşme alt-
yapısını da kritik bileşenlerle destekliyor. Firmanın, bir 
başka proje kapsamında geliştirdiği yazılım tabanlı haber-
leşme mimarisi, bu kapsamda kullanılabilecek yetenekler 
arasında yer alıyor. Meteksan Savunma, bu mimariye sahip 
bir haberleşme çözümünün teslimatına, başka bir projede,  
ASELSAN’ın altyüklenicisi olarak halen devam ediyor.  
Söz konusu mimarinin özellikleri şöyle sıralanıyor:
n	 Değişik kullanıcılar arasında, noktadan noktaya ve 
 noktadan çok noktaya haberleşmeyi destekliyor.
n	 Ölçeklenebilir bant ve kanal genişliğine sahip.
n	 Hücresel haberleşme tekniğini kullanıyor.
n	 Radyo-link çalışma modu bulunuyor.
n	 Elektronik harp korumalı.
n	 Ethernet tabanlı veri arayüzü bulunuyor.
n	 İç ve dış üniteleri ayrık mimari yapıda konumlandırılabiliyor.
n	 Yüksek çıkış gücüne sahip.
n	 MIMO uyumlu.
NATO’nun sualtı sayısal haberleşme protokolü geliştirme 
çalışmalarına aktif olarak katılım sağlayan Meteksan Sa-
vunma, bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ve JANUS adı 
verilen protokole uyumlu olarak sualtı sayısal haberleşmesi 
yapabilen modemi geliştiren ilk firma oldu.  Meteksan Sa-
vunma’nın, bu ürününe JANUS protokolüne ilave milli bir 
sualtı sayısal haberleşme protokolü kazandırma çalışmaları 
da devam ediyor.
Bu sunumda en çok dikkat çeken konu ise Meteksan Savun-
ma tarafından geliştirilmekte olan lazer kamaştırıcı sistemi 
oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirme çalışma-
ları devam eden sistemin ayrıntıları, gizlilik nedeniyle açık-
lanmıyor. Meteksan Savunma, ilk aşamada belirli bir suüstü 
platformu için geliştirdiği sistemi, ikinci aşamada sabit ve 
mobil karaya konuşlu uygulamalar için uyarlayacak. Son 
aşamada ise herhangi bir suüstü platformunda kullanıla-
bilecek bir alt sistem haline getirecek. Lazer kamaştırıcı; 
elektro optik arama başlığına sahip güdümlü mermiler ve 
asimetrik tehditlere karşı kullanılabilecek. 

Meteksan Savunma’nın, Yeni Nesil Fiber Optik Sonar için algılayıcı tasarımı.

Meteksan Savunma tarafından, kıyıdaki stratejik tesislerin korunması için 
önerilen çözüm, firma ve iş ortakları tarafından sağlanan alt sistemleri içeriyor.
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Navantia, ANADOLU’nun 
Ötesine Bakıyor
Seminerin düzenli katılımcılarından 
Navantia’nın bu yılki gündemi, Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi projesi 
kapsamında, Sedef Tersanesi tarafın-
dan inşa edilmekte olan, ANADOLU’nun 
ömür devri yönetimi oldu. Projede, Se-
def Tersanesi’nin alt yüklenicisi olarak 
rol alan ve geminin temel aldığı tasa-
rımın yaratıcısı olan Navantia, seminer 
sırasında gerçekleştirdiği 2 sunumda, 
ömür devri yönetimi ile ilgili yaklaşımını 
ve çözümlerini anlattı.
Navantia, Ömür Devri Destek Hizmetleri 
(Through Life Support Services) başlığı 
altında, geliştirdiği bir dizi teknoloji ve çö-
züm ile müşterilerini destekliyor. Navantia’nın Türkiye Genel 
Müdürlüğü görevinden, Navantia Ömür Devri Destek Hizmet-
leri İş Birimi Direktörlüğü görevine getirilen Jorge Garcia-Mo-
nedero, yaptığı sunumda, bu teknolojileri ve çözümleri anlattı.
Navantia, ömür devri desteği konusuna, tasarımdan itibaren 
eğiliyor. Garcia-Monedero, bu konuda, Avustralya Deniz Kuv-
vetleri ile çok yakın çalıştıklarını ve kuvvetin, Navantia’nın bu 
alandaki ürün ve çözümlerinin şekillenmesinde, önemli bir 
rol oynadığını belirtti.
Navantia, kendi tasarladığı gemiler için çözüm ve hizmet 
sunuyor. Bununla beraber, firmanın yetkinlikleri ve yarattığı 
güven, İspanya’nın Rota Deniz Üssü’nde konuşlu Amerikan 
Deniz Kuvvetleri gemilerinin bakımının da Navantia’ya ema-
net edilmesi ile sonuçlandı.
Firmanın sunduğu çözüm ve hizmetler, şu 5 ana kategoride 
toplanıyor:
n	 Ömür devri desteği yönetimi
n	 Ömür devri desteği mühendisliği
n	 Bakım
n	 Tedarik zinciri
n	 Eğitim ve simülasyon
Özellikle teknolojik gelişmeler, ömür devri desteği konusun-
da yeniliklerin önünü açıyor. Gemi üzerinde yer alan, başta 
Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (IPMS) olmak 
üzere çeşitli sistemler, büyük hacimde veri oluşturuyorlar. 
Bunların, gelişen bilişim teknolojilerinin yardımıyla işlen-
mesi ise koruyucu ve önleyici bakım gibi ön alıcı (proaktif) 
çözümlerin önünü açıyor.
Garcia-Monedero, Navantia’nın, ömür devri desteği konu-
sunda yaptığı çalışmaları, şu başlıklar altında özetledi:
n	 IPMS: Navantia, gemi alt sistemlerinin entegre şekilde

kontrolünü ve izlenmesini başarıyla gerçekleştiren 
IPMS çözümlerinde, odak noktasını, operatöre çevirdi. 
Navantia’nın IPMS çözümleri, artık operatörü, tüm 
sistemi periyodik olarak kontrol ederek nerede sorun 
olabileceğini aramaktan kurtarmayı hedefliyor. Böylece 
operatör, o sırada yapması gereken işlere en iyi şekilde 
odaklanabilecek. IPMS konusunda bir diğer odak 
değişikliği ise içe bakıştan dışa bakışa geçiş. Garcia-
Monedero, bu konuda, bir dizel motoru örnek verdi. 
Motorun çalışma dinamikleri kapsamındaki durumu 
kadar, geminin tümüne etkisi ya da geminin filonun 
tümüne etkisi de IPMS tarafından izlenebilecek ve 
kontrol edilebilecek konular arasında yer alıyor.

n	 ARGOS21: Navantia’nın bir platform veri analizi yazılım
çözümü olarak sunduğu ARGOS21, Güvenilirlik 
Mühendisi Jose Antonio Pagan tarafından 
gerçekleştirilen ayrı bir sunumda, ayrıntılı olarak 
anlatıldı. Navantia tasarımı platformlarda IPMS ile 
entegre bir şekilde çalışan ARGOS21, hem platformdan 
hem de platform dışından gelen verileri; veri füzyonu 
algoritmalarını, istatistiksel yöntemleri ve yapay zeka 
algoritmalarını kullanarak bir arada değerlendiriyor. 
Bu değerlendirmenin sonucunda, kullanıcıyı, mevcut 
ya da olası problemler konusunda uyarıyor. 
Böylece; önemli arızaların önüne geçiyor; sistemlerin 
göreve hazırlık oranlarını arttırıyor. Sistemin, karada 
konuşlu bir merkez birimi de bulunuyor ve tüm 
filo, buradan izlenebiliyor. 2006 yılında, İspanyol 
Deniz Kuvvetleri iş birliği ile geliştirilmeye başlanan 
ARGOS21’in, 2016’da, V2 sürümü çıktı. 2018’de ise 
V3 sürümü çıkacak.

n	 Sayısal modeller: Navantia, tasarımlarını ve bu tasarımı
oluşturan alt sistemlerin tüm özelliklerini, sayısal olarak 
modelliyor ve bu modelleri, platformun ömür devri 
boyunca güncel tutuyor.

n	 Eğitim simülatörleri: Navantia, IPMS ve seyrüsefer
eğitimini entegre ederek, aynı donanım üzerinden, farklı 
gemiler için eğitim verilebilmesinin önünü açıyor.

Garcia-Monedero, ANADOLU’nun temel aldığı tasarımı ya-
pan firma olarak, geminin ömür devri boyunca, anlattığı 
çözüm ve hizmetleri sunmaya hazır olduklarını belirtti. Na-
vantia, bu süreçte, Türk iş ortakları ile çalışmayı ve iş ortak-
larının sayısını arttırmayı da hedefliyor.

Jorge Garcia-Monedero Jose Antonio Pagan

ARGOS21, tüm filonun durumunun izlenebilmesine olanak sağlıyor.
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Gemilerdeki 
Kritik ve 
Hassas Sistemlerin 
Elektrik 
Gücünün Sağlığı, 
NOVA Power’a 
Emanet
Türkiye ofisinin faaliyete 
geçtiği 2015 yılından beri, 
elektrik gücü kalitesi ko-
nusunu gündemde tutan 
ve bu konuda önemli bir 
farkındalık yaratan NOVA 
Power Solutions, bu yön-
deki çalışmalarına, Deniz 
Sistemleri Semineri’nde 
de devam etti. Firmanın, 
Avrupa, Orta Doğu ve Af-
rika Bölgesi İş Geliştirme 
Yöneticisi Süleyman Bay-
ramoğlu ve İş Geliştirme 
Direktörü Kurt Worden, 
“Gemi Uygulamaları için 
Doğru Sürekli Güç Kay-
nağını Seçmek” başlıklı 
sunumları ile katılımcıla-
ra, gemilerin özel duru-
munu ve yapılabilecekleri 
anlattı.
Güç kalitesinde yaşanan 
sorunlar; sık ve kapsamlı 
ekipman arızaları, güve-

nilirliği düşük ekipmanlar, yüksek bakım ve sahiplik mali-
yetleri ile görevin yerine getirilememesi gibi sorunlara yol 
açabiliyor. Güç kalitesinde görülen bozulmanın başlıca ne-
denlerinden biri ise şebeke boyutu. Nispeten küçük elektrik 
altyapılarına sahip gemilerde, bu sorunlar daha sık görülü-
yor. Dolayısıyla gemi elektrik altyapıları, en kritik elektrik 
şebekeleri olarak kabul ediliyor. Bu küçük boyutlu şebeke-
lerde, çok sayıda elektronik sistem ve birbirini etkileyen veya 
gürültüye neden olan çok sayıda anahtarlamalı güç kaynağı 
bulunuyor. Bu sebeple, güvenilirlik ve performans sorunla-
rına neden olan düşük elektrik kalitesi konusu, gemilerde 
daha sıklıkla gündeme geliyor ve kritik önemde değerlendi-
riliyor.
Tipik kesintisiz güç kaynakları, yaşanabilecek sorunların 
hepsine çare olamıyor. Çözüm ise akıllı güç şartlandırıcıla-
rının kullanımı. NOVA Power, bu sistemleri, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış şekilde sağlıyor. Firmanın mo-
deli, belli bir ürün gamı ile ortaya çıkarak, müşterilerin, ken-
di gereksinimlerine en yakın ürünü seçmesinden farklı bir 
şekilde yürüyor. NOVA Power, müşteri gereksinimleri doğ-
rultusunda, gerektiğinde proje ekibi ile birlikte çalışarak, en 
uygun çözümü oluşturup ürün geliştiriyor. Bu süreçte, hazır 
sistem ve bileşenlerinden de faydalanıyor.
Worden, ürünlerinin performansı ile ilgili şu değerlendirme-
yi paylaştı: “Özellikle savunma sistemlerinde yer alan çözüm 
ve ürünlerimizi kullanım veya işletme döneminde de yakın-
dan takip ediyoruz ve şunu söyleyebilirim ki; arıza oranları, 
sektör ortalamasının çok altında. Çözümlerimizde yer alan 
ürünler, genellikle 10 yıldan fazla süreyle hiç arıza ile karşı-

laşmadan kullanılıyor ki, bu da özellikle savunma sektörün-
de çok nadir rastlanan bir durum.”
Bayramoğlu ise Türkiye’deki çalışmaları ile ilgili şunları söy-
ledi: “Bugüne kadar, pek çok savunma sistem entegratörü-
ne ve üreticisine, özellikle gemi ağırlıklı programlar olmak 
üzere, çeşitli sistemlere yönelik özel güç birimlerinin ge-
liştirilmesi konusunda, daha tasarım aşamasından itibaren 
destek olduk. Bu firmalarla, güç kalitesiyle ilgili performans 
sorunlarını çözme ve yüksek kalitede güç dağıtımını sağla-
yacak sistemlerin tasarlanması konularında, çok başarılı iş 
birliklerimiz var. Türkiye’de geliştirilen sistemlerin yüksek 
güvenilirliğe ve performansa sahip olabilmesinin temelinde 
de özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş güç birimlerinin 
bulunması çok önemli. NOVA Power olarak Türk savunma 
sektörüne bu konularda  katkı sağlamaktan  ve sonuçların-
dan çok mutlu olduğumuzu da eklemek istiyorum.”

Onur Mühendislik, 
Seminere 
DETTA’yı Getirdi
Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ile 2016 
yılında imzaladığı, Deniz 
Telsiz Taktik Ağı (DETTA) 
projesi kapsamında çalış-
malarını sürdüren Onur 
Mühendislik, standında, 
birbiri ile haberleşen, 
2 adet DETTA birimini 
sergiledi. Ziyaretçilerin 
büyük ilgisini çeken bu 
kurulum sayesinde, özel-

likle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, DETTA’yı, he-
nüz hizmete girmeden deneme şansı buldu.

Onur Mühendislik, heceleme alfabesi 
ile uyumlu olarak; Aydın ve Burak 

isimli 2 DETTA birimini yan yana 
sergiledi ve bu birimleri, birbiri 

ile haberleştirdi. Haberleşme, 
simüle edilen ortamda, HF ve V/UHF 

analog telsizler üzerinden, IP veri 
haberleşmesi şeklinde yapıldı. Ayrıca, 
proje kapsamında teslim edilecek yeni 
nesil geniş bant kablosuz haberleşme 

biriminin de ilk prototipi, seminer 
kapsamında sergilendi. 

Barış Dinç

Süleyman Bayramoğlu

Kurt Worden
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 2016 yılında  
imzaladığı, Deniz Telsiz Taktik Ağı (DETTA) Projesi  
kapsamında çalışmalarını sürdüren Onur Mühendis-
lik, standında, projenin erken aşamaları için geliştirilen  
DETTA’nın kavramsal kanıt (proof of concept) uygulama-
sını sergiledi. İki platformu simüle eden ortamda, ka-
tılımcılar; DETTA’nın ağ destekli yetenek kapsamında,  
düzensiz oluşumlu (Ad-Hoc) ve merkezsiz (MESH) ağların 
heterojen olmayan iletişim medyaları üzerinde yönetil-
mesi fonksiyonlarını incelediler. Bu kurulum sayesinde, 
özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli başta ol-
mak üzere yabancı donanmalara mensup ziyaretçiler de  
DETTA’yı, henüz hizmete girmeden deneme şansına sahip 
oldular.
Deniz Kuvvetleri komutanlığı için hâlihazırda geliştirme ça-
lışmaları devam eden ve ağ destekli yeteneğe sahip olacak 
yeni nesil savaş yönetim sistemi, DETTA’nın oluşturacağı veri 
iletişim altyapısı üzerinde çalışacak. Sistemin, DETTA’nın ağ 
yönetimine katacağı katma değerli yetenekler ile çok daha 
verimli olacağı öngörülüyor.
DETTA Projesi ile gemilerde bulunan HF ve V/UHF tel-
sizlere IP veri taşıma özelliği kazandırılacak. İlaveten  
DETTA, uydu haberleşme sistemleri ile yeni nesil geniş 
bant haberleşme sistemlerinin hepsini bir arada yöne-
terek operatör müdahalesini asgariye indirecek ve veri  
haberleşmesinin sınırlı kaynaklarının etkin kullanımı sağ-
layarak, veri ihtiyaçlarının efektif şekilde işletilmesini  
sağlayacak. DETTA, siber güvenlik ve elektronik harp  
konularında deniz kuvvetlerinin ihtiyaç ve isterlerini tam 
olarak karşılayacak şekilde gerekli fonksiyonlara da sahip 
olacak.
Seminerde, Onur Mühendislik, bir de sunumla yer aldı. 
Lider Sistem Mühendisi Barış Dinç, sunumunun ilk bölü-
münde firmayı ve yetkinliklerini tanıttı. Sunumun ikinci 
bölümünde ise DETTA Projesi kapsamında yürütülen çalış-
maları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının farklı 
birimlerinden üst düzey yetkililer tarafından da ziyaret edilen 
Onur Mühendislik standı, ilginin yüksek olduğu noktalardan biriydi. 
Stantta, Onur Mühendislik personeli, DETTA hakkında bilgilendirme 
yaparak kazanılacak ağ destekli yetenekleri ziyaretçilere anlatma 
fırsatı buldular.
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STM, Deniz Platformlarının 
Tek Adresi Olma Yolunda
STM; MİLGEM, Pakistan Denizde 
İkmal Gemisi ve Pakistan AGOSTA 
90B Denizaltı Modernizasyonu başta 
olmak üzere, son dönemde üstlen-
diği önemli rollerle “deniz platform-
larının ana yüklenicisi” konumuna 
yükseldi. Firma, sürdürdüğü çalış-
malarla bu rolü, yeni platformlarla 
genişletme yolunda ilerliyor. Etkin-
lik sırasında gerçekleştirilen STM 
sunumlarının odağında, denizaltı ve 
hücumbot platformları vardı.

Denizaltıların 
Özel Sorunlarına 
Özel Çözümler
Görevlerinin büyük bölümünü at-
mosferden izole olarak sürdüren de-
nizaltılarda, ekipmanların çalışması 
sırasındaki etkilerinin yanı sıra in-
sanların solunumu ve diğer yaşamsal 
faaliyetleri nedeniyle de solunabilir 
hava kalitesi, olumsuz yönde etkileniyor. Su altında geçirilen 
sürede, hava tazelemesi yapılma imkânı bulunamadığından, 
denizaltıdaki yaşamsal sürdürülebilirlik, yaşam destek sis-
temleri ile sağlanıyor. STM Lider Makine Dizayn Mühendisi 
(Denizaltı) Emre Öztürk, sunumunda, bu sistemlerle ilgili 
bilgilendirme yaptı. Öztürk, sunumunun sonunda, bu alanda 
çalışan ya da çalışmak isteyen firmalarla iş birliği yapmaya 
hazır olduklarını da vurguladı.

Türk Tipi Hücumbot için 
STM Çözümü: FAC 55
STM, Türk Tipi Hücumbot projesi için FAC 55 tasarımını öne-
riyor. Bu tasarımın nasıl olgunlaştığını ve bu sırada gerçek-
leştirilen testlerde gösterdiği performansı, ARGE Yöneticisi 
Hakan Altınköprü, “Denizlerde Yüksek Sürat İsteri” başlıklı 
sunumunda anlattı.
Projedeki yüksek sürat isteri nedeniyle STM, ilk önce bu sü-
rati sağlayacak tekne formu üzerinde çalıştı. Bu sırada, SES 
(Surface Effect Ship / Yüzey Etkisi Gemisi) tasarımı da ele 
alındı. Katamaran bir tasarımda, iki teknenin arasında hava 
yastığının bulunduğu bu tip bir uygulama, gemi ile su yüzeyi 
arasındaki teması asgariye indirerek yükse sürate ulaşılma-

sını sağlıyor. Fakat STM, şu nedenlerle SES’i seçmedi:
n	 Hava yastıklarının kaldırma gücünün sınırı sebebi ile 
 teknenin taşıyabileceği faydalı yükün kısıtlı olması ve
n	 Sürtünme dolayısıyla hava yastıklarının sık değişim 
 gerektirmesi.
STM, FAC 55 için kayıcı tekne formunu seçti. Altınköprü, bu 
tekne formunun, özellikle farklı deniz durumlarında sürati 
koruyabilmek için, en uygun tasarım olduğunu vurguladı.
STM’nin FAC 55 tekne formu, mevcut tahrik teknolojileri ile 
havuz denemelerinde, 60 knot sürate ulaşabildiğini gösterdi. 
Tasarım, yüksek deniz şartlarında test edildi ve deniz duru-
mu 3’te 55 knota ulaşabildiği görüldü; deniz durumu 5’te ise 
30 knot süratte test edildi. STM, FAC 55 için, gaz türbinlerinin 
aynı anda çalışabileceği COGAG tahrik sistemini seçti.
STM’nin inşa malzemesi tercihi ise çelik oldu. Altınköprü, 
tekne yapısında çelik kullanmayı su altındaki kayalara çarp-
ması durumunda dayanımı ve esnemesi iyi olduğu için tercih 
ettiklerini ifade etti.
FAC 55, suyun altına yönelik, sonar ve torpido gibi sistem-
lerin dışında, bir korvet ile aynı sistemleri ve silahları taşı-
yabilecek. Bu kapsamda, tasarımda; 76 mm baş topu, atış 
kontrol radarı, 3 boyutlu arama radarı, IFF sistemi, elektro-

Yapılan havuz testlerinde, FAC 55’in, deniz durumu 3’te, 55 knot sürate 
ulaşabildiği görüldü.

FAC 55, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki hücumbotlardan 
farklı olarak, düşük radar görünürlüğünü öne çıkartan bir tasarıma sahip.
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nik destek istemi, HF/VHF/UHF muhabere sistemleri, seyir 
radarı, STAMP, elektro-optik algılayıcı, satıhtan satha füze, 
nokta hava savunma sistemi ve sahte hedef lançerleri yer 
alıyor. Hücumbot gibi iç hacmin kısıtlı olduğu bir teknede, bu 
algılayıcı ve silahları destekleyecek diğer bileşenlerin yerle-
şimi konusu da STM tarafından çalışıldı. Altınköprü, sunu-
munda, savaş harekât merkezinin yerleşimi ile ilgili yaptık-
ları çalışmaları gösterdi.
STM, teknenin radar kesit alanı gibi analizleri de tamamladı.

Denizaltıların Geleceği ile İlgili 
Beyin Jimnastiği STM’den
Seminerdeki ufuk açıcı sunumlardan bir tanesi de Kıdemli 
Denizaltı Dizayn Mühendisi Eray Yalçın tarafından yapılan, 
“Konvansiyonelden e-Denizaltıya Dönüşümün Fizibilitesi” 
başlıklı sunum oldu.
Yalçın, sunumuna, denizaltı konseptini kısa ve öz olarak an-
latan tabirin, “sessiz ve derinden” olduğunu; dizel jeneratö-
rün ise bu tabire ters bir şekilde, gürültülü olduğunu belir-
terek başladı. Sunumun geri kalanında da dizel jeneratörün 
denizaltıdan çıkartılması durumunda, performansın nasıl 
etkileneceğini irdeledi.
Yalçın, gücünü sadece bataryalardan ve havadan bağımsız 
tahrik sistemi (Air Indepen-
dent Propulsion / AIP)’nden 
alan denizaltıyı, e-Denizaltı 
olarak tanımladı. Konvansi-
yonel bir denizaltı, e-Denizal-
tı’ya dönüşürken; dizel jene-
ratör, bununla ilgili yardımcı 
sistemler ve yakıt deposu, ta-
sarımdan çıkıyor. Sunumda 
konu alınan tasarımda, bu 
bileşenlerin ağırlığı, yaklaşık 
600 ton; boşalttıkları hacim 
ise yaklaşık 288 metreküp.
Boşalan hacmin, denizal-
tının ağırlık ve sephiye gibi 
niteliklerini de göz önünde 
bulundurarak kullanılması 
gerekiyor. Bu alan, ek ba-
taryalar ve AIP için kullanı-
labilir. Batarya konusunda, 
farklı enerji yoğunluğuna sa-

hip farklı teknolojiler gün-
demde. Bunlar maliyetleri 
de etkiliyor. Denizaltıdan 
elenen bileşenlerle ekle-
nenlerin maliyetleri hesa-
ba katıldığında:
n	e-Denizaltı’da,
 kurşun-asit bataryalarla
 kullanılırsa fiyatı,
 konvansiyonel
 denizaltıdan 18 milyon
 dolar daha düşük
 oluyor. Yalnız, 
 bu rakama, tasarım
 değişikliği ile ilgili
 çalışmaların maliyeti
 dâhil değil.

n	 Lityum-iyon bataryalar kullanılırsa e-Denizaltı, 
25 milyon dolar daha yüksek maliyete sahip oluyor. 
Bu rakamda da tasarım değişikliği maliyeti hesaba 
katılmıyor.

e-Denizaltı, elenen bileşenler sayesinde, daha az mürette-
bat gerektiriyor; görev süresi de daha uzun olabiliyor. Seyir 
siasına etki ise kullanılan bataryalar ve AIP’ye göre değişiyor 
(Tablo 1).
Yalçın, e-Denizaltı ile ilgili daha derinlemesine değerlendiri-
lebilecek konuları şöyle sıraladı:
n	 Konvansiyonel bir denizaltıdan nasıl türetilebileceği

incelenen e-Denizaltı, sıfırdan bir tasarım olarak da ele 
alınabilir.

n	 Yedeklilik için AIP’nin bulunması önemli; fakat 
batarya grupları birbirinden bağımsız hale getirilirse 
AIP de elenebilir. AIP elenmesi ile kazanılacak ağırlık 
bütçesi ise yaklaşık 300 ton.

n	 Dipte kurulacak şarj istasyonları ya da yardımcı
gemilerle şarj gibi çözümlerle e-Denizaltı’nın görev 
süresi ve siası arttırılabilir.

n	 Türkiye’deki batarya teknolojileri ve batarya üretim
 altyapısı, e-Denizaltı’nın fizibilitesi kapsamında
 değerlendirilmeli.

Tablo 1. Konvansiyonel Denizaltı ile e-Denizaltı karşılaştırması

 Konvansiyonel Denizaltı e-Denizaltı
Tam Boy ~60 m Konvansiyonel ile aynı
Mukavim Tekne Çapı ~6,5 m Konvansiyonel ile aynı
Mukavim Tekne Boyu ~48 m Konvansiyonel ile aynı
Yükseklik ~14 m Konvansiyonel ile aynı
Omurga Yüksekliği 1 m Konvansiyonel ile aynı
Deplasman ~1.650 ton Konvansiyonel ile aynı
İntikal Sürati (Dalmış) 4 knot Konvansiyonel ile aynı
Azami Sürat (Dalmış) 19+ knot Konvansiyonel ile aynı
Tahrik Motor Gücü 3 MW Konvansiyonel ile aynı
Nominal-Test Dalma Derinliği 350-420 m Konvansiyonel ile aynı
Görev Süresi 30 gün Asgari 18, azami 80 + 13 gün
Personel Asgari 31 Azami 28
Seyir Siası (Dizel + AIP) 6.000 + 1.250 mil (AIP @4 knot) 1.250 mil
Seyir Siası (Batarya @4 knot) 400 mil Asgari 1.100, azami 4.850 mil
Seyir Siası (Batarya + AIP @4 knot) 1.650 mil Asgari 2.350, azami 6.100 mil

Hücumbot gibi 
iç hacmin kısıtlı 
olduğu bir teknede, 
algılayıcı ve silahları 
destekleyecek diğer bileşenlerin 
yerleşimi konusu da STM 
tarafından çalışıldı.
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Thales SMART-L Radarının Evrimi, 
MM Versiyonu ile Devam Ediyor
Etkinlikte, SMART-L radarının, yazılım ve donanımı güncelle-
nerek kabiliyetleri arttırılan yeni versiyonu MM (Multi Missi-
on / Çok Görevli)’nin tanıtımına odaklanan Thales, SMART-L 
MM’nin kabiliyetlerini ve testlerdeki başarılarını, hem stan-
dında hem de SMART-L MM Ürün Müdürü Marco Strijker’in 
sunumunda anlattı.
SMART-L MM ile ilgili en güncel gelişmeler, seminerin hemen 
öncesinden yaşandı. NATO’nun, 24 Eylül-18 Ekim tarihleri ara-
sında düzenlenen Formidable Shield 2017 tatbikatı sırasında 
gerçekleştirilen testlerde, Hollanda’nın Hengelo kentindeki 
Thales tesislerinde bulunan karaya konuşlu SMART-L MM ra-
darı, balistik füzelerin de aralarında yer aldığı hedefleri, ba-
şarıyla tespit ve takip etti. Formidable Shield 2017 tatbikatı, 
NATO tarafından yürütülmesi olası bir hava ve balistik füze 
savunma harekâtında, müttefik unsurların eş güdümünün ge-
liştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bu testlerden, 25 Eylül’de 
gerçekleştirilen ilkinde, 
balistik bir füze, İskoç-
ya’nın kuzeyinde bulunan 
Hebrides bölgesinden, 
batıya doğru ateşlendi. 
Atış noktasından 1.000 
km güney doğuda bulunan 
SMART-L MM, söz ko-
nusu balistik füzeyi, ufuk 
hattının üzerine çıktığı 
anda tespit etti ve füzeye 
kilitlendi. Füze, 300 km 
irtifaya ulaştıktan sonra, 
hedefe doğru alçalmaya 
başladı. Radar, kendisin-
den uzaklaşmakta olan 
füze üzerindeki takip ki-
lidini, 300 saniye boyunca 
sürdürdü ve füze, rada-
rın bulunduğu noktadan, 
1.800 km uzaklıkta, ufuk 
hattının altına inene kadar 
da takip kilidini kaybetme-
di. Konuyla ilgili olarak ya-
yınlanan basın bülteninde, 

füze üzerindeki takip kilidinin, farklı bir konumdaki platform-
dan yapılacak hava savunma füzesi atışına olanak sağlayacak 
kadar hassasiyet ve güvenilirliğe sahip (hava savunma füzesi-
nin güdümünü sağlayacak kesinlikte) olduğu ifade edildi. Ba-
listik füzeyi izleyen radar ile bu füzeyi vurmak için kullanılan 
füzenin farklı platformlarda ve coğrafi konumlarda bulunma-
sı, literatürde, Launch on Remote (LoR) olarak adlandırılıyor.
İkinci balistik füze atışı sırasında, hem Hengelo’da bulunan 
SMART-L MM radarı hem de Hollanda Kraliyet Donanması ge-
misi LCF De Ruyter (F804) üzerinde bulunan SMART-L (ELR) 
radarı, yine Hebrides’ten ateşlenen Terrier Oriole balistik fü-
zesini tespit ederek kilitlendi. LCF De Ruyter (F804) üzerindeki 
sistem; Uzatılmış Menzil (Extended Long Range / ELR) işleme 
kabiliyeti ile donatılan standart bir SMART-L radarı idi. ELR 
kabiliyeti ise SMART-L MM radarına balistik füze savunma ye-
teneği kazandırmak için geliştirildi. Balistik füzenin tespitinin 
ardından, Amerikan Deniz Kuvvetleri gemisi USS Donald Cook 
(DDG-75), bir SM-3 hava savunma füzesi ateşledi. SM-3’ün 
ateşlenme anında, SMART-L (ELR)’nin takip kalitesi LoR’a im-
kân sağlayacak seviyedeydi. Hava savunma füzesinin son aşa-
madaki güdümü (terminal guidance) ise USS Donald Cook’un 
kendi radarı tarafından gerçekleştirildi.
SMART-L MM radarıyla ilgili son gelişme ise ilk radarın, Hol-

Marco Strijker

Soldan sağa: Thales SMART-L MM Ürün Müdürü Marco Strijker ve 
MSB Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı. Strijker, 
Tuğamiral Sarı’ya, firmanın çözüm ve kabiliyetlerini anlattı.

SMART-L MM, kullanıcısına, tek bir radar ile 360 derecelik hava gözetleme 
kabiliyetinin yanı sıra belirli bir açıdaki alanda, 2.000 kilometreye kadar 
menzilde balistik füze tespit kabiliyeti de kazandırıyor.

SMART-L MM, Hollanda’daki Thales 
tesislerinde, karaya konuşlu olarak 
görülüyor. 
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landa Kraliyet Deniz Kuvvetlerine, 28 Kasım’da teslim edilme-
si oldu.

Satıhtan Uzaya Kadar Kapsama için 
SMART-L MM
Çok görevli olacak şekilde geliştirilen SMART-L MM, sa-
tıhtan uzaya kadar olan muharebe sahasında, balistik füze 
tespit ve hava gözetleme yeteneğini, tek bir radar platfor-
munda topluyor. Radar, tek bir arama modu ile hem yakın 
mesafedeki uçak veya seyir füzesi gibi hava soluyan he-
defleri hem balistik füzeleri hem de atmosferin dışındaki 
uyduları tespit edebiliyor. Bu kabiliyetleri farklı şekillerde 
sunabilen radarın, temel olarak 4 farklı çalışma modu bu-
lunuyor:
1- Sadece Hava Gözetleme Modu: Radar, bu modda,
 360 derece arama yaparak, uçak benzeri hedefleri, 
 480 kilometre menzilde tespit edebiliyor.
2- Aynı Anda Hava Gözetleme ve Balistik Füze Tespit

Modu: Bu modda, radar, yine 360 derece hava gözetleme 
yaparken, belirli bir sektör içerisinde, balistik füzeleri 
de 2.000 kilometre mesafeye kadar tespit edebiliyor. Bu 
sektörün içinde ve çevresinde hava gözetleme kabiliyeti 
yine 480 kilometrelik menzile, ancak ilk moda göre daha 
düşük hassasiyete sahip..

3- Hava gözetleme ve Sektörel Balistik Füze Tespit Modu: 
Bu modun bir öncekinden tek farkı, balistik füze arama 
sektöründe hava gözetleme kabiliyetinden feragat 
edildiğinde, sektör içinde balistik füzelerin tespit 
edilebilirliğinin artması.

4- Balistik Füze Tespiti için Bakma (Staring) Modu: 
Radar, muhtemel balistik füze tehdit yönünün tahmin 
edilebildiği ve hava gözetlemeye ihtiyaç duyulmadığı 
durumlarda, bu moda alınarak tehdit istikametine 
odaklandığında, balistik füze tespit kabiliyeti daha dar 
artıyor. Uzun tespit mesafeleri söz konusu olduğunda, 
dar bir sektör bile çok geniş bir füze fırlatma alanını 
kapsıyor.

Radar, balistik füzelerin ilk tespiti için, başka bir sistemin 
yönlendirmesine (cue) de ihtiyaç duymuyor. Radar ayrıca, bu 
modlardan, balistik füze tespitine imkân tanıyan herhangi 
birisindeyken aynı zamanda, yörüngedeki, sürati saniyede 

7,5 kilometreye; bir başka deyişle 22 Mach’a kadar çıkan 
uyduları da tespit edebiliyor.
Radarın bir başka özelliği ise ölçeklenebilir yapıda oluşu. 
Radarın, SMART-L MM sürümünde, 7x4 formatında dizil-
miş, 28 adet anten paneli bulunuyor. SMART-L Mk2 sürü-
münde ise 3x4 formatında dizilmiş, 12 adet anten paneli 
bulunuyor. Mk2 radarı, satıh hedeflerine karşı ve hava sa-
vunma maksatlı kullanılabilirken MM radarı, balistik füze-
leri ve atmosfer dışındaki uyduları da tespit edebiliyor. Ay-
rıca, başlangıçta daha düşük maliyetlerle satın alınan Mk2 
radarı, istendiği takdirde, üzerine 16 adet daha anten paneli 
eklenerek ve gerekli yazılım güncellemesi ile MM sürümü-
ne yükseltilebiliyor.

YALTES, 
Savaş Sistemi 
Video Ağını 
Sayısal Hâle 
Getirdi
YALTES, seminere, ku-
ruluşunun 15’inci yılını 
kutlayarak geldi. Dünya 
denizlerinde başarıyla 
görev yapan ürünleri-
ni, teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda güncel 
tutan firmanın gündemini 
ise Combat System Video 
Network (CSVN / Savaş 

Sistemi Video Ağı) çözümünün sayısal sürümü oluşturdu. 
YALTES Sistem Mühendisliği Müdürü Orhan Barış, semi-
nerde, yeni nesil CSVN’yi anlatan bir sunum yaptı.
CSVN sistemi, temelde, video tipi verilerin; gemi içerisinde 
gerekli yerlere dağıtımını, kayıt edilmesini ve gösterimini 
sağlıyor. Gemi üzerinde tanımlanan yetkilendirme dâhilin-
de, kullanıcılar; operatör konsollarının ekran görüntülerini 
ve gemi üzerindeki elektro optik alıcılardan, silah sistemle-
rinden ve geminin kapalı devre kamera sisteminden gelen 
videoları, yine operatör konsollarından veya tanımlanmış 
diğer ekranlar üzerinden izleyebiliyorlar.
CSVN’nin analog sürümü; GENESİS projesi kapsamında 
modernize edilen, GABYA sınıfı 8 fırkateynde; MİLGEM pro-
jesinin ilk 2 gemisinde ve LST projesi kapsamında inşa edilen 
2 gemide başarıyla görev yapıyor. YALTES, bu sistemin, ta-
mamen sayısal hâle getirilmiş; IP tabanlı, dağıtık mimariye  

Formidable Shield 2017 balistik füze savunması tatbikatı kapsamında, 25 Eylül’de 
gerçekleştirilen test atışı sırasında, SMART-L MM radarının, balistik füze tespit 
ve takip yeteneği sergilendi. Hollanda’da bulunan radar, 1.000 km öteden 
ateşlenen füzeyi, ufuk hattının üzerine çıkar çıkmaz tespit etti ve 1.800 km ötede 
ufuk hattının altına inene kadar da takip etti. Seminerde, Thales adına yapılan 
sunumda, test atışına ilişkin olarak hazırlanan görsel kullanıldı.  

YALTES Strateji Danışmanı Mehmet Yenen, SSM Deniz Araçları Daire Başkanı 
Alper Köse’ye, YALTES’in çözümleri hakkında bilgi verdi.

Orhan Barış

©
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sahip ve yenilenmiş sürümünü geliştirdi. Bu süreçte, sayı-
sal sürüme; sahadan, ARMERKOM’dan ve HAVELSAN’dan 
gelen görüş ve geri beslemeler de yansıtıldı. Sistem, böyle-
likle gelişen ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek hâle gel-
di. CSVN’nin sayısal sürümü; MİLGEM projesinin 3’üncü ve 
4’üncü gemileri ile Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi pro-

jesi kapsamında inşa edilen ANADOLU’ya 
entegre edilecek. Her iki sürümün karşılaş-
tırması, Tablo 1’de yer alıyor.
Tanımlı operatör sayısı, izleme ve kayıt 
noktası gibi çeşitli sınırlandırmaları orta-
dan kaldırmasının da ötesinde, 2’nci Nesil 
CSVN’nin, analog sisteme göre belki de en 
büyük avantajları; dağıtık mimarili, modü-
ler ve yazılım tabanlı olması. Bu özellikler, 
2’nci Nesil CSVN’nin, gemi üzerinde gele-
cekte gerçekleştirilecek bir modernizas-
yon ile eklenebilecek sistemlere, kolayca 
adapte edilebilmesini de sağlayacak. Ayrıca, 
sistemdeki canlı veya kayıtlı görüntüler, sa-
dece operatör konsollarına değil; komutan 
kamarası veya 2’nci komutan kamarasında 
bulunan dokunmatik ekranlar gibi farklı ek-
ranlara da iletilebiliyor. Hatta yönetici (ad-
min) olarak tanımlanmış bir gemi personeli 

dahi sisteme, yeni kameralar ekleyip çıkarabiliyor. Sistem, 
ölçeklenebilir yapısı sayesinde, yeni görüntü kaynakları 
eklendiğinde, kapasite sorunu yaşamıyor. Sistemde, ticari 
kodlayıcılar (codec) kullanıldığı için, kayıt edilen videoların 
sonradan tasnif edilmesi, filtrelenmesi veya eğitim maksa-
dıyla sistem dışına taşınması da daha kolay hâle geliyor. u

Tablo 1. CSVN’nin 1’inci Nesil ve 2’nci Nesil Mukayesesi

 1’inci Nesil (Analog) Sistem 2’nci Nesil (Sayısal) Sistem
Kayıt ve izleme yetkisine sahip kullanıcı sayısı Sınırlı sayıda Sınırsız sayıda
Kayıt yapabilen konsol sayısı Sınırlı sayıda  Sınırsız sayıda
Kayıtlı görüntülerin izlenebileceği ekran sayısı Sınırlı sayıda  Sınırsız sayıda
Görüntüleri canlı izleme kabiliyeti Yok Var
Ölçeklenebilir yapı Yok Var
Sistem mimarisi Merkezi, statik ve donanım tabanlı Dağıtık, modüler yazılım tabanlı

YALTES, çözümlerini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal,  Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Deniz Kuvvetleri Teknik Komutanı 
Tümamiral Ahmet Çakır’a da anlatma fırsatı buldu.
YALTES, çözümlerini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal,  Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Deniz Kuvvetleri Teknik Komutanı 
Tümamiral Ahmet Çakır’a da anlatma fırsatı buldu.

Yeni nesil CSVN’nin blok şeması.
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İlk kez 2015 yılında düzen-
lenen yarışmaya, üniver-
sitelerden, özel sektörden 

ve kamu kurumlarından 
gelen siber güvenlik uzman-
larının oluşturduğu takımlar 
katılıyor. Yarışma, siber gü-
venlik alanındaki farkında-
lığı arttırmayı ve gençleri, 
bu alanda bir kariyer yapma 
konusunda cesaretlendir-
meyi amaçlıyor.

CTF Her Yıl Büyüyor
Bu yıl ki yarışmada mü-
cadele eden 29 takımdan; 
17’sini üniversiteler, 7’sini 
özel sektör, 5’ini de kamu 
kurumlarından gelen ya-
rışmacılar oluşturdu. 2015 
yılındaki yarışmaya, 20 ta-
kımda, toplam 73 kişi; 2016 
yılındaki yarışmaya ise 26 
takımda, toplam 96 kişi 
katılmıştı. Böylece, bu yılki 

STM, Capture The Flag ile 
Siber Güvenlik Farkındalığını Arttırıyor

STM tarafından düzenlenen Capture 
The Flag (CTF / Bayrağı Yakala) 

yarışmasının 3’üncüsü, 26 Ekim’de, 
Ankara’da gerçekleştirildi. Artık 

geleneksel hâle gelen yarışmanın 
katılımcı sayısı, geçen yıl olduğu gibi, 

bu yıl da artış gösterdi. Etkinlikte, 
29 takım ve toplam 113 yarışmacı 

mücadele etti.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

CTF katılımcıları, STM yetkilileri ile bir arada.

STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, 
yarışma öncesinde takımları ziyaret ederek nabız yokladı.

Takımların puan 
durumu, yarışma 
alanında kurulan 
ekranlardan, 
yarışmanın 
son yarım saati 
haricinde canlı 
olarak yayınlandı.
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yarışmanın katılımcı sayısı, 
geçen yıla göre, %18 artmış 
oldu.

Siber Güvenlik, 
Milli Güvenliğin 
Bir Parçası
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) Siber Güvenlik ve 
Elektronik Harp Sistemleri 

Daire Başkanı Muhammet 
Sami Ulukavak’ın da katıl-
dığı etkinliğin açılışında ko-
nuşan STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz, şunları söy-
ledi: “STM olarak, en çok 
önem verdiğimiz ve yatırım 
yaptığımız konuların başın-
da, siber güvenlik geliyor. 
Çünkü bizler için siber gü-

venlik, ülke güvenliğinin, 
milli güvenliğin ayrılmaz 
bir parçası. Biz de savun-
ma ve havacılık sanayisinde 
faaliyet gösteren bir şirket 
olarak, bunun gereğini yap-
mak zorundayız. Bu kap-
samda, kısa, orta ve uzun 
vadeli planlarımız; realize 
ettiğimiz veya edeceği-

miz pek çok projemiz veya 
çalışmamız var. Örneğin,  
Siber Füzyon Merkezi 
(SFM), bunların en önemli-
si ve en farklı olanı. Çünkü  
şu anda, Türkiye’de, ilk ve 
tek konumunda; dünyada 
da çok az örneği var. Bu 
merkezin temel özelliği, 
saldırı olmadan saldırıyı 

Davut Yılmaz Ömer KorkutAnıl Aytaç
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görebilme mekanizması-
na sahip olması. Tamamen  
yapay zekâ üzerine kurgu-
lanmış bir merkez. Hem  
reaktif hem de proaktif  
bir temel üzerine yapılandı-
rıldı.”

STM, İnsan Kaynağı 
için Ezberleri 
Bozuyor
Sözlerine, STM’nin siber 
güvenlik alanında sundu-
ğu hizmetler ile 3 ayda bir 
yayınlanan siber güvenlik 
tehdit raporlarından bahse-
derek devam eden Yılmaz, 
şunları ekledi: “Tabii tüm 
bunları yapabilmek için,  
Ar-Ge’ye ve insan kayna-
ğına ciddi yatırım yapmak 
gerekiyor. Biz de bunları 
yapıyoruz; bir yandan yeni 
yazılım geliştiriyoruz, diğer 
taraftan insan kaynağına 
yatırım yapıyoruz. Ancak 
sizlerin de bildiği gibi, ka-
lifiye insan kaynağı, bura-
daki en büyük sorun. Biz 
de bu sorunu ciddi şekilde 
yaşıyoruz ve çözmek için, 
başta eğitim olmak üzere, 
bir takım aksiyonlar alıyo-
ruz. Ancak eğitim, tek ba-
şına yeterli olmuyor. Biz de  
bu kapsamda, geçen yıl al-
mış olduğumuz bir karar-
la ve bu alana özgü olmak 
kaydıyla, siber güvenlik için 
bize başvuran bir adayda, 
üniversite mezunu olma 
şartını kaldırdık. Dolayısı 
ile eğer aday kendini ispat-
lamışsa veya ispatlayabili-
yorsa üniversite mezunu ol-
ması şartı yok. Lise mezunu 
hatta lise terk bile olsa gelip 
bizde siber güvenlik uzmanı 
olarak işbaşı yapabilir.”
Daha sonra sahneye gelen 
ve STM’de Siber Güvenlik 
Grup Lideri olarak görev 
yapan Anıl Aytaç, yarışma 
ile ilgili çeşitli kuralları ha-
tırlattı ve ardından yarış-
mayı başlattı.
Yarışmacılar, etkinlik için 
oluşturulan siber ortamda; 
kriptoloji, tersine mühen-
dislik, web ve mobil uygu-
lamaları gibi konularda, 

kasıtlı olarak yaratılan sis-
tem açıklarını bulmak için 
mücadele ettiler ve belir-
lenen hedeflere, diğer katı-
lımcılardan önce ulaşmaya 
çalıştılar.
Bu yılki yarışmada, çeşitli 
yenilikler de vardı. Bun-
lardan ilki, yarışmacıların, 
İnternet erişimlerini, ken-
di imkânları ile sağlaya-
cak olmalarıydı. Bu önlem,  
yarışmanın gerçekleştiril-
diği otelin, siber saldırılara 
karşı hedef olma ihtimalini 
azaltmak maksadıyla alın-
dı. Yarışmadaki ikinci yeni-
lik ise yarışmanın son yarım 
saatinde, tüm yarışmacı-
lar tarafından görülebilen 
puan tablosunun dondurul-
ması oldu. Böylece, yarış-
mada ilk 3’e giren takımlar,  
herkes için sürpriz oldu. 
Ayrıca yarışmaya paralel 
olarak, etkinliği takip etme-
ye gelen izleyiciler, düzen-
lenen teknoloji temalı mini 
yarışmaya katılma imkânı 
buldular.

STM CTF 2018’de de 
Yenilikler Olacak
Yaklaşık 8 saat süren ya-
rışmanın sonunda sahneye 
gelen STM Teknolojiden So-
rumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Ömer Korkut, özellikle 
kriptoloji alanında sorulan 
soruların %50’sinin, yarış-
macılar tarafından çözüle-
mediğine dikkat çekti. Ancak 
önceki yıllara göre, çözüle-
bilen toplam soru sayısının 
da daha fazla olduğunu be-
lirtti. Korkut, konuşmasına, 
katılımcılar hakkında çeşitli 
istatistikler vererek devam 
etti.
Korkut, etkinlik sırasında 
yapılan anket sonuçların-
dan da bahsetti ve yarışma 
kapsamının genişletilerek, 
üniversite takımlarının, ayrı 
bir kategoride yarışma-
ya katılmaları konusunda 
geri bildirimler aldıklarını 
dile getirdi. Korkut, 2018 
yılında düzenlenecek STM 
CTF yarışması ile ilgili ola-
rak da şu mesajı verdi:  

“[Bu yıl] Üniversite takımla-
rı, genelde katılımcıların ya-
rısından fazlasını oluşturdu. 
Dolayısı ile biz bu girdilerin 
hepsini alıyoruz. 2018’de, 
yine yeniliklerle karşınızda 
olacağız… Bizi izlemeye de-
vam edin, Twitter’ı izlemeye 
devam edin, CTF sayfasını 
kontrol edin.”
Konuşmaların ardından, 
ödül törenine geçildi ve ya-
rışmacıların ödüllerini, STM 
Genel Müdürü Davut Yılmaz 
takdim etti. Yarışmayı kaza-
nan takımlar ise şu şekilde 
sıralandı:

n	 1’inci takım: RTFM,
n	 2’nci takım: Kuzgunlar 
 ve
n	 3’üncü takım: 
 “hackedemedik ki”.
Yarışmada ilk 3’e giren 
takımlara para ödülü de  
verildi ve 1’inci takım  
15.000 lira, 2’inci takım 
10.000 lira ve 3’üncü ta-
kım da 7.000 lira ödüle hak  
kazandı. Ödül töreninin  
ardından, dereceye gire-
meyen takımlardan bir ya-
rışmacıya da çekilişle iPad 
hediye edildi ve etkinlik  
son buldu. u

2’nci Takım, Kuzgunlar

3’üncü Takım, “hackedemedik ki”

1’inci Takım, RTFM
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MSI Dergisi: Technology Fast 50 
Turkey listesine girmek, Anova için ne 
anlam taşıyor?
Emre ÖZTÜRK: Biliyorsunuz, en az 4 
yıldır faaliyet gösteren; 2016 cirosu 
800 bin avrodan büyük olan ve kendi 
teknolojisini üreterek Ar-Ge’ye ciddi 
yatırımlar yapan firmalar bu ödüle baş-
vurabiliyor. Anova olarak bu yıl ilk defa 
başvurduk ve listeye girdik. Büyüme-
mizin uluslararası bir firma tarafından 
tescil edilmesi, bizim için büyük moti-
vasyon oldu.
Diğer taraftan bizim ciro ve çalışan sa-
yısı itibarıyla asıl büyük büyümemiz ise 
bu yıl gerçekleşti ve büyüme trendimiz 
de devam ediyor. Deloitte’nin değer-
lendirmesinde, 2017 cirosu yoktu. Do-

layısı ile biz, herhâlde birkaç sene daha 
o listede yer alırız gibi gözüküyor.

MSI Dergisi: Anova çatısı altında, 
3 şirket bulunuyor. Listeye hangi 
şirketiniz girdi?
Emre ÖZTÜRK: Belirttiğiniz gibi 3 şir-
ketimiz var: 2003 yılında kurduğumuz 
ve yazılım satışı ve desteği alanında ça-
lışan Anova Mühendislik; 2008 yılında 
kurduğumuz ve tasarım ve simülasyon 
alanlarında çalışan Anova Proje; son 
olarak da 2012 yılında kurduğumuz ve 
ağırlıklı olarak Anova Proje’de geliştir-
diğimiz sistem ve bileşenlerin üretimi-
ni yapan, Anova Savunma. Biz, listeye, 
Anova Proje ile yani Ar-Ge şirketimizle 
girdik.

80’i Mühendis, 
110 Nitelikli Çalışan
MSI Dergisi: Son yıllarda kaydettiğiniz 
büyüme, Anova’yı hangi noktaya 
taşıyor?
Emre ÖZTÜRK: Anova’nın, gerçekten 
çok doğru bir yolda olduğunu görü-
yoruz. Yıllarca yaptığımız yatırımla-
rın meyvelerini toplamaya başladık. 
Savunma ve havacılık sanayisinde 
yer edinmek, bir tasarım ofisi olarak 
anılmak, bizim için çok önemli. Çün-
kü bizim vizyonumuz, yerlileştirme 
ve teknoloji kazanım yükümlülüğü 
(TKY) projelerinde, ilk akla gelen fir-
ma olmak. Bu yolda, doğru adımlar 
attığımızı görüyoruz. Deloitte Techno-
logy Fast 50’de bakılan tek kriter, ciro 

Anova Kurucu Ortağı ve Simülasyon Direktörü 
Dr. Emre ÖZTÜRK:

“Yerlileştirme ve teknoloji kazanım 
yükümlülüğü projelerinde, ilk akla 
gelen firma olmayı hedefliyoruz.”

Anova, Deloitte 
tarafından her yıl 

derlenen ve en hızlı 
büyümeyi gösteren 

50 teknoloji şirketinin 
yer aldığı; “Technology 

Fast 50 Turkey” 
listesinde, bu sene  

ilk defa yer aldı. Firmanın 
listeye girmesini 

sağlayan büyümesini 
ve bu büyümeyi yaratan 

çalışmalarını, Anova 
Kurucu Ortağı ve 

Simülasyon Direktörü 
Dr. Emre Öztürk ile 

konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR

ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA

v.tunca@savunmahaber.com



Aralık 2017 - 63

değil. Personel sayısına da bakılıyor. 
Personel sayımız, bu sene içerisinde 
100’ü geçti. Şu anda 110 civarında. 
Yaklaşık 80 kişisi de mühendis. Bu 
açıdan, mühendis/toplam çalışan ora-
nımız oldukça yüksek. Tabii burada, 
nicelikten ziyade nitelik daha kritik. 
Savunma ve havacılık sanayisinde ba-
şarılı olmak ve tutunabilmek; nitelikli 
personeli elde tutabilmek, çalışanları 
mutlu edebilmek, tatmin edebilmek-
le alakalı. Bu tatminin bir sürü boyu-
tu var: İş ve kişisel gelişimde tatmin, 
maaş tatmini, sorumluluk vermek, 
belirli bir amaç için çalıştığını hisset-
tirmek gibi. Biz de birkaç senedir, bu 
konulara kafa yoruyoruz. Takım lider-
lerimizin, müdürlerimizin ve direktör-
lerimizin ortalama tecrübesi, 17 yıl. 
110 çalışanımıza, ortalama tecrübesi 
17 yıl olan yöneticiler liderlik ediyor. 
Bu, sektör ortalamasının üstünde bir 
rakam. Genç arkadaşlarımızın eğiti-
mini ve motivasyonunu da kattığımız-
da, hakikaten çok iyi bir ekiple çalışı-
yoruz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. 
Gerçekten, bizim için de büyük şans. 
Anova’da, doğru insanlar, doğru işleri 
yapıyor.
Burada bir parantez açıp, bu nokta-
ya nasıl geldik, ondan da kısaca bah-
setmek istiyorum. Çünkü dışarıdan 
bakıldığında, savunma ve havacılık 
sanayisi, birçok firmaya ya da yatırım-
cıya cazip görünüyor. Ama bu sektör-
de kendi adınızı, markanızı oluşturana 
kadar insana, teknolojiye ve altyapıya 
yatırım yapıp karşılığını hemen alma-
mayı da göze almanız gerekiyor. Biz 
nasıl yaptık? Bazı faaliyetlerimizi, ya-
zılım satışı ve desteği iş kolumuz ile 
sübvanse ettik. Yoksa arkamızda bir 
sermaye grubu olup da bizi destekli-
yor değil. 
Diğer yandan, bizim gibi şirketlerde; 
hele de teknik taraftan gelenlerin, mü-
hendislerin kurduğu şirketlerde, bir 
yerden sonra, artık yöneticilik yapmaya 
başladığınızda, eksiklikleriniz yüzünü-
ze şamar gibi çarpılıyor. Kitaplardan, 
danışmanlardan bir yere kadar öğreni-
yorsunuz; esas tecrübe, yaptığınız ha-
taların bileşkesi oluyor.
Bizim birkaç senedir yapmaya çalıştığı-
mız, yönetim kurulu toplantılarında da 
en çok kafa yorduğumuz şeyler; insan 
kaynakları politikaları, finansal yöne-
tim, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün 
ömür devri yönetimi, kurumsal kaynak 
planlama gibi konular; bunlarla ilgili 
sistemlerin iyileştirilmesi ya da oluş-

turulması. Ekipleri daha etkin nasıl ça-
lıştırırız, proje yönetimi sistematiği ile 
ilgili neler yapabiliriz?
Sonuçta, ortaya koyduğumuz vizyon 
doğrultusunda, şu an geldiğimiz nokta, 
hiç fena değil. 2003’te, tek sermayeleri 
bilgi olan, 3 kişi olarak yola çıkmıştık; 
şimdi 110 kişiyiz. Büyüme trendimiz 
devam ediyor ve daha iyi bir gelecek 
için kafa yormaya ve harekete geçmeye 
devam ediyoruz. Örneğin, bizim için en 
önemli konulardan biri, iç Ar-Ge çalış-
maları.

Yarın için Bugünden Ar-Ge
MSI Dergisi: İç Ar-Ge konusunu açar 
mısınız?
Emre ÖZTÜRK: Anova’nın, 5 tane ana 
çalışma alanı var: Silah Sistemleri ve 
Platform Entegrasyon, Optik Sistem-
ler, Çevresel İklimlendirme Sistem-
leri (Environmental Control Systems 
/ ECS), Turbo Sistemler, Kabin-Kon-
sol Sistemleri ve bu alanların hepsini 
besleyen Simülasyon Teknolojileri. Bu 
alanlara, üstlendiğimiz projeler ve biz-
den beklenenler neticesinde yönlendik. 
Biz de faaliyet alanımızı daha da çeşit-
lendirmeden, bu alanlarda olabildi-
ğince derine inmek istiyoruz. Dolayısı 
ile bir yandan projelerin gereklilikleri 
doğrultusunda çalışırken bir yandan da 
gelecekte gündeme gelebilecek kabili-
yetleri, kendi inisiyatifimizle geliştiriyo-
ruz.  Yıllarca müşterilerimizin tasarım 
ve Ar-Ge süreçlerine destek vermiş bir 
firma olarak, artık kendi inisiyatifimiz-
le başladığımız, öz kaynaklarla veya 
kamu destekli projelerle fonladığımız 
Ar-Ge çalışmalarımız da var. Buna iç 
Ar-Ge diyoruz.

MSI Dergisi: Bahsettiğiniz ana 
faaliyet alanlarında hangi çalışmaları 
yapıyorsunuz?
Emre ÖZTÜRK: ECS konusu, çok 
önemli potansiyel gördüğümüz ve ön-
celik verdiğimiz bir alan. Daha önceden 
üstlendiğimiz projelerde edindiğimiz 
tecrübe ve birikimi, savunma sanayi-
sinde çevresel iklimlendirme sistem-
leri geliştirmek için kullanıyoruz. Hâ-
lihazırda bu konuda yürüyen 3 önemli 
projemiz var. Ayrıca, konvansiyonel 
soğutma sistemlerinin dışına çıkacak 
şekilde, kendi başlattığımız Ar-Ge ça-
lışmalarımız var.
Silah Sistemleri alanında; hem silah-
ların alt bileşenleri üzerinde hem de 
silahların platformlara entegrasyonu 
konusunda çalışıyoruz. Örneğin, es-

nek mermi yolu ürün ailemiz, ulusal ve 
uluslararası çapta tanınıyor. Havan ve 
obüslerin zırhlı araçlara entegrasyon-
larını yapıyoruz. Bir diğer örnek olarak 
da bir Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğı TKY projesi olarak yürüttüğümüz, 
kama baskısı projesini gösterebilirim.
Turbo sistemler konusunda,  
IDEF 2017 sırasında sergilediğimiz 
yakıt transfer pompası gibi ürünleri-
miz ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca bu 
alan, Anova’nın ilk mühendislik ihra-
catını gerçekleştireceği alan olacak. 
Kore Cumhuriyeti’nin bir projesi için 
bir pompa geliştiriyoruz ve prototipini 
teslim edeceğiz. Şu anda test aşama-
sındayız. Ayrıca, iç Ar-Ge ile yaptığımız 
çalışmaların TKY projesine dönüşmesi 
ile başka ürünler çıkartmayı da he-
defliyoruz. Bunların arasında, amfibi 
araçlar için su jetlerinin Türkiye’de 
üretilmesi de var.
Kabin-Konsol sistemleri, uzun sü-
redir faaliyet gösterdiğimiz bir alan.  
ASELSAN’ın denizaltılar için geliştirdi-
ği ARES elektronik destek sisteminin 
kabineti, MİLGEM için geliştirdiği HIZIR 
sisteminin kabinetini ve ROKETSAN’ın 
muhtelif elektronik kutularını, bu ko-
nudaki çalışmalarımıza örnek olarak 
verebilirim.

MSI Dergisi: Gelecek ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Emre ÖZTÜRK: Bahsettiğim 5 ana fa-
aliyet alanında, inebildiğimiz kadar de-
rine inmek istiyoruz. Belki gelecekte, 
bunların her biri ayrı birer şirkete de 
dönüşebilir. Çevre koşulları testlerinin 
bir kısmını kendi bünyemizde yapabil-
mek için, bir altyapı kuruyoruz. Muh-
temelen 2018’in ikinci çeyreğinde, bu 
yatırım tamamlanmış olur.
Sistem geliştiren bir altyükleniciden, 
teknoloji üreten öncü bir firmaya dö-
nüşmemizin, bu ülkeye karşı bir yü-
kümlülüğümüz olduğuna inanıyoruz. 
Teknolojinin; dijital ikiz, yapay zekâ, 
nesnelerin interneti, veri madencili-
ği, hiper görüntüleme gibi alanlarda 
gelişimini takip etmeye çalışıyor; iç 
Ar-Ge faaliyetlerimiz ile büyümemizi 
bu alanlarla desteklemenin planlarını 
yapıyoruz.

Anova Kurucu Ortağı ve Simülasyon 
Direktörü Dr. Emre Öztürk’e, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Yaklaşık 8.000 ziyaret-
çinin ve 22 ülkeden 
delegasyonun katıldığı  

3. Global SatShow’da, 44 şir-
ket yer aldı. Etkinlik sırasın-
da, Türksat 6A’nın konuşul-
duğu bir özel oturum ve CEO 
Zirvesi de dâhil olmak üzere, 
toplam 7 oturum gerçekleş-
tirildi. Etkinlikte, savunma, 
havacılık ve uzay sanayisin-
de faaliyet gösteren; Airbus, 
ASELSAN, BİTES, EURASIA 
Airshow, İTÜ Pars Roket 
Takımı, MilSOFT, Mitsubishi 
Electric, ROKETSAN, STM, 
Türksat ve TÜBİTAK Uzay 
gibi pek çok kurum ve kuru-
luş da stant açtılar.

Uzay Teknolojilerine 
Sahip Olabilmek
3’üncü Global SatShow’un 
açılış bölümüne, Fransa’nın 
Türkiye Büyükelçisi Charles 
Fries ve Birleşik Krallık’ın 
Türkiye Büyükelçisi Richard 
Moore da katıldı. Açılış ko-
nuşmasını yapan MÜSİAD 
Genel Başkanı Abdurrah-
man Kaan, büyük bir devlet 
olabilmenin 4 şartı olduğu-

nu söyledi ve bunları şöyle 
sıraladı:
n Zengin yeraltı 
 kaynaklarına,
n Yetişmiş eğitimli nitelikli
 insan gücüne,
n Güçlü bir savunma 
 ve havacılık sanayisine ve
n Uzay teknolojilerine 
 sahip olabilmek.
“Gelecekte, bizim ülke ola-
rak önümüze koyduğumuz 
hedeflere ulaşmanın yolu 
da uzaydan geçiyor.” diye-
rek sözlerine devam eden  
Kaan, şunları ekledi: “Tür-
kiye’ye baktığımızda, bugün, 
İHA üretebilen bir teknolo-
jiye sahibiz. Daha ileri tek-
nolojileri de satın alıyoruz. 
Tabii çok uzak değil, bundan 
birkaç yıl öncesine kadar, 
Türkiye İHA üretecek denil-
se birçoğumuz inanmakta 
zorlanırdı. Bugün, tamamen 
kendi yetenekleri ile bu işi 
yapan firmalarımız var. İşte 
nasıl bu aşamaya geldiy-
sek daha ileri teknolojileri  
geliştirme noktasında da 
çalışmalarımızı güçlendir-
meliyiz.”

Türkiye, Türksat ile 
Konuşuyor
Kaan’ın ardından kürsüye 
gelen Türksat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. M. Vec-
di Gönül, şunları söyledi: 
“Ülkelerin kendi uydularını 
üretme talepleri, güvenlik 
temelli stratejik bir icaptır. 
Uyduların dışarıdan alın-
ması, kısa vadede ekonomik 
görünse de uzun vadede 

dışa bağımlılığın sürdürül-
mesi, hiçbir ülke için arzu 
edilen bir durum değildir. 
Haberleşme sistemlerinin 
millileştirilmesi ve buna 
uygun olarak insan kayna-
ğının yetiştirilmesi, ülkemiz 
açısından büyük önem arz 
etmektedir.”
Türksat’ın, Türkiye’deki ha-
berleşme alanına katkıla-
rından bahsederek konuş-

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
Global SatShow, 9-10 Kasım’da, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Uydu 
ekosistemindeki paydaşları bir araya 
getiren etkinlikte; STM, PİRİSAT 
mikro gözlem uydusunun lansmanını 
yaptı. Türksat 5A ve 5B uydularının 
üretim sözleşmesinin de imzalandığı 
etkinlikte, Türkiye’nin ilk yerli ve 
milli haberleşme uydusu olacak 
Türksat 6A ile ilgili özel bir oturum 
gerçekleştirildi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

3’üncü Global SatShow, 
Uydu Ekosistemini Buluşturdu

©
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Türksat 5A 
haberleşme uydusu, 

Airbus’un Eurostar 
E3000 platformunun, 
Electric Orbit Raising 
(EOR) sürümü üzerine 

şekillendirilecek.
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masını sürdüren Dr. Gönül, 
şunları belirtti: “Genişleyen 
uydu filomuz aracılığı ile 
2003 yılında yalnızca 69 olan 
toplam televizyon istasyo-
nu sayısı, yaklaşık 6 kattan 
fazla artarak 439 televizyon 
istasyonuna ulaşmıştır. Hiz-
met verdiğimiz radyo kanalı 
sayısı ise 209’dur. Türksat 
4B uydusunda yer alan Ka 
bandı sayesinde, karasal 
haberleşme altyapısının ol-
madığı, Türkiye’nin en uzak 
ve engebeli bölgelerindeki; 
özellikle okul, hastane, as-
keri karakol ve şantiye gibi 
yerlerde, yüksek hızlı inter-
net erişim hizmeti de Türk-
sat tarafından verilmektedir. 
Ayrıca deprem, sel gibi afet-
lerde zarar gören karasal 
haberleşme sistemleri ye-
deklenerek acil haberleşme 
ihtiyacı karşılanmaktadır.”

Uzayda Uydusu 
Bulunan 30 Ülkeden 
Birisiyiz
Açılış oturumunda son ko-
nuşmayı yapan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ise 
Türkiye’nin uzay alanındaki 
tarihçesinden bahsettikten 
sonra, Türksat’ın pazardaki 
konumunu şu sözlerle vur-
guladı: “Bugün ise Türksat, 
dünya devleri ile birlikte ye-
rini almış; usta bir oyuncu 
konumuna yükselmiş. El-
bette ki Türksat’ın bu pozis-
yonu, ülkemizin de bizim de 
medar-ı iftiharımız. Şu anda 
da uzayda uydusu bulunan 
30 ülkeden birisiyiz. Aktif 

uydu filomuzda, hâlen 3 ha-
berleşme ve 3 gözlem uydu-
su bulunuyor. Ancak son 15 
yıllık süreçte, Türkiye’nin, 
uzay ve uydu teknolojileri 
gibi faaliyetlerde sadece yer 
alması için değil, yerli ürün 
üretmesi konusunda da çok 
ciddi mesafeler kat ettik.”

Türksat 6A, 
Milli Uyduların 
Yolunu Açıyor
Türkiye’de uzay alanında atı-
lan somut adımları özetleye-
rek devam eden Bakan Ars-
lan, Türksat 6A uydusunun, 
Türkiye açısından önemine 
de vurgu yaptı: “Bakanlığı-

mız bünyesinde, 2011 yılın-
da, Havacılık ve Uzay Tekno-
lojileri Genel Müdürlüğünü 
kurarak bizzat bu işle ilgi-
lenen bir birimi oluşturmuş 
olduk. Yine, uzay çalışmaları 
alanında söz sahibi, az sayı-
da ülkede bulunan Uzay Sis-
temleri Entegrasyon ve Test 

İsim sponsorunun Türksat olduğu 3’üncü Global SatShow’da, yapılan 
açılış konuşmaları, etkinliğe katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türksat’ın hareket hâlinde uydu bağlantısı kabiliyetinin sergilenmesi maksadıyla açılış konuşmaları sırasında 
bir canlı bağlantı kuruldu. Bu sayede, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan;
İGA Genel Müdürü Yusuf Akçayoğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ile 
birer görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Abdurrahman Kaan Dr. M. Vecdi Gönül Ahmet Arslan

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Merkezi (USET)’ni açtık. 
Yerli gözlem ve haberleş-
me uydularımızın üretimine 
yönelik, stratejik altyapımızı 
kurduk. Bu şekilde, Türksat 
6A uydumuzun, tamamen 
yerli olarak üretim çalışma-
larını da başlatmış olduk… 
Yazılım başta olmak üzere, 
güç sistemlerini, bataryalar 
ve güneş panellerini de mü-
hendislerimiz yapacak. Gök-
türk-2 uydusunun üretimin-
den elde edilen deneyimler, 
6A’da, bizim için yol göste-
rici olacak. Amacımız, 2020 
yılında, kendi uydumuz olan 
6A’nın üretimini tamamla-
yarak yörüngedeki yerine 
fırlatmak ve onun üzerinden 
de hizmetler almak. Bu pro-
jeler kapsamında geliştirile-
cek olan alt sistemlerle de 
daha sonra üretilecek milli 
haberleşme uydularının alt-
yapısı oluşturulmuş olacak. 
Türksat 6A ile uydu yapa-

bilen sayılı ülkeler arasına 
girecek olan Türkiye, bu an-
lamda, diğer birçok ülkeden, 
pozitif anlamda da ayrılmış 
olacak.”

Türkiye, Uzaydaki 
Yerini Alıyor
Türkiye Uzay Ajansı’nın ku-
rulumu ile ilgili yasa tasa-
rısının, TBMM Genel Kurul 
gündeminde olduğunu ha-
tırlatan Bakan Arslan, Tür-
kiye’nin, uzay alanındaki 
diğer atılımlarını anlatarak 
devam etti: “Milli uzay tek-
nolojilerinin geliştirilmesi 
amacı Japonya ile de bir iş 
birliği protokolü imzaladık. 
Bu protokol kapsamında, 
Uluslararası Uzay İstasyonu 
(International Space Station 
/ ISS)’nda, Japonya’ya ait 
Kibo modülünde, milli ürün-
lerimizin [test edileceği] de-
ney sürecini de başlatmış 
olduk. Uydu projelerinde 

kullanılmak üzere, uydu itki 
motorunun ve itki sisteminin 
milli imkânlar ile geliştirile-
bilmesi için de projeleri ve 
fizibilite çalışmalarını yapıp 
tamamladık. Milli uydu fır-
latma sistemi geliştirilmesi 
hedefinin ilk adımı olarak 
da uzay sonda roketi ve fır-
latma sistemlerinin geliş-
tirilmesine yönelik proje 
çalışmalarına başladık. Bu 
projeyi de önümüzdeki yıl, 
yatırım programına almayı 
planlıyoruz. Proje ile yakın 
zamanda, uzaya, deneysel 
uydularımızın fırlatılması 
mümkün hâle gelecek.”
Bakan Arslan, konuşması-
nın sonunda, kürsüden in-
meden; İGA Genel Müdürü 
Yusuf Akçayoğlu, TUSAŞ Ge-
nel Müdürü Temel Kotil ve 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü 
Hızırreis Deniz ile birer gö-
rüntülü görüşme gerçekleş-
tirildi. Görüşmeler, izleyici-

lerin de görebileceği şekilde 
sahneye yansıtıldı. Karade-
niz’de, İstanbul Boğazı’nın 
kuzeyinde seyir hâlindeki 
Nenehatun arama kurtarma 
gemisinde bulunan Hızırreis 
Deniz ile gerçekleştirilen bu 
görüşmelerden sonuncusu 
ile Türksat’ın, hareket hâlin-
de uydu bağlantısı kabiliyeti 
sergilenmiş oldu.

Sektörün Liderleri 
Konuşuyor
Etkinliğin ikinci günü, bir de 
CEO Summit (CEO Zirvesi) 
düzenlendi. Bu oturumda, 
yıkıcı eğilimler ve önemli 
piyasa sorunları ele alındı. 
Konuşmacılar, başarılı bir 
gelecek için, bugünün yıkıcı 
pazarından kurtulmak üze-
re, bir yol haritası oluştur-
maya çalıştılar.
CEO Zirvesi sırasında, Türk-
sat Genel Müdürü Cenk 
Şen’e ilave olarak, Es’hail-
Sat, Hellas-Sat ve Thuraya 
şirketlerinin CEO’ları da bi-
rer konuşma yaptılar. Zirve 
sırasında gerçekleştirilen 
Uydu Endüstrisi Lider Ödül-
leri (SILAwards) törenin-
de ise çeşitli kategorilerde 
ödüller verildi. Törende;
n Yılın Uydu Lideri Ödülü’ne
 Türksat,
n Yılın Uydu Operatörü
 Ödülü’ne Es’hailSat,
n Yılın İnovasyon Lideri
 Ödülü’ne STM,
n Yılın Uydu İşi Ödülü’ne
 Airbus Defence & Space
 ve
n Yılın İnsanlık Yararına
 Katkı Ödülü’ne ise TRT
 World layık görüldü. u

Etkinliğin ikinci günü düzenlenen CEO Summit (CEO Zirvesi)’te, yıkıcı eğilimler ve önemli piyasa sorunları ele alındı.

©
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Türksat 5A ve 
Türksat 5B’de 
İmzalar Atıldı
Açılış konuşmalarından he-
men sonra, Türksat 5A ve 
Türksat 5B uydularının üre-
tim sözleşmesi, Türksat ve 
Airbus arasında, düzenle-
nen törenle imzalandı. İm-
zalar; Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Türksat Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. M. 

Vecdi Gönül, Türksat Genel 
Müdürü Cenk Şen, Airbus’ın 
Uzaydan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Nicolas Chamus-
sy ve Airbus Defence & Spa-
ce UK Direktörü Colin Payn-
ter tarafından atıldı.
Tören sırasında konuşan 
Nicolas Chamussy, günün, 
uzay teknolojileri endüst-
risi için önemli olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: 
“Çünkü Türkiye, artık kendi 

uzay ajansını kurmak üzere. 
Bizler de bu ajansın, uzun 
vadeli ortağı olmaktan çok 
mutluyuz. Airbus ve Türki-
ye için de heyecan verici bir 
gün. Çünkü Türksat 5A ve 
Türksat 5B uydularının ge-
leceği için buradayız.”

Türksat Genel Müdürü Cenk 
Şen ise şu şekilde konuş-
tu: “Bugün, yoğun ve titiz 
bir çalışmanın sonucu olan; 
Türksat 5A ve 5B uydularının 
üretim sözleşmesini imzala-
maktan, şahsım ve şirketim 
adına onur duyuyor; ülkemi-

Tablo 1. Türksat Haberleşme Uydularının Durumu
Uydunun Adı Fırlatılma Yılı Durumu Görev Bitiş Yılı Üretici / Ana Yüklenici
Türksat 1A 1994 Fırlatma hatası* - Aérospatiale
Türksat 1B 1994 Pasif ** 2006 Alcatel Alenia Space
Türksat 1C 1996 Pasif ** 2010 Alcatel Alenia Space
Türksat 2A 2001 Pasif ** 2016 Ariane Space
Türksat 3A 2008 Aktif - Thales Alenia Space
Türksat 4A 2011 Aktif - Mitsubishi Electric
Türksat 4b 2015 Aktif - Mitsubishi Electric
Türksat 5A 2020 Fırlatılacak - Airbus
Türksat 5B 2021 Fırlatılacak - Airbus
Türksat 6A 2020 Fırlatılacak - TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN, CTech
* Türksat 1A uydusunu taşıyan Ariane 4 fırlatma sisteminin uçuş sırasında arızalanması nedeniyle fırlatma başarısız oldu.
** Ömrünü dolduran uydular, yer sabit yörünge (geostationary orbit)’den birkaç yüz kilometre daha yüksekte bulunan, mezarlık yörüngesi (
graveyard orbit)’ne taşınıyorlar.

Türkiye’deki uydu haberleşmesi ekosisteminin 
merkezinde olan Türksat, etkinlik sırasında da 
bu konumunu hissettirdi. Açılış konuşmalarından 
imza törenlerine; özel oturumlardan ödül 
törenlerine kadar pek çok yerde, etkinliğin isim 
sponsoru da olan Türksat konuşuldu.

Türksat, 3’üncü Global SatShow’a Damgasını Vurdu

Açılış konuşmalarının ardından, Türksat 5A ve 5B uydularının üretim sözleşmesi, Türksat ve Airbus arasında imzalandı. Soldan sağa: Airbus Defence & Space 
UK Direktörü Colin Paynter, Airbus Uzaydan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicolas Chamussy, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen.

Cenk ŞenNicolas Chamussy
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ze ve milletimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Yeni nesil 
haberleşme uydularımız ile 
global ölçekte bir uydu ope-
ratörü olma yolunda, önemli 
bir adım atmış bulunuyoruz. 
2023 hedeflerimiz doğrultu-
sunda, uydu filomuzu güç-
lendirerek, pazarda Türksat 
olarak yerimizi alıp, kapsa-
ma alanımızı genişletmeye 
devam edeceğiz.”

Türksat 5A ve 
5B’deki Elektrikli 
İtki Sistemi ile 
Önemli Tasarruf
Airbus’un, Eurostar E3000 
platformunun, Electric Orbit 
Raising (EOR) sürümü üze-
rine şekillendirilecek olan 
Türksat’ın 5A ve 5B uydula-
rı, elektrikli itki sistemi gibi, 
oldukça yeni bir teknolojiye 
sahip olacaklar. Uyduların, 
uzaya çıktıktan sonra, yö-
rüngede hassas olarak ko-
numlandırılması ve çeşitli 
etkiler neticesinde değişen 
uydu yörüngesinin korun-
ması maksadıyla kullanılan 
bu teknoloji, uydu içerisinde, 
kimyasal yakıt taşınmasını 
gereksiz kılıyor. Böylelikle 
uyduların fırlatma ağırlıkları 
ve dolayısıyla fırlatma mali-

yetleri, önemli ölçüde azal-
tılıyor. Ancak bu tip itki sis-
temleri, kimyasal olanlara 
göre daha düşük itti ürettik-
leri için, uyduyu, alçak dün-
ya yörüngesinden (low earth 
orbit), yer sabit yörüngeye 
(geostationary orbit) ulaştır-
maları daha uzun sürüyor. 
Bununla birlikte; acil bir ih-
tiyaç olmaması; uydu işlet-
mecisinin, neyi, ne zaman ve 
nerede istediğini bilmesi ve 
etkili bir planlama yapılması 
hâlinde, bu durum, bir sorun 
olmaktan çıkıyor. Ayrıca uy-
duların taşıyabildikleri ya-
kıt, uzayda yapabilecekleri 
toplam manevra sayısını, 
dolayısıyla uydunun ömrünü 
belirlediği için, uydunun fay-
dalı kullanım ömrü de kayda 
değer bir biçimde artıyor. 
Dolayısıyla Türksat, 5A ve 5B 
uydularında, konvansiyonel 
değil de elektrikli itki siste-
mini tercih ederek, önemli 
bir miktar kaynak tasarrufu 
sağlamış oluyor.

Saniyede 
50 Gigabit Veri
Türksat 5A, 2020 yılında fır-
latılarak, 31 derece doğu 
yörüngesine; Türksat 5B 
ise 2021 yılında fırlatılarak,  

Büyük ilgi gören Türksat 6A Özel Oturumu, bazı seyirciler tarafından ayakta izlendi.

Colin Paynter
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42 derece doğu yörüngesine 
yerleştirilecek. Türkiye, bu 
iki yörüngedeki haberleşme 
ihtiyacını, hâlihazırda kiralık 
uydularla sağladığı için; 5A 
ve 5B uyduları, bu konudaki 
dışa bağımlılığı da azaltmış 
olacak. Uydular, SpaceX fir-
masının, Falcon 9 roketi ile 
fırlatılacak.
Türksat 5A, 3.500 kg kütle-
ye ve 12 kW güce; Türksat 
5B ise 4.500 kg kütleye ve 
15 kW güce sahip olacak. 
Uydularda kullanılacak ile-
tişim frekansı olarak, 5A 
uydusunda Ku bandı; 5B uy-
dusunda ise Ka ve Ku bandı 
seçildi. Böylelikle Türkiye, 
Ku bandını kullanan, ilk 5 
ülkeden birisi olacak. Uy-
dular; Türkiye, Orta Doğu, 
Avrupa ve Afrika’yı kapsama 
alanı içine alacak. İletişim 
performansına bakıldığında 
ise Türksat 5B, 73 noktasal 
ışın demeti (spot beam) ile 
saniyede, toplam 50 gigabit 
veri aktarabilecek. Uydu, bu 
özelliği ile HTS (High Throu-
ghput Satellite / Yüksek Ve-
rimli Uydu) sınıfında yer alı-

yor. En az 15 yıl ömrü olması 
hedeflenen ve Airbus’un, İn-
giltere ve Fransa’daki tesis-
lerinde üretilecek uydulara, 
TUSAŞ ve ASELSAN’ın da 
çeşitli katkılarının olacağı 
ifade ediliyor.
İmza töreninin ardından, 
Türksat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Gönül ve beraberin-
deki heyet, etkinlikte stant 
açan firmaları ziyaret ede-
rek, firmaların uydu alanın-
daki kabiliyetleri hakkında 
bilgi aldı. Dr. Gönül’ün heyeti 
ile birlikte yaptığı ziyaretler, 
firmalar ve medya tarafından 
ilgiyle takip edildi.

Türkiye’nin İlk Yerli 
ve Milli Haberleşme 
Uydusu Türksat 6A 
Etkinlik sırasında, Türki-
ye’nin, ilk yerli ve milli ha-
berleşme uydusu Türksat 
6A’yı konu alan, bir özel 
oturum gerçekleştirildi. Bu 
oturumda, Türksat 6A’nın 
geliştirilme sürecindeki 
paydaşlar olan; ASELSAN, 
CTech, TUSAŞ, TÜBİTAK ve 
Türksat’ın üst düzey yöneti-

cileri, uydu ile ilgili değerli 
bilgiler verdiler ve kurum ve 
kuruluşlarının, bu süreçteki 
rolünü aktardılar. Ziyaretçi-
ler tarafından ilgiyle karşı-
lanan oturum, çok büyük bir 
katılımla gerçekleşti.
Oturumun başında, TRT Ge-
nel Müdürü İbrahim Eren bir 
konuşma yaptı. Ardından, 
moderatörlüğünü Türksat 
Genel Müdürü Cenk Şen’in 
yaptığı, özel oturum başladı. 
Şen, uydu yapımının özgün 
bir programla yürütülmesi 
gerektiğini belirterek, şun-
ları dile getirdi: “Uydu bir 
güç; ama kontrolsüz güç, 
güç değildir. O yüzden, uy-
dunun ömrünü, içindeki 
yakıt belirliyor sanılsa da 

onu yeryüzünden yönetenin 
uzmanlığı, burada oldukça 
belirleyicidir.”
TÜBİTAK Başkan Yardımcı-
sı Dr. Orkun Hasekioğlu ise 
şunları söyledi: “Projenin 
2014’te onaylanan bütçesi, 
546 milyon lira idi. Bugün, 
projenin, 187 milyon lirası 
kullanılmış vaziyette. Türk-
sat 6A’nın, 2020 yılının Aralık 
ayında fırlatmaya hazır hâle 
gelmesi planlanıyor. Takvi-
me göre, proje süresi 72 ay, 
yani 6 yıl. Bu süre uzun gele-
bilir; fakat yurt dışındaki ör-
neklere baktığınızda, bir de 
tamamen yerli imkânlarla 
bir uydunun geliştirildiği de 
göz önüne alınırsa bu süre 
normal. Türksat 6A uydusu 

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak 
Türksat 6A’nın detayları, düzenlenen özel oturumda konuşuldu.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden birisi de Türksat 6A’nın konuşulduğu özel oturum oldu. Soldan sağa: Oturumun moderatörlüğünü de yapan Türksat 
Genel Müdürü Cenk Şen, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CTech CEO’su Cüneyd Fırat ve ASELSAN Uzay 
Teknolojileri Grup Başkanı Şenol Uzun.

Türksat 5A (solda) ve Türksat 5B (sağda) haberleşme uydularının, sırası ile 2020 ve 2021 yıllarında yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.
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için, toplam tamamlanma 
seviyemiz, %41.”
Dr. Hasekioğlu’nun ardın-
dan söz alan TUSAŞ Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Ko-
til, Türksat 6A’nın monta-
jının başladığını belirterek, 
şunları ekledi: “Türksat 6A 
ile Türkiye, ilk defa kendi 
uydusunu yapacak. Uydunun 
tasarım ve inşa çalışmaları; 
paneller, ısıtma ve soğutma 
sistemleri, enerji sistemleri, 
kendini konumlandırma sis-
temleri gibi pek çok alanda 
devam ederken, Ankara’da 
bulunan test merkezimiz-
de de birçok montaj ve test 
çalışması yapıyoruz. Bu 
merkez, Avrupa’daki 4 mer-
kezden biri olma özelliği ta-
şıyor. Ayrıca Türksat 6A’nın 
yanında, TUSAŞ’ın kendi 
imkânlarıyla ihracata dönük 
olarak yapacağı, SmallGEO 
dediğimiz, 1 ila 2 ton ağırlı-
ğında uydunun sürümlerini 
geliştirmeye başladık.”
Bir sonraki konuşmacı olan 
CTech CEO’su Cüneyd Fırat, 
şirketinin, uydunun yer ile 
olan tüm iletişimini sağla-
yacak iletişim sistemlerini 
ve parçalarını tasarladığını 
söyledi ve şöyle devam etti: 
“Şu anda bizler, uzaya [gi-
decek] parça üretmeyi öğre-
niyoruz. Uyduda nihai uçuş 
aşamasına gelene kadar, 
birçok test yapılıyor. İnşal-
lah yıllar içinde, uydunun 
birçok alanında kendimizi 
geliştirmiş olacağız.”
Oturumun son konuşmacısı, 
ASELSAN Uzay Teknolojileri 
Grup Başkanı Şenol Uzun 

ise geliştirilen her bir alt 
sistemden, 5 tane de testler 
için ürettiklerini belirterek, 
çok yönlü ve geniş kapsamlı 
bir çalışma yürüttüklerini 
söyledi.

Türksat Genel 
Müdürü Cenk Şen, 
CEO Zirvesi’nde de 
Sahneye Çıktı
Türksat Genel Müdürü Cenk 
Şen, etkinliğin ikinci günü 
düzenlenen CEO Zirvesi’nde 
de bir konuşma yaptı. Şen, 
uydu sektörünün değişik-
likler geçirdiğine değinerek, 
sektörde inovasyonlar ve 
yeni iş yapma teknikleri gö-
rüldüğünü aktardı ve şunları 
kaydetti: “Bizler de şirketler 
olarak, kurumlarımızı, de-
ğişen dünyaya göre adap-
te etmeliyiz. Yoksa ayakta 
kalmamız mümkün değil. 
Değişime ayak uyduramaz-
sak şirketlerimiz ayakta 
kalamayacaktır. Uydu sek-
töründe bizler, eskiden sa-
dece kapasite satmaya ça-
lışıyorduk. Bu, artık yeterli 
değil. Müşterileri çekmek 
için, yeni hizmetlerin ortaya 
koyulması gerekiyor. Uydu 
şirketlerinin, yeni katma de-
ğerli hizmetler üzerine ça-
lışması gerekiyor. Biz, uzun 
vadeli olarak buna odaklanı-
yoruz. Gelecekte, Nesnele-
rin İnterneti (IoT) için, uydu-
ların yayın kapasitesi, daha 
uygun ve ucuz bir çözüm 
hâline gelecek. Uydular, ge-
lecekte, iletişim alanının en 
önemli bileşenlerden biri 
olacak.” u

Airbus’un Türksat 5A 
ve 5B’deki Rolü
Etkinlik sırasında, Airbus Defence & Space 
UK Direktörü Colin Paynter’den, Türksat 5A 
ve 5B uyduları hakkında çeşitli bilgiler aldık. 
Ku bandını kullanacak olan 5A ile Ka ve Ku bandını 
kullanacak 5B’nin iletişim kapasitesi ile ilgili 
Paynter şunları söyledi: “Kullanıcılar açısından 
bakıldığında, Türksat 5A ve 5B uyduları, çok daha iyi 
bir İnternet bağlantısı ve uzak bölgelere yayın 
imkânı sağlayacak ki bu da Türk vatandaşlarına 
yardımcı olacak… Bence Ka bandı oldukça önemli. 
Daha etkili İnternet erişimi için, her gün daha 
fazla kullanılır hâle geliyor. 5B’de, o yüzden bu 
konfigürasyonun tercih edildiğini düşünüyorum.”
Türksat 5A ve 5B uyduları ile Airbus, Eurostar 
E3000 platformunun Electric Orbit Raising (EOR) 
sürümü için, 7’inci ve 8’inci siparişlerini 
almış oldu. Bu sürümün özelliği, uyduların 
ikisinin de elektrikli itki sistemine sahip olacak olması. 
Paynter, buna ilişkin olarak şunları belirtti: 
“İkisi de elektrikli itki sistemine sahip çok büyük 
uydular ki; bu, pazarda yeni bir özellik… 
Bunun müşteri açısından dezavantajı ise uyduların 
yörüngeye yerleşmelerinin daha uzun sürmesi. 
Basitçe, 3 hafta yerine, 3 ay sürüyor diyebiliriz. 
Ancak uydunun kütlesini önemli ölçüde azaltıyor 
ve fırlatma daha ucuz hâle geliyor. Dolayısı ile 
eğer ne istediğinizi ve ne zaman istediğinizi 
biliyorsanız ve buradan geriye doğru 
planlayabilirseniz, aynı uydunun fırlatma ağırlığını, 
1,5 ton azaltabilirsiniz. Ancak planlama 
kabiliyetinizin olması gerekir.”
Airbus, özellikle de 5B uydusunun üretimindeki 
çeşitli süreçlerin yürütülmesi maksadıyla 
Türkiye’deki yerel sanayinin nasıl geliştirilebileceği 
konusunda, Türksat ve TUSAŞ ile görüşmeler 
yürütüyor. Paynter, teknoloji transferi konusunda, 
şunları dile getirdi: “Bu konu, [imzaladığımız] 
sözleşmenin bir parçası değil; ancak önümüzdeki 
3-4 ay içerisinde, bunun mümkün olabilmesi için 
ilişkilerimizi geliştiriyoruz… Henüz kesinleşen bir 
şey yok; ancak bugün burada, pek çok görüşme 
gerçekleştirdik ve önümüzdeki aylarda da 
görüşmelere devam edeceğiz… 
Airbus ve TUSAŞ’ın, A350 ve A400M projeleri ile 
havacılık ve uzay sektöründe uzun tecrübeleri 
var; dolayısı ile TUSAŞ, bizim için doğal bir 
başlangıç noktası. Ayrıca bugün [bu etkinlik], 
diğer oyuncuları tanımak açısından da iyi oldu; 
ancak kim olacaklarını söylemek için 
çok erken.”
Paynter, Global SatShow’un yürüttükleri 
görüşmelere olan katkısını ise şu sözleri ile 
vurguladı: “Airbus açısından bu fuar, en iyi 
Türk ve uluslararası oyuncuları bir araya getiriyor. 
Burası, onlarla görüşmek, Türk sanayisinin 
geleceğine bakmak ve ana oyuncuları görmek için 
çok güzel bir ortam.”

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Yılın Uydu Lideri Ödülü’nü, 
Medyacity Genel Müdürü Hakan Kurt’tan aldı.
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PİRİSAT ile Gemiler 
Daha Güvende 
Olacak
PİRİSAT, 6U (10 cm x 20 cm 
x 35 cm) boyutu ile nano 
uydu sınıfında yer alıyor. 
Takım (constellation) hâlin-
de kullanılması planlanan 
uyduların uzaya yerleştiril-
mesi ile Otomatik Tanım-
lama Sistemi (OTS) hayata 
geçirilecek. Uzay tabanlı bir 
sistem olan OTS, gemilerin 
açık denizlerde ve tehlikeli 
sularda, daha güvenli seyrü-
sefer gerçekleştirmelerine 
imkân vermesi amacıyla ge-
liştirildi. Güvenli bir iletişim 
vasıtası olma özelliği taşıyan 
OTS’yi kullanan bir gemi, 
sistem üzerinden; adı, çağrı 
kodları, koordinatları, rota-
sı, hızı, boyutları, gideceği li-
man ve tahmini varış zamanı 
gibi detaylı bilgileri yayınla-
yabiliyor. Bu sayede, gemi-
lere, daha güvenli bir seyrü-
sefer imkânı sağlanması ve 
denizcilik otoritelerinin de 
deniz trafiğini daha sağlıklı 
izlemesi hedefleniyor.
PİRİSAT’ın diğer önemli bir 
özelliği, üniversiteler ve KO-
Bİ’ler tarafından geliştirile-
cek birçok elektronik bile-
şen ve deneysel ürünün de 

kullanılacak olması. Böyle-
likle milli uzay teknolojisinin 
geliştirilmesine de katkıda 
bulunulacak.

LAGARİ Yer Gözlem 
Uydusu, Gelişimini 
Sürdürüyor
LAGARİ ise IDEF’teki lans-
manının ardından, hedefe 
hızlı yönelme kabiliyetine 
sahip yeni yönelim kontrol 
sistemi ve daha gelişmiş 
bir kamera ile donatılmış 
olarak sergilendi. Uydunun, 
ağırlık ve çözünürlük opti-

mizasyonu açısından, ken-
di sınıfında, dünyanın önde 
gelen platformlarından biri 
olduğu ifade ediliyor. 2019 
yılında, uzaydaki yerini al-
ması planlanan LAGARİ, 
acil görüntü ihtiyaçlarının, 
düşük maliyetle karşılan-
masına olanak sağlaması 
ile de öne çıkıyor. LAGARİ, 
Türkiye’nin, bu alanda daha 
bağımsız hareket etmesini 
de sağlayacak. LAGARİ’nin 
de PİRİSAT’a benzer şekil-
de, takım uydu konseptiyle 
kullanılması hedefleniyor. u

STM, etkinlik sırasında, 
milli imkânlarla 

tasarladığı nano uydu 
PİRİSAT’ın konsept 
lansmanını yaptı ve 

geçtiğimiz Mayıs 
ayında düzenlenen 

IDEF’te görücüye 
çıkardığı mikro 
gözlem uydusu 

LAGARİ’nin, yeni 
sürümünü sergiledi. 

Yılın İnovasyon Lideri 
seçilen STM, etkinlikte, 

Uzay Teknolojilerinde 
En Yenilikçi Firma 

(Disruptive Innovator) 
Ödülü’nü de aldı.

STM, PİRİSAT’ı Görücüye Çıkardı; LAGARİ’yi ise Yeniledi

Stant açan firmaları ziyaret eden Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül ve Genel Müdürü Cenk Şen, STM 
standında, mikro uydu LAGARİ ve lansmanı etkinlik sırasında yapılan nano uydu PİRİSAT hakkında bilgi aldı. STM Genel 
Müdürü Davut Yılmaz tarafından, Dr. Gönül’e, LAGARİ’nin maketi takdim edildi.

Medyacity Genel Müdürü Hakan Kurt, Yılın İnovasyon Lideri Ödülü’nü, 
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’a, etkinliğini ikinci gününde gerçekleştirilen 
törenle takdim etti.

Mikro uydu
sınıfındaki
LAGARİ

Nano uydu 
sınıfındaki 
PİRİSAT
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Etkinliğe, SSM Ar-Ge Dairesi Başkanlığı, Sanayileşme 
Dairesi Başkanlığı ve Alt Sistemler Dairesi Başkanlığın-
dan heyetler katıldı. Etkinliğin bir bölümüne iştirak eden 

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfek-
çi, SSM heyeti ile birlikte, sırasıyla; UDEA, Gökser Makina,  
ROBUST ve İvme İHS firmalarını ziyaret ederek, firmala-
rın; imalat, test ve mühendislik gibi kabiliyetlerini yerinde  
gördü.

120 Firma, 603 Ar-Ge Personeli
Tüm gün süren etkinlik, Teknopark Ankara Genel Müdürü 
Fatih Mutlu ve SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı Bilal Ak-
taş’ın yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmasını 
bir sunum eşliğinde yapan Mutlu, katılımcılara, Teknopark 
Ankara’yı anlattı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İvedik Organize Sanayi Böl-
gesi ortaklığında, 10 Ağustos 2014’te kurulan teknoparkın 
teknolojik ortakları, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(ETÜ) ve Başkent Üniversitesi. Teknopark Ankara, aynı za-
manda Atılım Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu (THK) Üni-
versitesi ile de akademik iş birliği yapıyor. Teknoparkın, in-
şaat çalışmaları tamamlanan ilk etabı, 80.000 metrekarelik 
alan üzerine kuruldu. İnşaatı hâlihazırda devam eden 2’nci 
etabının ise 2018 yılı Mart ayında faaliyete geçmesi planla-
nıyor. 134 adet projenin yürütüldüğü teknoparkta, 603 Ar-Ge 
personeli çalışıyor. Teknopark bünyesinde, yaklaşık yarısı, 
savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren, 120 fir-
ma bulunuyor. Firmaların geri kalanları ise elektronik, bili-
şim, yazılım ve medikal gibi diğer sektörlere yönelik olarak 
çalışıyorlar.
Mutlu, ayrıca, Teknopark Ankara’nın kuruluş felsefesi ile il-
gili olarak da şu bilgileri verdi: “[Teknoparkın] Asıl ana he-
defi, sanayide faaliyet gösteren firmaların, Ar-Ge yapabilir ya 
da inovasyona katkı sağlayabilir olmasıdır. Firmaların böyle 

bir bilince ve Ar-Ge kültürüne sahip olabilmelerini mümkün 
kılan bir metot üzerine kurulan teknopark, çalışmalarını, 
hedeflerini ve stratejilerini bu alanda geliştirmektedir. Buna 
ek olarak, sektörel stratejik hedefleri de bulunmaktadır. 
Medikal ile savunma ve havacılık sanayisi, teknokentimizin 
temel sektörleridir. Diğer teknokentlerden de bu yönüyle 
ayrılmaktadır.”

SSM, Teknopark Ankara’yı Destekliyor
Mutlu’nun ardından kürsüye gelen SSM Sanayileşme Daire-
si Başkanı Bilal Aktaş ise şunları söyledi: “Malum, güçlü bir 
savunma ve havacılık sanayisinin teşkilinde, bir piramit yapısı 

SSM ile Bir Araya Gelen 
Teknopark Ankara, 
Sektördeki Bilinirliğini Arttırıyor

Teknopark Ankara’nın, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) iş birliği 
ile düzenlediği 1’inci Savunma Sanayi 
Günleri, 14 Kasım’da, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Teknopark Ankara 
firmalarının, imkân ve kabiliyetlerini 
SSM’ye anlatabilmeleri amacıyla 
düzenlenen etkinlik kapsamında, 
15 Teknopark Ankara firması, 
yaptıkları sunumlarla savunma ve 
havacılık sanayisine yönelik ürün ve 
çözümleri hakkında bilgiler verdiler.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Fatih Mutlu Bilal Aktaş
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gerekiyor. En üstte, savunma ve havacılık sanayisinin ana en-
tegratör ve tasarımcı firmalarının bulunduğu; tabanda da bunu 
besleyen teknokentler, teknoparklar ve üniversitedeki akade-
mik camianın varlığı, bizim için çok önemli. Sabah biraz erken 
geldim, tesiste bir inceleme yapayım diye. Çöldeki vahada açan 
çiçek gibi, bence çok güzel bir çalışma ortamı tesis edilmiş. 
Bence OSTİM İvedik havzasının böyle bir yapıya ihtiyacı vardı.”
Etkinliğin bir bölümüne katılan Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de kısa bir ko-

nuşma yaptı. SSM tarafından kurulan Savunma Sana-
yi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK)’den bahseden Dr. Tüfekçi, 
şöyle konuştu: “[SSTEK’te] Birtakım girişimleri destekliyo-
ruz ve belki de aranızdan da bazıları, SSTEK ile görüşme-
ye başladı. Orada birlikte neler yapabiliriz diye konuşuyo-
ruz. Bunun yanında bir organize sanayi bölgesinin içinde  
teknopark açılması da bizim için önemli. O yüzden, derhal bu-
rayı ziyaret edelim; neler yapılıyor görelim dedik. Daha yeni 
yeni ayağa kalkıyor olmasına rağmen, kutluyoruz yönetimini. 

Dr. Celal Sami Tüfekçi Hilal Ünal
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Gayet güzel gözüküyor; bayağı bir çekim gücü oluşturmuş. 
Burada teknoloji odaklı, teknolojiye kafa yoran insanların bu-
lunuyor olması, ilerisi için bize ayrıca ümit verdi.”

SSM Teknoloji Transfer Ofisi
KOBİ’lere yönelik çeşitli mesajlar da veren Dr. Tüfekçi, 
şunları vurguladı: “Olay, sadece alt yüklenicinin talaşlı 
imalat yapması değil. Bu devirler artık değişiyor. Biz onları 
katma değer üreten, teknoloji üreten, teknoloji sahibi olan, 
patent çıkaran yerler hâline dönüştürmek istiyoruz.”
Dr. Tüfekçi, SSM’nin fikri mülkiyet hakları ile ilgili yürüttüğü 
çalışmalara ve bunun KOBİ’lere olabilecek katkılarına da 
değindi: “Müsteşarlığımızda, Sanayileşme Dairesi Başkan-
lığı altında kurduğumuz yeni bir birim var: Teknoloji Trans-
fer Ofisi. Böyle bir birimi teşkil etmekteki gayemiz şu: Esa-
sında, hem Ar-Ge çalışmalarında hem de normal tedarik  
projelerinde elde ettiğimiz birçok fikri mülkiyet var. Daha 
fazla girişimci ile elimizde olan verileri paylaşmak ve iş or-
tağı oluşturmak ve burada da yeni açılımlar, yeni değerler 
oluşturmak istiyoruz.”

Gökser Makina’nın İhracat Gücü: Markaları
Etkinlik sırasında kendisini tanıtan firmalardan birisi, Gök-
ser Makina oldu. Elektro-mekanik tasarım, iklimlendirme ve 
esnek hortumlar konusundaki çözümleri ile ön plana çıkan 
Gökser Makina, pek çok Ar-Ge projesinin altına da imzasını 
atmış durumda. Bu projelerden bir kısmı, ürüne dönüşerek 
envantere girerken bir kısmı da hâlen devam ediyor. Tüm 
bu faaliyetleri, 3 farklı marka altında yürüten firmanın Pro-
je Müdürü Hilal Ünal, bu markalarla ilgili şunları ifade etti: 
“Biz, ayrı ayrı şirketler kurmak yerine, markalaşma ile ih-
tisaslaşmaya özen gösterdik. Gökser Makina altında, genel 
Ar-Ge projeleri ve özel tasarım ve imalatlar gerçekleştir-
mekteyiz. TECHNIFLEX markası, özel endüstriyel hortum-
lar imal eden bir markadır. ThermaCool ise iklimlendirme 
sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Bunlar, başka bir 
ülkeden distribütörlüğünü aldığımız markalar değil; tama-
men ihracat amaçlı olarak kendi kurduğumuz markalardır.”
Ünal, Ar-Ge projeleri ilgili de şunları ekledi: “Biz, bütün 
bunları, sadece kendi firmamız içinde değil üniversitelerin 
de aralarında bulunduğu, yerel ve uluslararası ortaklarımız 
ile yapıyoruz. Hep bir problemdir üniversite-sanayi iş birliği. 
Biz onu bir şekilde başarmış bir firmayız… Gazi Üniversitesi,  
ODTÜ ve TÜBİTAK MAM ile Ar-Ge projeleri yapıyoruz. Siz 

bize bir problem verdiğiniz zaman, bizim firmamızda olma-
yan yetkinlikler için, yerel veya uluslararası üniversitelerde-
ki, bu konuyla ilgili en iyi insanı bulup onu çalıştırabilme ve 
projeyi tamamlayabilme gibi özel bir kabiliyetimiz var.”

GES Mühendislik’in Yerlileştirme Kabiliyetleri
Etkinlik sırasında, kabiliyetlerini anlatma fırsatı bulan fir-
malardan birisi de GES Mühendislik oldu. GES Mühendis-
lik Genel Müdürü Serhat Demir, firmanın yürüttüğü, yoğun 
şekilde mühendislik ve tasarım içeren yerlileştirme proje-
lerden bahsetti. Firmanın tamamladığı veya devam ettirdiği 
yerlileştirme projelerinden bazıları şunlar:
n AIM-9 Sidewinder Füzeleri için Taşıyıcı Komplesi 

ve Birleştirici Halkası: Firma tarafından, SDT’nin ana 
yüklenici olduğu proje kapsamında, AIM-9 havadan 
havaya füzelerinde kullanılmak üzere yerlileştirilen 
ürünlerden ilki olan Birleştirici Halka (TD-Ring), füzenin 
güdüm sistemi ile motor kısmının birleştirilmesini 
sağlıyor. İkinci ürün olan Taşıyıcı Komplesi (Hanger 
Assembly) ise füzenin uçak ile bağlantısını sağlıyor. 

Gökser Makina Proje Müdürü Hilal Ünal ve Genel Müdür Yardımcısı Serhat 
Ünal, Dr. Celal Sami Tüfekçi başkanlığındaki SSM heyetine, iklimlendirme 
sistemlerine yönelik kabiliyetleri hakkında bilgi verdi.

Otomatik Seviyeleme Sistemi’nin çalışır durumda ölçekli modeli. Bu model, 
GES Mühendislik’in, Malıköy Anadolu OSB’deki fabrikasında, Mayıs ayında 
yapılan açılış töreni sırasında sergilenmişti.

Serhat Demir
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n Pâl-Rotor Bağlantısı
 Komplesi (Hub Assembly): 
 T-129 ATAK helikopterlerinde
 kullanılan bu ürün, TUSAŞ
 tarafından geliştirildi ve GES
 Mühendislik tarafından üretildi.
 Firmanın, titanyum alaşımları
 işleme yeteneğinin de bir kanıtı
 olan bu ürün, montajı tamamlanmış
 şekilde teslim ediliyor.
n Palet Gerdirici (Track Adjuster): FNSS ile imzalanan
 sözleşme kapsamında, paletli araçlarda kullanılmak

üzere yerlileştirilme çalışmaları devam eden bu ürün, 
paletin gerginliğinin ayarlanmasını sağlıyor. SSM 
tarafından da desteklenen proje kapsamında, üretilecek 
olan ürünün prototipi hazırlanmış durumda. Hidrolik 
bir sisteme sahip olan ürün, 6.000 psi basınç altında 
çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.

n Otomatik Seviyeleme Sistemi: ASELSAN için özgün
olarak geliştirilen ve son test aşamasına gelen bu 
ürün, üzerinde radar benzeri faydalı yük taşıyan 
askeri araçların, eğimli arazide, otomatik olarak yere 
paralel hâle getirilmesi için kullanılıyor. Çeşitli eğim 
sensörlerinden gelen bilgileri kullanan ve toplamda 
40 tonluk kaldırma kapasitesine sahip sistem, aracı, 
5 dakika içerisinde, 0,5 derece hassasiyetle yere paralel 
hâle getirebiliyor.

Etkinlik sırasında yaptıkları sunumlar ile kendilerini tanıtan fir-
malar ve sunumu yapan diğer firma yetkilileri ise şöyle sıralandı:
l Artı Elektronik Genel Müdürü Atilla Koç,
l Z-Sistem Genel Müdürü Zafer Daştan,
l İvme İHS Proje Müdürü İhsan Gafuroğlu,
l ROBUST Direktörü Serhat Apak,
l NANOMANYETİK Üretim ve Ar-Ge’den Sorumlu 
 Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Cumhur,
l BTB Proje Genel Müdürü Mert Kantarcıoğlu,
l ELSİMNET Yönetim ve Kalite Temsilcisi Jale Kazan,
l Herbicon Genel Müdürü Kaan Yalçın,
l UDEA Ar-Ge Müdürü İbrahim Uğurlu,
l TULPAR Direktörü Enis Yaşar,
l Sarı Savunma Direktörü Ömer Gülmen,
l TEKNOPAR Genel Müdür Yardımcısı  
 Perin Ünal ve
l Rovenma Kurucu Ortağı Şadi Çağatay Öztürk. u
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STM ThinkTech; STM’nin, 
savunma, güvenlik, mü-
hendislik ve teknoloji 

alanlarında var olan bilgi biri-
kimi ve insan kaynağıyla böl-
gesel ve küresel stratejiler, 
olası senaryolar ve karar des-
tek sistemleri geliştirecek. 
Bu alanlarda teknolojik ön-

görüler oluşturacak olan ku-
ruluş, veri işleme yeteneğini 
kullanarak, objektif ve yapıcı 
bir yaklaşımla analizler de 
yapacak. STM, ThinkTech  
markasıyla geliştireceği ön-
görüler ve stratejik çözüm-
ler için akademisyenler, va-
kıflar, üniversiteler, yüksek 

teknoloji üreten firmalar, 
kamu kurumları ve karar  
vericiler ile iş birliği içerisin-
de olacak. Türkiye’nin gele-
cek vizyonuna; uygulanabilir, 
düşünsel ve pratik katkılar 
sunmayı hedefleyen kuru-
luş, savunma ve güvenliğin  
yanı sıra havacılık, enerji, 
ulaştırma, eğitim ve sağ-
lık alanlarında da hizmet  
verecek.

STM ThinkTech’in 
Hizmetleri
STM ThinkTech’in yapılan-
masının temelinde, savun-
ma ve güvenlik odağından 
şaşmadan; ancak bu alanı, 
sadece tek başına değil, 
diğer alanlarla bir bütün 
içerisinde ele alan bir me-
kanizma oluşturma vizyonu 
var. Bu bakış açısı ile yürü-
tülecek faaliyetler ise 3 ana 
başlık altında toplanıyor:
n Periyodik Raporlar:

Savunma ve güvenlik 
ana teması ile daha 
çok teknik olarak 
nitelendirilebilecek 
alanlarda, her ay 
periyodik olarak raporlar 
yayınlanacak, analizler 
gerçekleştirilecek ve 
bunların sonuçları, 
herkesle doğrudan 
paylaşılacak.

STM, 23 Kasım’da, Ankara’da düzenlediği etkinlik ile Türkiye’nin, ilk teknoloji odaklı 
düşünce kuruluşu STM ThinkTech’in lansmanını yaptı. Etkinlik sırasında, geleceğin 
harekât ortamının ve bu ortamda kullanılması muhtemel teknolojilerin konuşulduğu, 
bir de panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Hakan Çelik’in 
yaptığı panelin konuşmacıları ise Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Emekli Büyükelçi ve MİT eski Müsteşarı Sönmez Köksal, Emekli Korgeneral Alpaslan 
Erdoğan ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı oldu.

STM, Bir Yeniliği Daha Hayata Geçirdi:

Türkiye’nin, İlk Teknoloji Odaklı 
Düşünce Kuruluşu STM ThinkTech

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

Hakan Çelik,  
STM ThinkTech’in 
önemine vurgu 
yaptı: “Genellikle 
sosyal bilimler ile 
ilişkilendirilmiş 
düşünce 
kuruluşlarının 
yapısı, dünyada da 
ciddi dönüşümler 
geçiriyor. Artık 
bünyelerinde, 
sosyal bilimler, 
temel bilimler ve 
teknoloji iç içe. 
STM ThinkTech’in 
kuruluşu da bu 
anlamda çok 
stratejik.”
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n Savaş Oyunları ve
Simülasyonlar: 
İsteyen kurumlar 
için, bir takım özel 
simülasyonlar, analizler 
ve savaş oyunları 
gerçekleştirilecek veya 
karar destek sistemi ile 
beslenmiş uygulamalar 
geliştirilecek. STM 
ThinkTech, bu 
doğrultuda, iki farklı 
projeyi başlatmış 
durumda. Bunlardan 
bir tanesi, Türkiye’deki 
bir başka düşünce 
kuruluşu olan SETA 
Vakfı ile birlikte 
yürütülüyor. Diğeri ise 
STM ThinkTech’in, kendi 
inisiyatifi ile başlatıldı. 
Bu iki proje ile ilgili 
gelişmeler, ilerleyen 
dönemde duyurulacak.

n Paneller: Ana teması,
savunma ve güvenlik olan 

paneller düzenlenecek. 
Sektördeki insanların 
bir araya gelebileceği, 
tanışabileceği 
platformlar olacak bu 
etkinliklerin bir kısmı, 
herkese açık olacak; 
bir kısmına ise yalnızca 
davetli olarak katılım 
sağlanabilecek.

Türkiye’nin,  
İlk Teknoloji Odaklı 
Düşünce Kuruluşu
Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz, günümüzde, 
düşünce kuruluşlarına olan 
ihtiyacın, her geçen gün art-
tığını belirtti ve şunları dile 
getirdi: “Bildiğiniz gibi, içinde 
bulunduğumuz coğrafya ve bu 
coğrafyada, özellikle son yıl-
larda karşı karşıya geldiğimiz 
sorunlar, bizi, her bakımdan 
daha güçlü olmaya mecbur kı-

lıyor. Ancak bir ülkenin güçlü 
olabilmesi ve esasında güçlü 
kalabilmesi kolay değil. Bu-
nun için, milli gücünü oluş-
turan temel unsurların; yani 
ekonomik, askeri, istihbari, 
demografik, coğrafi ve bilimsel 
faktörlerin, hem kendi içinde 
ayrı ayrı hem de toplamda, di-
ğer ülkelere kıyasla çok daha 
büyük olması, çok daha üstte 
olması ve böyle kalması gere-
kiyor. Bunu sağlayabilmek için 
de etkin stratejiler ve bunları 
hayata geçirecek reaktif ve 
özellikle proaktif yaklaşım-
lara ihtiyaç var. Bu proaktif 
yaklaşımların sağlanabilmesi 
için de karar mekanizmaları-
na, rasyonel, somut ve veriye 
dayalı çıkarımlar ve analizler 
sunmak gerekiyor.”
STM ThinkTech’in sunacağı 
hizmetler hakkında da bilgi 
veren Yılmaz, dünyadaki çe-
şitli düşünce kuruluşlarından 

bahsederken, ABD’de kurulan  
RAND Corporation’a ve Birle-
şik Krallık’ta bulunan RUSI’ye 
değinerek şunları söyledi: 
“Bugün, baktığımız zaman, 
dünyada, RAND ve RUSI’ye 
benzer şekilde faaliyet göste-
ren, savunmaya veya güven-
liğe odaklanmış çok sayıda 
düşünce kuruluşu bulunuyor.  
Ülkemize baktığımızda ise 
düşünce kuruluşlarının he-
men hepsinin, sosyal diyebi-
leceğimiz, siyasi, ekonomik 
veya kültürel konularda fa-
aliyet gösterdiğini veya fikir 
ürettiğini görüyoruz. Savun-
ma ve güvenliğe odaklanmış,  
bu konuda doğrudan çalışan bir 
yapı, ülkemizde bulunmuyor.”
Yılmaz’ın konuşmasının 
ardından düzenlenen, Ge-
leceğin Harekât Ortamının 
Öncelikli Savunma Sistem-
leri ve Teknolojileri Paneli 
ile etkinlik sona erdi. u

Prof. Dr. İsmail 
Demir; büyük veri 
analitiği, enerji 
depolama, elektronik 
harp, siber güvenlik, 
uzay ve biyomedikal 
teknolojilerinin, 
gelecekte öneminin 
artacağına değindi. 
Malzeme bilimlerinin 
ise asla önemini 
kaybetmeyeceğini 
belirten Prof. Dr. 
Demir, yapay zekâ 
ve robotik ne kadar 
gelişirse gelişsin, harp 
alanında insanların var 
olmaya devam edeceği 
öngörüsünde bulundu.

Alpaslan Erdoğan, 
STM ThinkTech’in 
katkı verebileceği 
bir konuyu, şöyle 
ifade etti: “Savunma 
planlamasını 
yapılırken, 
silahlı kuvvetler, 
ihtiyaçlarını, sadece 
kendi kendine 
belirlememeli. 
Eğer [kendisi] 
belirlerse yetersiz 
kalır. Ne olması 
lazım? Bilim 
insanlarımızın, sanayi 
temsilcilerimizin ve 
kullanıcı olarak Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 
devrede olması 
lazım.”

Prof. Dr. Hüseyin 
Bağcı, Türkiye’nin, 
jeopolitik olarak 
bir ateş çemberinin 
içinde bulunduğunu 
belirtti ve şunları 
ekledi: “Bizim 
işimiz çok zor ve 
daha da zorlaşacak. 
Zorluklarla 
mücadele etmenin 
bir yolu da akılla 
hareket etmek. 
Başkalarının 
bizim hakkımızda 
ne düşündüğü 
önemlidir; ama 
bizim de başkaları 
hakkında ne 
düşündüğümüz 
önemli.”

Sönmez Köksal, 
STM ThinkTech’in 
bir boşluğu 
doldurabileceğini 
belirtti: “Türkiye’de 
eksik olan 
husus; istihbarat 
dünyasına, 
güvenlik 
kuvvetlerine 
yardımcı 
olacak düşünce 
kuruluşu gibi 
yan kuruluşların 
olmaması. Belki 
STM ThinkTech, 
bu açıdan önemli 
bir boşluğu 
dolduracak.”
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Türkiye ve Katar 
Arasındaki Güçlü 
İkili İlişkiler, 
DIMDEX 2018 ile 
Devam Edecek
DIMDEX (Doha Maritime De-
fence Exhibition and Confe-
rence / Doha Uluslararası De-
nizcilik ve Savunma Fuarı)’in 
altıncı kez (DIMDEX 2018,  
14-18 Mart 2018) kapılarını 
açmasına birkaç ay kaldı. 
Organizasyon komitesi, kü-
resel deniz güvenliği takvi-
mine, kesinlikle katılınması 
gereken bir etkinlik olarak 
not düşülecek birinci sınıf 
bir fuar ve konferans orta-

ya koyabilmek için, titizlikle 
çalışıyor. Bu yıl, 10. yıl dö-
nümünü, özel bir organi-
zasyonla kutlayacak olan 
DIMDEX, fuardan çok daha 
öte bir etkinlik olduğunu, 
bir kez daha kanıtlamaya 

hazırlanıyor.
DIMDEX 2018, “Dünya Ça-
pında Bir Teknoloji, Deniz-
cilik ve Savunma Sektörü 
Kabiliyetleri Platformu” 
olacak ve Doha’nın, geliş-
mekte olan bir iş dünyası 
merkezi olma konumunu 
güçlendirecek. Etkinlik, di-
namik bir ağ kurma ve iş 
platformu olarak küresel 

firmalara, ziyaretçilere ve 
misafirlere, kazançlı pa-
zarlara erişmeleri için, çok 
değerli ticari fırsatlar suna-
cak.
DIMDEX organizasyon ko-
mitesi, geçtiğimiz dönemde,  
uluslararası savunma fuar-
larına, bir dizi resmi ziyaret 
gerçekleştirdi ve gerçek-
leştirmeye devam ediyor. 

DIMDEX, 10. Yılını Kutluyor

Orta Doğu Deniz Kuvvetleri Komutanları Konferansı (MENC), DIMDEX 2016’da da kıdemli deniz kuvvetleri personelini, savunma sanayisi yetkililerini, 
akademisyenleri ve uzmanları, fikir alışverişinde bulunmak için bir araya getirdi.
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Bu ziyaretler, DIMDEX’in, 
birinci sınıf bir deniz kuv-
vetleri ve deniz güvenliği 
sektörü etkinliği olarak, 
takvimlerde daha güçlü bir 
şekilde yer almasını sağ-
lamada hayati rol oynuyor. 
Bu ziyaretler sırasında, or-
ganizasyon komitesi, yeni 
ortakların desteği ve BAE 
Systems, Boeing, Lockhe-
ed Martin, Raytheon, Fin-
cantieri ve Leonardo gibi 
mevcut ortakların, DIMDEX 
2018’e katılacaklarını onay-
lamasıyla doğru yolda oldu-
ğunu bir kez daha teyit etti. 
Geçmiş senelerde gerçek-
leştirilen DIMDEX fuarla-
rında, Türkiye, orta alanda 
yer alan Türk pavilyonu ile 
en büyük ve en önemli ulus-
lararası katılımcılardan biri 
olarak varlık göstermişti. 
DIMDEX heyeti, geçtiğimiz 
Mayıs ayında gerçekleştiri-
len IDEF’e katılarak, Türk 
firmalarını fuara davet 
etme fırsatı buldu.  
DIMDEX 2018’deki Türk 
pavilyonu, 2016’ya kıyas-

la daha büyük olacak ve 
ASELSAN, ROKETSAN, 
Ares Tersanesi ve TAİS gibi 
önemli Türk kuruluşları, bir 
kez daha bu etkinlikte yer 
alacak.
Türkiye ve Katar, uzun yıl-
lardır; ekonomik, ticari ve 
endüstriyel alanlarda or-
tak çalışmaya dayalı bir iş 
birliği içinde. Bu iş birli-
ği, yakın zamanda, Körfez 
İş Birliği Konseyi içindeki 
diplomatik anlaşmazlığın, 
diyalog ve müzakere yo-
luyla çözülmesi konusunda 
lider rolü üstlenen, Türki-
ye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın gerçek-
leştirdiği pek çok gezi ve ev 
sahipliği yaptığı ikili görüş-
melerle birlikte, daha da 
gelişmiş durumda. Katar 
ve Türkiye’nin uluslararası 
ilişkileri ele alma vizyonu; 
aynı prensiplere, temelle-
re ve anlayışa dayanıyor.  
Her iki ülke de Körfez İş 
Birliği Konseyi ile ilgili an-
laşmazlık da dâhil olmak 
üzere, krizlere ve uluslara-

rası ihtilaflara, barışçıl bir 
şekilde yaklaşıyor.
Katar, Türkiye’nin stratejik 
müttefiki olarak, toprak-
larında bir Türk üssü ku-
rulması konusunda, 2014 
yılında, bir savunma anlaş-
ması imzaladı ve bu ittifak 
sayesinde, savunma kabili-
yetlerini de arttırdı. İttifak, 
aynı zamanda, bölgenin is-
tikrarına ve güvenliğine de 
katkıda bulunuyor.
DIMDEX 2018, firmalara, 
tedarik makamı olarak kilit 
öneme sahip karar merci-
lerine kendilerini tanıtma 
olanağı sunuyor. Fuar, ka-
tılımcıların ve ziyaretçile-
rin amaçlarına ulaşmasına 
destek olmak üzere, farklı 
faaliyet alanları etrafında 
şekilleniyor:
n En son teknolojilerin

gösterileceği ve 
ziyaretçiler tarafından 
inceleneceği sergi 
etkinliği.

n Sektör liderleri ve
konuşmacıların, 
sektördeki başlıca 

eğilimleri ele alacağı, 
Orta Doğu Deniz 
Kuvvetleri Komutanları 
Konferansı (MENC).

n Basitleştirilmiş 
Heyet Yönetim Sistemi 
(DMS) aracılığıyla 
erişilebilen, etki sahibi ve 
seçkin VIP heyetleri.

Ayrıca, fuar katılımcıları ve 
ziyaretçiler, Katar’ın, mil-
yarlarca dolar değerindeki 
yeni limanı Hamad’ı görebi-
lecek ve limana ilk kez ya-
naşacak olan ziyaretçi savaş 
gemilerinin gösterisini izle-
yebilecek.
Önemli bir iş ve bilgi pay-
laşımı platformu olan DIM-
DEX; planları, ortakları ve 
hazırlıklarıyla bir sonraki 
fuar için kararlılıkla çalı-
şıyor ve bu süreçte, büyü-
mek isteyenlere yönelik, 
en önemli sıçrama tahtala-
rından biri olma özelliğini 
sürdürüyor. Mart ayındaki 
fuara katılmak isteyen ka-
tılımcı ve ziyaretçiler, önü-
müzdeki aydan itibaren ön 
kayıt yaptırılabilecek. u

Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Mohammad Nasser 
Al Mohannadi, DIMDEX 2016 sırasında, Doha’yı ziyaret eden gemileri inceliyor.
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Milli Savunma 
Bakanlığının ve 

bakanlığa bağlı kurumların 
2018 yılı bütçe görüşmeleri, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda, 22 
Kasım’da gerçekleştirildi. 
Bakanlığımızın 2018 yılı 
bütçesi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edildi. Bütçe, şu 
kalemlerden oluştu:
n	 Personel Giderleri: 
 6.501.754.000 lira
n	 Sosyal Güvenlik Primi
 Giderleri: 
 2.888.833.000 lira
n	 Mal ve Hizmet 
	 Alım	Giderleri:
 20.329.549.000 lira
n	 Cari Transfer:
 438.255.000 lira
n	 Sermaye Gideri:
 243.848.000 lira
n	 Toplam: 
 40.402.239.000 lira
Mal ve Hizmet Alım 
Giderlerinin 13,8 milyar 
lirası, Stratejik Hedef Planı 
2018 Yılı Modernizasyon 
Programı ihtiyaçları 
kapsamındaki projeler 
için; 6,5 milyar lirası da 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinin barınma, 
beslenme, giyim gibi 
yasalarla belirlenmiş yasal 
istihkakları ile akaryakıt, 
yakacak, taşıma, ulaşım 
gibi tüketim mal ve hizmet 
alımları için planlandı.
Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli, 
görüşmeler sırasında, 
önemli açıklamalarda da 
bulundu. Bakan Canikli, 
Türkiye’ye üstü kapalı bir 
ambargo uygulandığını 
söyledi: “Bölgesel ve 
küresel barış ile huzur ve 
istikrarın sağlanması için 
güçlü bir orduya, milli bir 
savunma sanayisine sahip 
olmak mecburiyetindeyiz. 
Güçlü bir ordu, ancak 
güçlü bir ekonomi ve güçlü 

bir demokrasi temelinde 
mümkün olabilir. Bu 
noktada özellikle milli 
savunma sanayisinin 
geliştirilmesinin bu 
topraklarda, bu bölgede, 
bu coğrafyada özgürce 
yaşamamız için hayati 
önemi haiz olduğunun 
altını çizmemiz gerekiyor. 
Çünkü özellikle son yıllarda, 
daha önceki dönemlerde 
çok rahatlıkla temin 
edebildiğimiz savunma 
sistemleri ve onların yedek 
parçalarını son yıllarda aynı 
ittifak içerisinde olduğumuz 
dost ülkelerden temin 
etmekte zorlandığımızı 
ve bunun örtülü ambargo 
şeklinde ortaya çıktığını da 
belirtmemiz gerekiyor.”
Canikli, hava savunma 
sistemi ile ilgili de 
şunları söyledi: “Türkiye 
olarak, balistik füze 
tehdidi karşısında hava 
ve füze savunmamızın 
takviyesi amacıyla daha 
önce NATO’dan talepte 
bulunmuştuk. 
Bu kapsamda, 2013 
yılının başlarından 
itibaren müttefiklerimizce 
Adana’da bir Patriot ve 
Kahramanmaraş’ta bir 
SAMP-T hava savunma 
sistemi konuşlandırılmıştı. 
Ancak bu geçici çözümün 
ülkemizin hava savunma 
ihtiyacını karşılamada 
yetersiz olduğu 
tartışmasızdır. Takdir 
edersiniz ki böylesine 
stratejik bir ihtiyaç başka 
bir ülkenin inisiyatifine ve 
insafına bırakılamayacak 
kadar önemli bir husustur. 
Bu amaçla, ülkemizin hava 
savunması için uzun menzilli 
bir hava savunma sisteminin 
millî imkân ve kabiliyetler 
göz önünde bulundurularak 
tasarlanıp üretilmesine 
yönelik çalışmalarımız son 
hızla devam etmektedir. 

Orta ve uzun vadeli olarak 
ortak tasarım ve üretim 
boyutlarını içeren ayrı 
bir projeyi başlatmış 
bulunuyoruz. Ancak aciliyet 
arz eden hava savunma 
ihtiyacımızın bir an evvel 
karşılanması maksadıyla 
Rusya Federasyonu’ndan 
S-400 hava savunma 
sistemleri tedariki için 
sözleşme imzalanmış 
ve avans ödemesi 
gerçekleştirilmiştir yani bu 
işlem sonuçlandırılmıştır, 
bu satış işlemi 
sonuçlandırılmıştır. 
Bundan sonra ödemelerle 
ilgili detaylar şu anda 
görüşülüyor, ödemelerin 
biçimi. Sözleşme 
imzalanmış, avans ödemesi 
de gerçekleştirilmiştir yani 
bu iş tamamlanmıştır.
1 adedi opsiyon olmak 
üzere 2 adet S-400 sistemi 
sözleşme kapsamında 
tedarik edilecektir. İlk 
sistemin teslimatının 2019 
yılında gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Bu 
sistemler teslim alındığında 
ülkemiz önemli bir hava 
savunma yeteneğini 
kazanmış olacaktır. Acil 
ihtiyacın karşılanmasına 
yönelik bu çözüm, kendi 
sistemlerimizi geliştirme 
yolundaki kararlılığımızı 
sekteye uğratmayacaktır.
Hava ve füze savunma 
sistemi ihtiyacımızın orta 
ve uzun vadede, teknoloji 
transferi ve ortak üretimi 

de mümkün kılacak 
şekilde gidermeye yönelik 
EUROSAM firmasının 
ortakları olan Fransa ve 
İtalya Savunma Bakanları ile 
üçlü niyet beyanını 8 Kasım 
2017 tarihinde Brüksel’de 
imzaladık. Söz konusu 
niyet beyanıyla, öncelikle, 
Türk, Fransız ve İtalyan 
firmalardan müteşekkil 
bir konsorsiyumla 
EUROSAM öncülüğünde 
SAMP-T’nin daha gelişmiş 
bir versiyonunu birlikte 
tanımlamak, geliştirmek, 
üretmek ve kullanmak 
için iş birliği başlatılmıştır. 
En geç bu yılın sonuna 
kadar da nihai anlaşmayı 
gerçekleştireceğiz 
inşallah. Hedefimiz, henüz 
başlangıç aşamasında olan 
bu çalışmaları başarıyla 
tamamlayarak daha 
uzun menzillerde kendi 
tasarımımız olan sistemleri 
geliştirmektir.”
Bakan Canikli, helikopter 
kazalarının ardından 
tartışma konusu olan 
engel tespit sistemi ile 
ilgili de açıklama yaptı: 
“Güncel düşey engel 
verilerinin toplanması ve 
sunulması çalışmaları 
kapsamında Helikopter 
Engel Tespit Sistemi 
projesi etkin bir şekilde 
yürütülmektedir. Proje 
doğrultusunda düşey engel 
verilerinden yararlanarak 
pilotu ikaz edecek yazılım 
ve donanımdan oluşan 

Milli Savunma Bakanı Canikli’den, 
Bütçe Görüşmelerinde 
Önemli Mesajlar
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400 adet tabletin tedarik 
edilmesi planlanmıştır. Şu 
ana kadar 200 adet tablet 
yazılım, donanım ve veri 
olarak temin edilmiş ve 
pilotlara teslim edilmiştir. 
Bunlar aktif olarak 
kullanılmaktadır. Diğer 200 
tanesi ASELSAN tarafından 
yapılmaktadır. Onun da kısa 
süre içerisinde dağıtımı 
gerçekleştirilecektir.”
Bakan Canikli, bir dizi proje 
ile ilgili, daha önce MSI 
Dergisi’nde haber olmayan 
gelişmeyi aktardı:
n	 HÜRKUŞ-B Projesi

kapsamında, ilk uçuşun 
Aralık ayı içerisinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

n	 Toplamda 112’si silahlı,
151 Bayraktar TB2 
insansız hava aracının 
tedariki yapılacak. 
Hâlihazırda, 15 adedi 
silahlı, 38 adet aracın 
teslimatı yapıldı.

n	 ANKA ile ilgili projeler
kapsamında, 25’i 
silahlı, 40 adet platform 

tedarik edilecek. 
Hâlihazırda, 3 silahsız ve 
2 silahlı İHA’nın tedariki 
tamamlanarak teslimatı 
yapıldı.

n	 TEI tarafından geliştirilen
operatif İHA motorunun, 
prototip kabulünün, 
2018 yılının Aralık ayında 
yapılması planlanıyor.

n	 MPT-76 piyade
tüfeklerinin seri 
üretimleri kapsamında, 
3.435 adet tüfek teslim 
edildi. Yıl sonuna kadar, 
7.000 tüfeğin üretimi 
tamamlanacak ve 
2026’ya kadar da toplam 
250.000 adet MPT-76’nın 
üretimi gerçekleşmiş 
olacak. 2018 yılında ise 
40.000’in üzerinde tüfek 
üretimi gerçekleşecek.

Bakan Canikli, Türkiye’nin, 
NATO tarafından ortaya 
konulan, savunma 
harcamalarının gayrisafi  
yurt içi hasılanın yüzde 2’si  
olması hedefine, 2024 itibarıyla 
ulaşmayı öngördüğünü de 
ifade etti. u

Milli	Savunma	Bakanı	Nurettin	Canikli,	Brüksel’de	
gerçekleştirilen	NATO	Savunma	Bakanları	

Toplantısı’nda,	iki	anlaşma	imzaladı.	8	Kasım’da,	Bakanı	
Canikli	ile	İspanya	Savunma	Bakanı	Maria	Dolores	de	
Cospedal,	Türkiye	ile	İspanya	arasında,	savunma	sanayisi	
iş	birliğinin	geliştirilmesine	yönelik	niyet	beyanı	imzaladı.	
Aynı	gün,	Türk,	Fransız	ve	İtalyan	Savunma	Bakanları,	
Türkiye’nin,	hava	ve	füze	savunma	sistemi	ihtiyacını,	
orta	ve	uzun	vadede,	teknoloji	transferi	ve	ortak	üretimi	
de	mümkün	kılacak	şekilde	gidermeye	yönelik,	niyet	
anlaşmasını	imzaladı.	Anlaşma,	EUROSAM	tarafından	
geliştirilen	SAMP/T	hava	savunma	sistemini	temel	alan	
iş	birliğini	kapsıyor.	Firma	düzeyinde	ise	EUROSAM,	
ASELSAN	ve	ROKETSAN	ile	iş	birliği	yapıyor.	u

Türkiye, Fransa ve İtalya, 
SAMP/T için İmzaları Attı

©
 M

SB



MSI SAVUNMA HABER

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), gündeminde  
yer alan konuları görüşmek ve bunlarla ilgili karar 

almak amacıyla Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında,  
2 Kasım’da toplandı.
Toplantıda, toplam değeri 5 milyar dolar olan 22 proje 
görüşüldü. Görüşülen projeler, şöyle sıralandı:
n	 Mili uzun menzilli hava savunma füze sistemlerinin
 geliştirilmesine yönelik projeler,
n	 Farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri,
n	 Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistem projeleri,
n	 Çeşitli kalibre ve ebatta bombaatar, tüfek ve tabanca
 geliştirme ve seri imalat projeleri,
n	 Deniz platformları ve deniz platformlarından atılabilen
 füze ve silah sistemlerine ilişkin projeler,
n	 Muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu,
 geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler,
n	 Tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projeler,
n	 Yeni ve ileri sürüm insansız hava araçları sistemlerinin
 geliştirilmesi ve mevcutlarının üretim adetlerinin
 arttırılmasına ilişkin projeler,
n	 MİLGEM İ sınıfı fırkateyn inşası ve PREVEZE sınıfı
 denizaltı modernizasyonu, geliştirilmesi ve üretimine
 ilişkin projeler.
Kasım ayında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından yürütülen projelerde, bir dizi gelişme de yaşandı:

n	 10 Kasım’da, Bombaatar Mühimmatlarının Yurt İçinde
 Yapılabilirliğine İlişkin Bilgi İstek Dokümanı yayınlandı.
n	 14 Kasım’da, Mühimmat İmha Personeli Koruyucu
 Teçhizatı (MİPKT) Projesi İhale İlanı yayınladı. 
 Projde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına

istinaden, muharebe alanında patlamamış mühimmatın 
yerinde imhası ile barış şartlarında imha edilmesi 
gereken mühimmatın imhası için görev yapan patlayıcı 
madde imha personelinin, patlama ve parça etkisine 
karşı korunma ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanmasına 
yönelik 307 adet teçhizat tedarik edilecek.

n	 24 Kasım’da, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Teklife
Çağrı Dosyası’nı SSM’den teslim alan firmaların listesi 
yayınlandı. Bu firmalar, şöyle sıralanıyor: BMC, FİGES, 
İstanbul Tersanesi, TEI ve TÜMOSAN.

n	 15 Kasım’da yayınlanan Balistik Kompozit Başlık 
Tedariki (BKBT) Projesi İhale İlanı, 28 Kasım’da 
güncellendi. Projede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
ihtiyacına istinaden, personelin korunma ihtiyaçlarının 
yurt içinden karşılanmasına yönelik 26.500 adet başlığın 
tedarik edilmesi planlanıyor.

n	 Kasım ayının bir diğer önemli gelişmesi de 
ALTAY tankının seri üretimi ile ilgili olarak yaşandı 
ve BMC, FNSS ve Otokar firmaları, SSM’ye 
tekliflerini verdi. u

ASELSAN, kuruluşunun 42’nci yıldönümü dolayısıyla 14 Kasım’da, 5.000’i aşkın çalışanı ile Anıtkabir’i ziyaret etti. 
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, ASELSAN Ailesi olarak kuruluşumuzun 42’nci yılını kutladığımız bu günde gururla yüksek huzurunuzdayız.
Yüce devletimiz ve bağışçılarımızın katkıları ile kurulan ASELSAN, milletimizin bağrından çıkan 5.000’i aşkın çalışanı ile 
Dünya’nın en büyük 57’nci savunma sanayi şirketi, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna erişmiştir. Kurulduğu 
günden bugüne ASELSAN; küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih 
edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olma hedefinde emin 
adımlarla ilerlemektedir.
Büyük Türk Milleti’nin ve 
Kahraman Türk Ordusunun 
ASELSAN’ı olmak için 
ilerlediğimiz teknoloji 
yolculuğunda; ‘Dünyada her şey 
için, medeniyet için, hayat için, 
başarı için en gerçek yol gösterici 
ilimdir, fendir’, Ruhunuz  
şad olsun.” u

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde, 
5 Milyar Dolar Değerindeki 22 Proje Görüşüldü

ASELSAN, 42’nci Yıldönümünü, Anıtkabir’de Kutladı

86 - Aralık 2017

©
 SSM

©
 A

SE
LS

A
N



Aralık 2017 - 87



MSI SAVUNMA HABER

88 - Aralık 2017

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı 

tarafından yürütülen 
proje kapsamında, 
DESAN Tersanesi’nde 
inşa edilecek iki adet 
Acil Müdahale ve Dalış 
Eğitim Botu (AMDEB)’nun 
elektronik sistemlerinin 
entegrasyonunu, 
Berkin Mühendislik 
gerçekleştirecek. Söz 
konusu entegrasyon ile 
ilgili sözleşme, Berkin 
Mühendislik ile DESAN 
Tersanesi arasında,  
29 Kasım’da imzalandı. 
Düzenlenen imza törenine; 
DESAN Yönetim Kurulu 
Üyesi Taşkın Çilli, Finans 
Koordinatörü Ahmet 
Tütüncü ve Askeri Gemiler 
Koordinatörü Erhan 
Murat Akdeniz ile Berkin 
Mühendislik Genel Müdürü 
Yücel Atalay ve Sözleşme 

Müdürü Semra Bilinmez 
katıldı.
AMDEB projesinde, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının, 
kıyılarda meydana 
gelebilecek kazalara ilk 
müdahalede ve dalgıç 
personelinin uygulamalı 
eğitimlerinin icrasında 
kullanılabileceği; 
gerektiğinde torpido arama 
görevi de yerine getirecek 
özelliklerde, iki adet bot 

tedarik edilecek.
İmzalanan sözleşme ile 
Berkin Mühendislik, Lojistik 
Destek Gemileri Projesi ile 
başlayan askeri gemilere 
sistem entegrasyonu 
faaliyetlerine, AMDEB 
projesi ile devam etmiş 
olacak. Berkin Mühendislik 
Genel Müdürü Yücel Atalay, 
imzalanan sözleşme 
ile ilgili şunlar söyledi: 
“Lojistik Destek Gemileri 

Projesi ile üstlendiğimiz 
işleri, zamanında, istenilen 
kalitede ve bütçesi 
dâhilinde tamamladığımızı 
göstermiştik. Bu yeni 
sözleşme, Berkin 
Mühendislik’in 
kabiliyetlerine ve 
yetkinliğine duyulan 
güvenin bir göstergesidir. 
Bu güzide projede, DESAN 
Tersanesi ile çalışmaktan 
onur duyuyoruz.” u

FNSS’nin Umman Kara Kuvvetleri için geliştirdiği  
PARS III 8x8 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı,  

22 Kasım’da, Umman’ın Nizva vilayetinde 
gerçekleştirilen atışlı testlerden başarıyla geçti. 
Umman Kara Kuvvetleri Komutanı ve üst düzey 
subayların katılımı ile gerçekleştirilen testlerde, Umman 
envanterine yeni katılan PARS III 8x8, zorlu arazi 
şartlarındaki hareket kabiliyetini ve farklı hedef tiplerine 
karşı atış yeteneklerini sergiledi. Yine FNSS tarafından 
geliştirilen SABER-25 kulesi ile teçhiz edilmiş PARS III 
8x8’den, hareket hâlinde yapılan atışlar neticesinde, 
100 m ile 2.500 m arasındaki sabit ve hareketli hedefler 
başarıyla imha edildi. Faaliyet kapsamında, Umman  
Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyet 
de araçla ilgili incelemelerde bulunarak proje 
subaylarından bilgi aldı. u

BİTES,	Türk	Girişim	
ve	İş	Dünyası	

Konfederasyonu	
(TÜRKONFED)	
tarafından,	Londra	
Borsası	iş	birliği	ile	
gerçekleştirilen;	
“Türkiye’nin	Yükselen	
Liderleri”	araştırmasında,	
“Türkiye’nin	İlham	
Veren	Şirketleri”nden	
biri	oldu.	Araştırmanın	
sonuçları,	TÜRKONFED	
tarafından,	17-18	
Kasım’da,	Ankara’da	
düzenlenen,	21.	Girişim	
ve	İş	Dünyası	Zirvesi’nde	
açıklandı.	Araştırma	
kapsamında,	firmaların,	
son	3	yıllık	verileri	ile	
finansal	büyüklükleri,	
büyüme	hızları	ve	ülke	
ekonomisine	sağladığı	

katkılar	değerlendirildi.
BİTES	CEO’su	Uğur	
Coşkun,	zirvede,	
Türkiye’nin	Yükselen	
Liderleri	Paneli’nde,	
“Savunma Sanayisinde 
Bir	KOBİ’nin	İnovasyon	
Öyküsü”	başlıklı	bir	
konuşma	yaptı.	u

DESAN Tersanesi, Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarının Elektronik 
Sistemlerinin Entegrasyonu için, Berkin Mühendislik ile Anlaştı

FNSS PARS III 8×8, Umman’daki 
Atış Faaliyetinden Tam Not Aldı

Sektörün 
İlham Veren 
KOBİ’si 
BİTES Oldu 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Veysel 
Yayan, zirve sırasında, BİTES 
CEO’su Uğur Coşkun’dan, 
BİTES’in çalışmaları ile ilgili 
bilgi aldı.

PARS III 8x8’in atışlı faaliyetleri ile ilgili haber, Umman’ın 
resmi televizyon kanalı olan Oman General TV’de de yayınlandı.
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Boeing, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Eylül 

ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New 
York ziyareti esnasında duyurusu yapılan, Türkiye Milli 
Havacılık Planı hakkındaki detayları, 21 Kasım’da kamuoyu 
ile paylaştı. Toplantı, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Boeing Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşti.
Milli Havacılık Planı, Türkiye’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda, Boeing ve Türkiye’deki ortakları tarafından, 
Türk havacılık sanayisini geliştirmek amacıyla oluşturuldu. 
Plan kapsamında, Boeing, Türkiye’de; Havacılık Sanayii 
Geliştirme Programı, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme 
Merkezi, Bölgesel Uçuş Eğitim Merkezi, Servis ve Bakımda 
Bölgesel İşbirliği gibi uygulamaları hayata geçirmeyi 
hedefliyor.
Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Gelişmiş ve global bir havacılık sanayisi, 
öncelikli alanlarımızdan ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinin 
ana unsurlarından biridir… Boeing Türkiye Milli Havacılık 
Planı; kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve uzmanlıklarımızı 
Boeing ile birleştirmek ve Türkiye’nin havacılık sanayini 
geliştirmemiz için yenilikçi bir yoldur.  
Biz, Türkiye ve Boeing’in ortak amaç doğrultusunda 
çalışarak faydalanmalarını sağlayan bu tip planları 
memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.
Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, şöyle konuştu: 
“Bu plan ve yapılması öngörülen yatırımlar, doğrudan 
ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye ve 
Boeing firmasının bu anlamdaki stratejik ortaklığı, ülkemizi 
havacılık alanında dünyanın lider ülkelerinden biri hâline 
getirmeyi hedefliyor… Şunun anlaşılması önemlidir: Bu 
planın yaratacağı etki ve katma değer, konvansiyonel bir 
fabrika yatırımından çok daha güçlü olacaktır. Doğrudan 
yatırımlarda, özellikle; teknoloji transferi, istihdam 
ve ihracat odaklı imalata önem veriyoruz. Bu açıdan 
bakınca, açıklanan plan kapsamında Boeing firmasının 
gerçekleştireceği teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge 
yatırımları ile üzerinde önemle durduğumuz teknoloji 
transferi de gerçekleşecektir. Yine bu plan çerçevesinde 
kurulacak eğitim merkezleri ve mühendislik merkezi ile 
havacılık alanında nitelikli istihdam yaratılacaktır. Ayrıca, 
Boeing ve SSM ile yürütülecek olan havacılık sanayini 

geliştirme programı sayesinde, yerli sanayimizin küresel 
tedarik zincirindeki payının büyüyeceğine inanıyoruz.”
Toplantıda, Türkiye’nin, Boeing’in en önemli stratejik 
büyüme pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Boeing 
Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise 
şunları söyledi: “Türkiye’nin dünyadaki coğrafi konumu, 
İstanbul 3’üncü Havalimanı açılışı ve THY’nin vizyoner 
büyüme stratejisi ile Türkiye’nin havacılık alanında 
önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli olduğunu 
görüyoruz. Türkiye, ayrıca; yüksek standartlarda üretim 
yapan sanayisi, yüksek kabiliyete sahip mühendisleri ve 
yetkin insan kaynağı ile Boeing’in verimliliğine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Bu plan ile birlikte, Türkiye ile 
uzun vadeli ilişkimizi, stratejik bir kazan-kazan ortaklığına 
dönüştürerek havacılık sanayiinin rekabetçiliğine ve 
sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. Türk sanayisi 
ile genişletilmiş işbirliği taahhüdümüz, mühendislik ve Ar-
Ge, teknik yetkinliklerin paylaşımı ve havacılıkta nitelikli iş 
gücü geliştirilmesi gibi yeni birçok önemli alanda ortaklık 

Boeing’in Türkiye Milli Havacılık 
Planı için Hızlı Başlangıç

Arda Ermut, Prof. Dr. İsmail Demir ve Ayşem Sargın
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içinde olacağız. Bu çok 
boyutlu program ile birlikte, 
önümüzdeki 10 yıllık süreçte 
Türkiye’deki ekonomik 
etkimizi en az 2 katına 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
plan aynı zamanda Boeing’in 
önemli bir pazarı ve önde 
gelen küresel sanayii ortağı 
olan Türkiye’nin uzun vadeli 
gelişimine olan güvenini 
yansıtmaktadır.”
Boeing’in Türkiye’deki 
varlığını güçlendirmeye 
yönelik hedefine katkı 
sağlayan Milli Havacılık 
Planı’nın odaklandığı 
öncelikli alanlar, şu şekilde 
sıralanıyor:

1. Türk sanayisinin küresel rekabet edebilirliğini
geliştirecek ve havacılık ekosistemi oluşturacak 
Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ile Türk 
sanayisinin küresel havacılık tedarik zincirine 
entegrasyonuna destek sağlamak.

2. Türkiye’nin havacılık alanında büyümesini desteklemek
 amacıyla Türkiye’de mühendislik ve Ar-Ge varlığı
 oluşturmak.
3. Türkiye’de ve bölgedeki uçakların kapasite, verimlilik ve
 performanslarını daha yukarı taşımak üzere, savunma 
 ve ticari hizmet sağlayıcılarla iş birliği geliştirmek.
4. Hızla gelişen Türk havacılık sanayisinin sürdürülebilir
 büyümesi için, kapasite ve ileri düzeyde kabiliyet
 geliştirmek için Türkiye ile iş birliği geliştirmek.
5. Türkiye’yi kontrol yüzeylerinde “Mükemmeliyet Merkezi”
 hâline getirmek üzere, Boeing’in bu alandaki işlerini
 Türkiye’de genişletmek ve Türk sanayisi ile stratejik 
 iş birliği geliştirmek.
Milli Havacılık Planı’nın ilk adımı kapsamında ise Boeing 
Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı, 28 Kasım’da, 
İstanbul’da yapılan bir törenle başlatıldı. Program Açılış 
Töreni ve Konferansı, SSM himayesinde, 100’ü aşkın 
firmanın katılımı ile gerçekleşti.
Boeing Ticari Uçaklar Tedarik Yönetiminden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Brian Baird, Havacılık Sanayii Geliştirme 
Programı’nın içeriği hakkında bilgi verdikten sonra, Türk 
sanayisinin Boeing’in tedarik zincirindeki payının artması 
için atılacak adımları da katılımcılarla paylaştı.

Boeing’den Gençlere Destek
Boeing ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üniversite 
öğrencilerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve otonom 
sistemlere ilgilerini artırmak ve bu teknolojinin Türkiye’de 
gelişimini desteklemek amacıyla, 11-12 Kasım’da, Dikey 
İniş-Kalkış Yapan İnsansız Hava Aracı (DİK-İHA) Yarışması 
gerçekleştirdi.
Üniversitelerin havacılık, uçak ve uzay mühendisliği başta 
olmak üzere, mekatronik, elektrik, makine ve bilgisayar 
mühendisliği bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışmaya, 
toplam 11 başvuru yapıldı. Gönderilen proje tekliflerinin ön 
elemeden geçmesini takiben, yarışmaya hak kazanan 
9 takım, projeleri ile uçuşlarını gerçekleştirmek üzere, 
ODTÜ Stadyumu’nda buluştu.
Arama kurtarma odaklı olan yarışma senaryosuna göre, 
yarışmacılardan, tasarladıkları otonom insansız hava 
aracını kullanarak, ormanda kaybolan iki öğrenciyi 
bulmaları ve öğrencilerin ihtiyacı olan bir şişe suyu, onlara 
ulaştırmaları istendi. Bu görevi yerine getiren yarışmacılar, 
öğretim görevlilerinden oluşan hakem heyeti tarafından, 
teknik kriterler doğrultusunda puanlandırıldılar.
Yarışmada:
n	 1’inci takım, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden 
 METU NCC Aerospace Society,
n	 2’nci takım, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden
 Radikal Tasarım,
n	 3’üncü takım ise On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden
 Atmaca oldu.
Dereceye giren takımlar, yarışma için hazırladıkları İHA 
çalışmalarını, 2018 yılında, ABD’de yapılacak uluslararası 
bir kongrede sunmak için, Boeing desteğine hak kazandı.
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, projeye ilişkin 
olarak şu değerlendirmede bulundu: “ODTÜ ile yaptığımız 
bu iş birliği ile Boeing’in teknolojideki öncülüğünü 
ODTÜ’nün teknik kabiliyeti ile birleştirmek suretiyle gelecek 
nesillere havacılık tutkusunu aşılamayı ve Türkiye’nin bu 
alandaki yetkinliğini temelden güçlendirmeyi hedefliyoruz. 
Bu tür projelerle hem gençlerin hayatına dokunuyor ve 
gelecek için ışık tutuyoruz, hem de Türkiye’de havacılık 
sanayisinin geleceği için bugünden tohumlar atıyoruz.”
ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ozan Tekinalp ise şunları söyledi: “Boeing firmasının 
desteği ile ülkemizde ilk defa gerçekleşen bu yarışmayı 
önümüzdeki yıllarda da tekrarlayacağız.  Yarışmanın 
giderek artan bir ilgi odağı olacağına ve ihtiyaç duyulan 
üstün yetenekli mühendislerin yetişmesine, önemli katkılar 
yapacağına inanıyoruz.” u

Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı için yapılan törene, birçok üst düzey yetkili katıldı.



Aralık 2017 - 93



MSI SAVUNMA HABER

Deloitte tarafından her 
yıl derlenen ve en hızlı 

büyümeyi gösteren 50 
teknoloji şirketinin  
yer aldığı “Technology 
Fast 50 Turkey” listesi, 
8 Kasım’da, İstanbul’da 
düzenlenen törenle 
açıklandı. Törende, listeye 
giren şirketlerin yetkililerine 
plaketler de verildi.
Liste, başvuran firmaların 
değerlendirilmesi 
ile oluşturuluyor. Bir 
firmanın değerlendirmeye 
alınabilmesi için, şu 
niteliklere sahip olması 
gerekiyor:
n	 Bir teknoloji şirketi olmalı.
 l	 Firmanın operasyonel

gelirlerinde önemli 
payın, firmanın 
kendi geliştirdiği 
teknolojilerle elde 
edilmeli.

 l	 Teknoloji tabanlı en az
  bir ürününün olmalı.
 l	 Kayda değer Ar-Ge 
  çalışmaları olmalı.
n	 En az 4 senedir faaliyet
 gösteriyor olmalı.
n	 Varsa, bağlı olduğu

şirketin sahipliği 
Türklere ait olmalı ve bu 
şirketin genel merkezi 
Türkiye’de olmalı.

n	 Firmanın operasyonel
gelirleri, 2013 yılında 
asgari 50.000 avro; 
2016’da ise asgari 
800.000 avro olmalı.

Listede, Savunma 
ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği üyesi 
firmalardan; Anova, ARD 
Grup, ASELSAN, BİTES, 
ETA ve Simsoft yer aldı. 

ASELSAN, ayrıca, 2016 
mali yılı süresince, gelirleri 
50 milyon avro ve üzeri 
olan teknoloji şirketlerine 
verilen, Big Star ödülünün 
de sahibi oldu.
Konu ile ilgili bir basın 
bülteni yayınlayan BİTES,  
bu listede, üst üste  
3’üncü kez yer aldığını 
vurguladı. u

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 
(OSSA), 22 Kasım’da yaptığı açıklamayla, 4’üncüsünü 

düzenleyeceği, ICDDA (Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İş Birliği Günleri) etkinliğinin, 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde, 
Ankara’da, Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Savunma Sanayii Müsteşarlığının himayesinde düzenlenen 
etkinlikte, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lere, uluslararası ana yüklenici firmalar 

ile görüşme imkânı sunuluyor. Etkinliğin ilk gününde; 
deniz, hava ve kara sistemleri, sivil havacılık, anayurt 
güvenliği teknolojileri ve tedarik zincirinin geliştirilmesi gibi 
konularda, yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde, sektörle 
ilgili yeniliklerin konuşulduğu; sektörün karşılaştığı 
problemlerin ve olası çözümlerin tartışıldığı konferanslar 
düzenleniyor. Etkinliğin 2’nci ve 3’üncü gününde ise 
etkinlikte stant açan katılımcılar için, ikili iş görüşmeleri 
organize ediliyor.
Geçtiğimiz yıl 3’üncüsü organize edilen etkinliğe; 33 
ülkeden 200 firma ve 2.000’e yakın kişi katılmış; katılımcı 
firmalar, kendi belirledikleri firmalarla, toplamda 5.400 iş 
görüşmesi gerçekleştirmişti. ICDDA etkinliklerini katılımla 
ilgili istatistikleri ise Tablo 1’de yer alıyor.
2013, 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen ilk 3 
etkinlikte, etkinlik sonrasında katılımcılardan alınan anket 
sonuçlarına göre; yapılan görüşmeler ve görüşme yapılan 
firmaların uygunluğu konusunda, %95 oranında katılımcı 
memnuniyeti sağlandı. u

HAVELSAN	tarafından	tasarım,	
üretim ve kurulumu tamamlanan 

AW139	Helikopter	Simülatör	Uçuş	
Eğitim	Merkezi,	Milli	Savunma	Bakanı	
Nurettin	Canikli	ve	Katar	Savunma	
Bakanı	Khalid	bin	Muhammed	 
Al-Attiyah	tarafından,	5	Kasım’da,	
törenle	açıldı.	u

Sektör, En Hızlı Büyüyenler Listesinde, 6 Firma ile Yer Aldı

OSSA, ICDDA 2018’in 
Hazırlıklarına Başladı

Katar’ın Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi Açıldı

Tablo 1. ICDDA etkinliklerini katılımla ilgili istatistikler
 
 ICDDA 2013 ICDDA 2014 ICDDA 2016
Katılımcı Firma Sayısı 220 250 200
Firması Katılan Ülke Sayısı 22 34 33
Yapılan İkili Görüşme Sayısı 2.000 4.800 5.400
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Yazılım yoğun 
teknolojiler geliştiren 

HAVELSAN, uluslararası 
arenada devlerle rekabet 
edebilmek için, en değerli 
kaynağı olarak gördüğü 
personelinin gelişimine 
de önemli yatırımlar 
yapıyor. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmaların 
biri de HAVELSAN ile 
Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU) tarafından, HAVELSAN 
çalışanlarının BAU’da 
işletme yüksek lisansı 
(MBA) yapmaları için, 
2015 yılında başlatıldı. İlk 
mezunlarını veren program 
için, 9 Kasım’da, Ankara’da 
bir mezuniyet töreni 
gerçekleştirildi.
Törene, başta HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay ve BAU 
Rektörü Prof. Dr. Şenay 
Yalçın olmak üzere, her 
iki kurumdan, çok sayıda 

ilgili de katıldı. Törenin 
ilk konuşmacısı olan BAU 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Burak 
Küntay, MBA programının, 
ABD’de ilk çıkış noktasının, 
mühendisleri, bir firmayı 
yönetmek için gerekli 
bilgilerle donatmak 
olduğunu belirtti ve 
“HAVELSAN için tam yerini 
bulduğumuza inandığımız bir 
program.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen 
Atalay, HAVELSAN’ın eğitim 
konusuna bakışını özetledi: 
“Biz bir teknoloji şirketiyiz. 
Dünya çapında iş yapma 
iddiası ile yola çıktık. Şimdi 
de dünya pazarlarında 
kendimize yer bulmaya 
çalışıyoruz... Umman’da 
Airbus’la rekabet edip bir 
iş aldık. Katar’da Lockheed 
Martin’le, IBM’le yarışıyoruz. 
Suudi Arabistan’da benzer 

rakiplerimiz var. Dünyada, 
kendi alanında birinci 
firmalar, rakiplerimiz. 
Böyle olunca, gerek 
çalışanlarımızın kalitesi 
ve kalifikasyonu gerek 
iş modellerimiz gerekse 
ürün ve çözümlerimizin, o 
dünya devleri ile yarışabilir 
hâlde olması gerekiyor. 
Biz HAVELSAN olarak, 
yazılım yoğun teknoloji 
geliştiren bir şirket olarak 
kendimizi nitelendiriyoruz. 
Yazılım yoğun olunca, bizim 
en kıymetli varlığımız, 
çalışanlarımız ve 
çalışanlarımızın beyinleri. 
Bizde robotlar, makinalar, 
üretim hatları yok. Çok 
kıymetli çalışanlarımız 
var… Bizim bu rekabeti 
yaratacak, değeri üretecek 
varlığımız, çalışanlarımız. 
Çalışanlarımızın niteliklerini 
geliştirmek ve dünya devleri 

ile yarışabilir hâlde olmaları 
için, sürekli eğitim şart.”
Törenin son konuşmacısı 
olan Prof. Dr. Yalçın 
da “HAVELSAN gibi, 
sektöründe öncü olan bir 
kuruluşla eğitimde iş birliği 
yapmanın, üniversitemiz 
için bir ayrıcalık olduğunu 
farkındayız ve bu iş birliğinin 
sürdürülebilirlik temelinde 
devam etmesinin arzusu 
içindeyiz.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, 
dönem birincisi olan 
HAVELSAN Proje Müdürü 
Mustafa Çağrı Bozbey de 
kısa bir konuşma yaparak; 
“Böyle bir imkânın, insanın 
çalıştığı işyeri tarafından 
sunulması gerçekten çok 
değerli.” dedi.
Tören, programa katılan 84 
HAVELSAN personelinin, 
diplomalarını alması ile son 
buldu. u

PTT’nin	23	Kasım’da	çıkarttığı	Taşıtlar	pul	serisi,	Türk	savunma	ve	havacılık	sanayisinin	geliştirdiği	özgün	ürünleri	konu	
aldı.	Seride;	HÜRKUŞ,	ALTAY,	MİLGEM,	ATAK,	ANKA	ve	BAYRAKTAR	TB2’nin	yer	aldığı	pullar	bulunuyor.	u

HAVELSAN 
ve Bahçeşehir 
Üniversitesi 
İş Birliği, 
İlk Mezunlarını 
Verdi

Prof. Dr. Şenay YalçınDoç. Dr. Burak Küntay Ahmet Hamdi Atalay

Sektörün Özgün Ürünleri, PTT Pullarında
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Bu yıl, 3’üncüsü 
düzenlenen Uluslararası 

Siber Savaş ve Güvenlik 
Konferansı (International 
Cyber Warfare & Security 
Conference / ICWC),  
27-28 Kasım’da, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Etkinlik, 
bir imza törenine ve 
Türkiye’de siber güvenlik 
kümelenmesinin 
kurulacağına dair önemli bir 
açıklamaya da sahne oldu.
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın 
himayesinde ve 
TÜBİTAK BİLGEM’in 
koordinasyonunda 
gerçekleştirilen etkinliğin 
organizasyonu, Defence 
Turkey Dergisi tarafından 
yapıldı. Etkinlik, ayrıca; 
Başbakanlık, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı,  
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu ve Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SaSaD)’nin desteği 
ile gerçekleştirildi.
Etkinlik, Bilgi Teknolojileri 
Kurumu Başkan Yardımcısı 
Dr. Ahmet Kılıç, Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Şeker ve NATO 
Altyapı Hizmetleri Direktörü 
Dr. Gregory B. Edwards’ın 
yaptıkları açılış konuşmaları 
ile başladı. Etkinliğin 
ikinci günü ise SSM Siber 
Güvenlik ve Elektronik Harp 
Sistemleri Daire Başkanı 
Muhammet Sami Ulukavak, 
bir açılış konuşması yaptı. 
Konferans boyunca, toplam 
5 panel gerçekleştirildi:
n	 Ulusların Siber Güvenlik
 ve Savunma Politikaları,
n	 Siber Güvenlik
 Kümelenmeleri: Siber
 Güvenlik Ekosistemini
 Güçlendirecek 
 İş Birlikleri,
n	 Siber Güvenlikte

 Yükselen Teknolojiler,
n	 Siber Güvenlikte, 
 Devlet, Akademi ve
 Sanayi İş Birliği ve
n	 Siber Güvenlik
 Ekosisteminin Yeni
 Bir Türk Siber Güvenlik
 Kümelenmesi ile
 Güçlendirilmesi.
Etkinliğin sonunda 
düzenlenen törenle, siber 
güvenlik alanında ihtiyaç 
duyulan insan kaynağının 
yetiştirilmesine yönelik 
olarak; SSM ile ODTÜ ve İTÜ 
arasında, İyi Niyet Anlaşması 
imzalandı. İmzalar, Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Şeker, ODTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
T. Zeyrek, İTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Alper 
Ünal ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü Rektörü  
Prof. Dr. Nazife Baykal 
tarafından atıldı.
İmza töreninin ardından, 
Savunma Sanayii Müsteşar 

Yardımcısı Mustafa Şeker, 
siber güvenlik alanında bir 
kümelenmenin kurulumu 
konusunda, çalışmalara 
başladıklarını duyurdu.
Etkinliğin sponsor 
firmaları ise HAVELSAN, 
STM, sayTEC, ASELSAN, 
AYESAŞ, BAE Systems, 
BARİKAT, BİZNET Bilişim, 
CRYPTTECH, LEONARDO, 
NETAŞ, THALES ve  
VESTEL Savunma oldu. 
Sponsor firmalardan 
bazılarına ilave olarak; 
ICterra, BİTES, DIFOSE,  
ISR, CANOVATE, 
TRAPMINE, UITSEC,  
Roksit, Logsign, 
Netsparker, ZEMANA,  
GAIS, Krontech, ATAR ve 
ULAK A.Ş. de etkinlikte 
stant açtılar.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı 
haberi, MSI Dergisi’nin  
Ocak sayısında 
okuyucularımızın ilgisine 
sunacağız. u

Bu	yıl,	önce	Kore	Cumhuriyeti’ne	Yara	Savunma	
Eğitim	Simülatörü’nün;	daha	sonra	da	ismi	şimdilik	

açıklanmayan	dost	bir	ülkeye	RETİNAR	PTR	radarının	
ihracatını	gerçekleştiren	Meteksan	Savunma’da,	
sıra	aviyonik	sistemlere	geldi.	Meteksan	Savunma	
tarafından,	3	Kasım’da	yapılan	açıklamada,	firmanın,	hava	
platformları	için	geliştirdiği	aviyonik	sistemlerin	ihracatını	
konu	alan	bir	sözleşmenin,	bir	Uzak	Doğu	ülkesi	ile	
geçtiğimiz	ay	içerisinde	imzalandığı	bildirildi.	Açıklamada,	
ürün	ve	ülke	bilgisi	ise	yer	almadı.
Bu	ihracat,	Meteksan	Savunma’nın,	aviyonik	sistemler	

alanında	yaptığı,	ilk	ihracat	olma	özelliğini	de	taşıyor.
4	ana	alanda;	haberleşme	sistemleri,	platform	
simülatörleri,	algılayıcı	sistemler	ve	sualtı	akustik	
sistemleri	alanlarında	faaliyet	gösteren	firmanın,	 
aviyonik	kategorisinde	sınıflandırılabilecek	ürünleri,	 
şöyle	sıralanıyor:
n	 Haberleşme	Sistemleri	faaliyet	alanı	altında
 l	Füze	Veri	Bağları
 l	Taktik	Veri	Bağları
 l	Sarmal	ve	planar	antenler,	radomlar
 l	İHA	uçuş	kontrol	ünitesi
n	 Algılayıcı	Sistemler	faaliyet	alanı	altında
 l	CRA-101	C	Bant	Radar	Altimetre
 l	KRA-101	K	Bant	Radar	Altimetre
 l	Lazer	Altimetre
 l	1550	nm	Lidar	Alıcı	Verici	Modülü	u

ICWC, Siber Güvenlik Kümelenmesinin Habercisi Oldu

Meteksan Savunma’dan
Yeni İhracat Haberi, Aviyonik 
Sistemler Cephesinden Geldi
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Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi 

projesinde, Sedef 
Tersanesi’nin alt yüklenicisi 
olarak rol alan ve geminin 
temel aldığı tasarımın 
yaratıcısı olan Navantia’nın 
Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevine, Ekim ayı itibarıyla 
Pablo Menéndez getirildi. 
Görevi Menéndez’e devreden 
Jorge Garcia-Monedero 
ise Navantia Ömür Devri 
Desteği İş Birimi Direktörü 
olarak atandı.
Gemi inşasına ilişkin 
endüstriyel faaliyetlerde 15 
yılı aşkın deneyimi bulunan 
Menéndez, kariyeri boyunca, 
savunma projelerinde; gemi 
inşası yönetimi, garanti 
süresi yönetimi ve ömür 
devri desteği alanlarında 
görev yaptı.
Menéndez, 2008 yılında 
başladığı Navantia’daki 
kariyerinde, ilk olarak, 
Norveç Kraliyet Deniz 
Kuvvetlerinin F310 AEGIS 
Fırkateynleri Projesi’nde 
rol aldı. Garanti Müdürü 
pozisyonundayken F312 Otto 
Sverdrup ve F313 Helge 
Ingstad adlı gemilerde 
görev yapan Menéndez, bu 
kapsamda, gemi personeli 
ve orijinal ekipman 

üreticileri (OEM’ler) 
ile garanti konularını 
yönetmekten sorumluydu. 
Gemi personeliyle birlikte 
çalışarak, bir askeri 
gemideki günlük işleyişin 
yanı sıra gemide ortaya 
çıkan arızalar ve garanti 
ile ilgili hususların nasıl 
yönetildiği hakkında bilgi 
sahibi olan Menéndez, bu 
süreçte, geminin görevini 
yerine getirmesinden 
taviz vermemek için, her 
zaman gemi personeliyle 
ve OEM’lerle yakın iş birliği 
içinde oldu.
Daha sonra, Norveç Kraliyet 
Deniz Kuvvetlerinin F310 
AEGIS fırkateynlerinin 
tamamından (5 adet) 
sorumlu Üretim Müdürü 
olan Menéndez, bu görevi 
kapsamında, sözleşmenin 
kapanışı öncesinde 
tamamlanmamış tüm 
konuları sonuçlandırmaktan 
sorumluydu. Norveç’in 
Bergen şehrindeki 
Haakonsvern Deniz 
Üssü’nde görev yapan 
Menéndez, bu görevi 
kapsamında, askeri bir 
deniz üssünde çalışma, 
askeri bir ortamda 
yerel alt yüklenicileri 
yönetme ve gemilerdeki 
sıkı çalışma takvimine 
tam riayet ederek, F310 
fırkateynlerinin devamlı 
bakım çalışmalarını 
programlama konusunda 
tecrübe kazandı.
F310 AEGIS fırkateynlerinin 
idamesine ilişkin Yaşam 
Boyu Destek Sözleşmesi’nin 
görüşme aşamasında da 

görev alan Menéndez, 
sözleşmenin ilk yılı olan 
2012 yılında, Kıdemli Bakım 
Müdürü oldu. Menéndez’in 
bu pozisyon kapsamındaki 
sorumlulukları; gemideki 
tüm işleri planlamak, 
koordine etmek ve 
yönlendirmek ve aynı 
zamanda, gemi personeli 
ve Norveç Kraliyet Deniz 
Kuvvetleri Proje Ofisi’yle 
birlikte tamamlanmamış 
işleri sonuçlandırmaktı.
Sonrasında, 2013 yılında, 
Yaşam Boyu Destek 
Direktörlüğü’nde OEM 
Müdürü olan Menéndez, 
bu görevi kapsamında, 
Navantia yönetimindeki 
Destek Sözleşmelerine 
ilişkin olarak OEM’lerle 
temas kurmaktan ve 
anlaşmalar yapmaktan 
sorumluydu. Avusturalya 
Doklu Helikopter Gemisi 
(Australian Landing 
Helicopter Dock / ALHD)’nin 
idamesine ilişkin TISC 
Sözleşmesi kapsamında, 
sözleşme görüşmelerinde 
de yer alan Menéndez, 
Navantia’nın, BAE Systems 
Proje Ofisi bünyesindeki 
kaynaklarına destek 
olmak için, İspanya ile 
olan iletişimi yönetti. 
Menéndez’in, Yaşam 
Boyu Destek konusundaki 
son görevi, sözleşme 
görüşmeleri esnasında, 
Avustralya’nın Denizde 
İkmal Gemilerine (Auxiliary 
Oiler Replenishment / AOR) 
yönelik Bakım Yönetim 
Planı’nı oluşturmaktı.
2016 yılında, SEDEF 

Tersanesi’nde Navantia 
Yerleşik Ekibi’nin 
kurulmasıyla birlikte 
Menéndez, Yerleşik Takım 
Lideri pozisyonuna getirildi. 
Bu pozisyon kapsamındaki 
görevi, ANADOLU’nun 
inşa sürecinde, SEDEF 
Tersanesi personeline 
yardımcı olmak amacıyla 
Navantia tarafından yerinde 
konuşlandırılan mühendis 
ekibini yönetmekti.
Eylül ayında ise 
Menéndez’e, Navantia’yı, 
SSM’nin başvurmayı 
tercih edeceği ürün ve 
hizmet tedarikçisi hâline 
getirebilmek amacıyla, 
şirketin Türkiye’deki 
faaliyetlerini yönetmek 
ve müşteriler ve yerel 
ortaklarla olan ilişkileri 
güçlendirmekten sorumlu 
olarak, Navantia Türkiye 
Genel Müdürlüğü görevi 
teklif edildi ve Ekim 
ayı itibarıyla bu göreve 
başladı. Yerel ortakların, 
Navantia’nın faaliyet 
gösterdiği uluslararası 
pazarlara erişimini 
sağlamak da Menéndez’in 
bu görevdeki önemli 
sorumlulukları arasında yer 
alıyor.

 Eğitim Bilgileri
n	 Makine Mühendisliği
 Yüksek Lisans Derecesi-
 Polytechnic University of
 Coruña (Coruña Teknik
 Üniversitesi)
n	 İş Sağlığı ve Güvenliği
 Eğitimcisi
n	 Varlık Yönetimi Seviye 3
 Yeminli Müşavir u

Navantia’nın Türkiye Genel Müdürü, 
Pablo Menéndez Oldu

İlgili Mesleki Deneyim

Başlangıç Bitiş Pozisyon Departman/Proje Şirket
Ekim 2016 Devam Ediyor Genel Müdür İş Geliştirme / Navantia Türkiye Navantia
Mart 2016 Ekim 2016 Yerleşik Takım Lideri Programlar Direktörlüğü / TLHD Projesi Navantia
Kasım 2013 Mart 2016 OEM Müdürü, Yaşam Boyu Destek Hizmetleri İş Geliştirme / Yaşam Boyu Destek Hizmetleri Navantia
Ocak 2012 Kasım 2013 Kıdemli Bakım Müdürü Yaşam Boyu Destek Hizmetleri / F310 AEGIS Fırkateynleri Navantia
Ocak 2011 Ocak 2012 Kıdemli Garanti Müdürü Ferrol Tersanesi / F310 AEGIS Fırkateynleri Navantia
Ocak 2009 Ocak 2011 Garanti Mühendisi Ferrol Tersanesi / F310 AEGIS Fırkateynleri Navantia
Ekim 2007 Aralık 2009 Garanti Koordinatörü Ferrol Tersanesi / F310 AEGIS Fırkateynleri Navantia
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ONUR	A.Ş.’nin	kurucusu	
ve Genel Müdürü  

Cengiz	Dede,	görevini,	oğlu	
Noyan	Dede’ye	devretti.	
1980	yılında	kurulan	
firmanın	genel	müdürlük	
görevini,	37	yıl	boyunca	
yürüten	Cengiz	Dede,	
şirketin	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	olarak	görev	
yapmaya	devam	edecek.
Onur	A.Ş.’nin	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Cengiz	
Dede,	konuyla	ilgili	şunları	
söyledi:		“Bu	devir	işlemi	
ile	şirket	yönetiminin	daha	

genç ve dinamik ellere 
aktarmış	ve	şirketlerin	 
uzun	ömürlü	olabilmesi	 
için gerekli olan 
değişimi,	uygun	zamanda	
gerçekleştirmiş	
bulunuyorum.	Şirketimizin	
yeni	Genel	Müdürü	Noyan	
Dede’ye	ve	tüm	şirket	
çalışanlarımıza,	üstün	
başarılar	diliyor	ve	 
37	yıldır	değerli	işlere	 
imza	atmış	olan	
şirketimizin,	bu	değişim	
sonrası,	çok	daha	başarılı	
olacağına	inanıyorum.”	u

Dönen parçalara sahip 
makinalarla elektrikli 

makinalar konularında, 
dünyanın önde gelen 
yazılım ve hizmet 
firmalarından ROMAX 
Teknoloji, Türk savunma 
ve havacılık sanayisindeki 
iş birliklerini, TÜMOSAN 
ile genişletiyor. Motor ve 
traktör alanında Türkiye’nin 
lider firmalarından olan 
ve son dönemde savunma 
sanayisi alanında da faaliyet 
göstermeye başlayan 
TÜMOSAN’ın, tasarım 
çalışmalarında ROMAX 
Teknoloji çözümlerini 
kullanmasına yönelik 
anlaşma, Kasım ayı 
içerisinde imzalandı. 
TÜMOSAN, son olarak,  
18 Ekim’de, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının 
Güç Grubu Geliştirilmesi 
Projesi için teklif vereceği 
açıklaması ile gündemde 
yer almıştı.
Hâlihazırda, farklı bilgisayar 
destekli mühendislik 
araçlarını kullanmakta 
olan TÜMOSAN, Türkiye 

temsilciliğini Anova’nın 
yaptığı ROMAX Teknoloji’nin 
çözümlerini, 2016 yılının 
ikinci yarısından itibaren, 
hem savunma hem de 
traktör grupları için 
değerlendirmeye başladı. 
Bu kapsamda, ROMAX 
Teknoloji tarafından 
TÜMOSAN ekibine eğitim 
verildi ve ROMAX Teknoloji 
ürünlerinin 3 aylık deneme 

sürümleri, TÜMOSAN’a 
kuruldu. Bu süreçte,  
ROMAX Teknoloji çalışanları, 
örnek problemlerin 
kapsamlı çözümlerini 
içeren gösterimler de yaptı. 
TÜMOSAN yetkililerinin, 
ROMAX Teknoloji’nin 
çözümlerinin, ihtiyaçları 
için doğru araçlar olduğunu 
değerlendirmelerinin 
ardından ise iki firma 

arasında tedarik 
görüşmeleri başladı ve  
4 yıllık desteği de içeren 
satın alma sözleşmesi 
imzalandı.
ROMAX Teknoloji’nin 
çözümleri; kara araçlarında 
güç aktarma grupları, 
denizcilik sektörüne 
özel transmisyon 
tasarım uygulamaları, 
helikopterlerde pervaneden 
hareketin aktarımı ve kritik 
uygulamalarda dişli kutusu 
tasarımı gibi alanlarda 
kullanılıyor. Bu çözümler, 
otomotiv sektöründe, 
dünyanın önde gelen 
firmaları tarafından da 
tercih ediliyor. Türkiye’de 
ise TUSAŞ, Er Makina ve 
ANOVA, ROMAX Teknoloji 
kullanıcıları arasında yer 
alıyor. ROMAX Teknoloji 
ürünleri, TÜMOSAN 
örneğinde, özellikle güç 
aktarma gruplarında sistem 
seviyesinde özelleşmiş 
analizler yapabilmesini 
sağlayacak. ROMAX 
Teknoloji’nin çözümleri, 
hâlen, TEI, BMC, FNSS, 
HEMA ve TÜBİTAK MAM 
Motor Mükemmeliyet 
Merkezi tarafından da 
değerlendiriliyor. u

ONUR A.Ş.’de Bayrak Değişimi

ROMAX Teknoloji, Türk Savunma ve Havacılık 
Sanayisiyle Birliğini TÜMOSAN ile Genişletti

Cengiz Dede ve Noyan Dede
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Otokar, 17 Kasım’da 
yayınladığı basın bülteni 

ile ALTAY tankının seri 
üretimi için, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yürütülmekte 
olan ihaleye teklif verdiğini 
açıkladı. Bültende, şu 
ifadeler yer aldı: “Koç 
Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, ‘Milli İmkânlarla 
Modern Tank Üretim 
Projesi’ kapsamında ALTAY 
tankının seri üretimine 
ilişkin teklifini Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’na 
sundu. Türkiye’nin 
yabancı ortağı olmayan 
tek kara sistemleri 
üreticisi olan Otokar, 2008 
yılında Dönem-1 olarak 
adlandırılan ALTAY’ın 
tasarım, prototipleme ve 
kalifikasyon sürecinde ana 
yüklenici olarak seçilmişti. 
İlk dönem çalışmalarında 
üretilen prototiplerin 
kalifikasyon ve kabul 
testleri Şubat 2017’de 
başarıyla tamamlanarak, 
prototiplerin kabul ve 
onayları gerçekleşti. 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının Teknik Veri 
Paketi (TVP) incelemesi 
ve onaylaması süreci ise 
devam ediyor.”
Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç de konu 
ile ilgili şunları söyledi: 
“Otokar, 50 yılı aşkın 
deneyimi ve kabiliyetleriyle 
bugüne kadar aldığı tüm 
görevlerden alnının akıyla 
çıktı. Dönem-1’de ana 
yüklenicisi olduğumuz 
milli ana muharebe 
tankı ALTAY’ı başarıyla 

tasarladık ve geliştirdik. 
Bu süreçte yaptığımız 
yatırım, elde edinilen 
deneyim ve güçlenen Ar-Ge 
kabiliyetlerimiz, Otokar’ın 
savunma sanayiindeki 
konumuna stratejik bir 
ivme kazandırdı. ALTAY’ın 
üretimi, ihracatı ve 
ülkemizin savunma sanayii 
kabiliyetlerinin güçlenmesi 
için tüm yetkinliklere 
sahip milli bir şirket olarak 
göreve hazırız. Temennimiz, 
ALTAY tankının bir an önce 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
göreve başlaması 
yönündedir.”

Otokar’ın 
Düzenlediği 
Dijital Dönüşüm 
Paneli’nde, Endüstri 
4.0 Konuşuldu
Otokar’ın düzenlediğini 
Dijital Dönüşüm Paneli’nde, 
Endüstri 4.0 olarak da 
adlandırılan 4’üncü Sanayi 
Devrimi’nin Türk sanayisine 
etkileri konuşuldu. Otokar, 
Sakarya’daki tesislerinde 
gerçekleştirilen panel ile 
ilgili bilgilendirmeyi, 

20 Kasım’da yayınladığı 
basın bülteni ile yaptı.
Çeşitli firmaların üst düzey 
yöneticilerinin konuştuğu 
panelde, Otokar’ın sanayi 
vizyonu da anlatıldı. Otokar, 
dijital dönüşüm yol haritası 
için 4 ana alan belirledi. 
Bu alanlar; dijital ürünler 
ve servisler, dijitalleşmiş 
üretim ve tedarik zinciri, 
analitik karar ve pazarlama 
ve müşteriye dokunan 
dijital kanallar şeklinde 
sıralanıyor. Firma, bu 
alanlarda hayata geçirmek 
üzere, 2017’nin başından 
itibaren, 15 proje planladı. 
Bunlardan 6’sı tamamlandı, 
6’sı devam ediyor, 3’üne 
ise 2018 yılında başlanması 
hedefleniyor.
Otokar Üretim ve Tedarik 
Genel Müdür Yardımcısı 
ve Dijital Dönüşüm 
Lideri Ali Rıza Alptekin’in 
moderatörlüğünü üstlendiği 
panelin konuşmacıları ise 
şu isimler oldu:
n	 Koç Holding Dijital
 Dönüşüm Lideri 
 Dr. Murad Ardaç,
n	 Arçelik Üretim

 Teknolojileri Direktörü
 Mustafa Esenlik,
n	 Ford Otosan CDO’su
 Hayriye Karadeniz,
n	 McKinsey & Company
 Ortağı Mehmet Başer,
n	 Kuka Ülke Müdürü
 Kağan Abidin ve
n	 Rockwell Automation
 Ülke Direktörü 
 Cenk Ceylan.
Kasım ayının bir diğer 
gelişmesi, Borsa İstanbul 
tarafında açıklanan 
Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde, Otokar’ın, 
3’üncü kez yer alması 
oldu. Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, bu başarıyı 
getiren etmenleri şöyle 
sıraladı: “Operasyonel 
mükemmelliğe dayalı 
etik kurallarımız; çevre, 
insan ve gezegenin 
sürdürülebilirliğine 
verdiğimiz önem ve 
kurumsal yönetim 
ilkelerimiz ile 
değerlerimizden ödün 
vermeden, kaynaklarımızı 
daha verimli kullanmak 
üzere çalışmalar yürüttük. 
Verimlilik projeleri 
kapsamında enerji 
tüketimini yıllık 932 GJ, 
sera gazı emisyonunu da 
124 ton CO2e azaltarak 
ünite başına sera gazı 
emisyonunu %15 oranında 
iyileştirdik. Toplam 151 bin 
175 metreküp atık suyu 
geri kazanarak üretim 
süreçlerimizde ihtiyaç 
duyduğumuz suyun %42’sini 
geri kazanımdan sağlamayı 
başardık.” u

Otokar, ALTAY’ın Seri Üretimi için Teklifini Verdi
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB), 29 Kasım’da, 
Ankara’da düzenlediği bir etkinlik ile 
Stratejik Ürün Destek Programı’nın lansmanını yaptı. Etkinlik 
sırasında, programla ilgili çeşitli protokoller de imzalandı.
Program; ithalat miktarı yüksek ve stratejik niteliğe sahip 
ürünlerin yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine 
katma değer sağlanması, imalat sanayisinde yerli girdi 
oranının arttırılması ve yerli imalat sanayisinin gelişiminin 
desteklenmesi amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda; savunma, 
havacılık, enerji ve telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi planlanıyor.
Programa kabul edilecek işletmelere, 5 milyon liraya kadar 
destek sağlanacak ve bu desteğin %70’i, geri ödemesiz 
olacak. Sağlanacak destekler; makine ve teçhizat alımı, 
yazılım tedariki, referans numune tedariki, bilgi transferi, 
test, analiz ve kalibrasyon konularında olacak.  
İşletmeler ayrıca, personel giderleri konusunda da 
desteklenecek.
Etkinlikte, sırasıyla aşağıdaki isimler de birer konuşma yaptı:
n	 KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,

n	 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı 
 Dr. Ömer Fatih Sayan,
n	 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
 Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız,
n	 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve
n	 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü.
Açılış konuşmalarının ardından, KOSGEB ile Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, BTK, ASELSAN, SaSaD ve PTT 
arasında protokoller imzalandı. Bakan Arslan ve Bakan 
Özlü’nün huzurunda imzalanan protokollerin amacı, ana 
yüklenici firmaların, bugüne kadar yurt dışından ithal 
ettikleri ürünleri, yurt içinde üretebilecek KOBİ’lerin tespit 
edilmesine katkıda bulunulması. u

KOSGEB’den, 
Stratejik Ürünlere 
5 Milyon Lira Destek

Özyeğin Üniversitesi, 29 Kasım’da yayınladığı basın bülteniyle Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen, Savunma Sanayii için 

Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)’na katıldığını duyurdu.
SSM, Özyeğin Üniversitesi, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve CTECH 
arasında imzalanan protokolle firmaların çalışanları, üniversitesinin 
lisansüstü programlarına katılacak. Bu çalışanların üniversitede 
yürüttükleri tez çalışmalarının, SSM’nin belirlediği öncelikli alanlarda 
gerçekleştirilecek şekilde yapılandırılması sağlanacak. u

Özyeğin Üniversitesi de SAYP’a Katıldı

Etkinlik sırasında, KOSGEB ile SSM, ASELSAN ve SaSaD arasında protokol 
imzalandı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’la birlikte imza atanlar; 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker, ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Hezarfen Oruç, ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç 
ve SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak oldu.

Soldan sağa: ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, Özyeğin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Esra Gençtürk, SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, CTECH Genel Müdürü 
Dr. Cüneyd Fırat ve ASELSAN Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Zafer Dokuzoğlu

TUSAŞ, 12-16 Kasım 
tarihleri arasında 

düzenlenen Dubai Airshow’da, 
geniş bir katılımla yer aldı. 
T129 ATAK helikopteri, 
etkinliğin ilk 3 gününde, 
hava gösterisi gerçekleştirdi. 
Ayrıca, ANKA-S, HÜRKUŞ 
ve T625 de statik olarak 
sergilendi. TUSAŞ tarafından, 
etkinlikle ilgili yapılan basın 
açıklamasında, şu bilgilere 
yer verildi:

n	 ATAK; Türkiye, Polonya,
Pakistan, Almanya, 
İtalya, Güney Afrika, 
Bahreyn ve İngiltere’nin 
ardından, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni de hava 
gösterisi yaptığı ülkeler 
listesine ekledi.

n	 Ekim ayı itibarıyla T625’in
ilk prototipi ile ilgili 
tasarım çalışmaları 
tamamlandı ve üretim 
süreci başladı.

TUSAŞ, Dubai’de bir de 
imza attı. TUSAŞ ile Irkut, 
havacılık alanında stratejik 

iş birliği ve ortaklık için, 
bir mutabakat muhtırası 
imzaladı. İki şirket, havacılık 
alanında, ortak tasarım ve 
üretim çalışmaları yapmayı 
planlıyor. u

ATAK, Dubai 
Semalarında
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Turaç, 21-24 Kasım tarihleri arasında, Paris’te düzenlenen 
Milipol fuarında, başta Sterling markası olmak üzere, 

geniş fişek ailesini tanıttı. Firmanın standında, güvenlik 
birimleri ve silahlı kuvvetlere yönelik ürünlerinden:
n	 Tabanca fişekleri grubunda;
  9x19 Parabellum FMJ, 9x19 Luger Hollow Point, 
 9x19 Luger FMJ ve 9x19 Subsonic FMJ,
n	 Yivli tüfek fişekleri grubunda ise 
 5,56x45 (.223 Rem.), 7,62x39 ve 7,62x51 (.308 Win.)
 fişekleri yer aldı.
Ayrıca, savunma amaçlı üretilen kauçuk av fişekleri de Turaç 
standının ilgi gören ürünleri arasındaydı.
Turaç’ın standı, başta Fransa, Belçika, Avusturya, Balkan 
Ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden katılımcılar ve 
heyetler tarafından ziyaret edildi.
Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, fuarla ilgili 
değerlendirmelerini şöyle aktardı: “Turaç üretimi fişekler, 
Avrupa ve Afrika ülkeleri tarafından yoğun olarak 
kullanılıyor ve yakından tanınıyor. Fuarda, standımızın 
gördüğü ilgi, bu bilinirliğin kanıtlarından biri oldu. Çok 
başarılı bir fuarı geride bıraktık. Büyümemizi, 2018’de de 
sürdürmeye hazırız.” u

Turaç, Milipol’de, 
Marka Bilinirliği ve Ürünleri ile 
Öne Çıktı

©
 T

U
R

A
Ç



Aralık 2017 - 107

Airbus Defence and 
Space, 12-16 Kasım 

tarihleri arasında 
düzenlenen Dubai 
Airshow’da, C295’in 
Armed ISR (Intelligence 
Surveillance & 
Reconnaissance / Silahlı 
İstihbarat, Gözetleme 
ve Keşif) sürümünü, 
ROKETSAN tasarımı 
mühimmatla birlikte 
sergiledi. Statik alanda 
sergilenen uçağın  
yanı başında yer alan 

mühimmat arasında, 
ROKETSAN’ın L-UMTAS  
ve CİRİT füzeleri ile 
TEBER-82 lazer güdüm  
kiti de yer aldı. ROKETSAN, 
2016 yılında, Farnborough 
International Airshow 
sırasında, Airbus 
Helicopters ve Airbus 
Defence and Space ile 
füze sistemlerinin çeşitli 
platformlara entegre 
edilmesini konu alan, iki 
farklı iş birliği anlaşması 
imzalamıştı. u

TÜBİTAK,	Kasım	ayında	yaptığı	açıklamalarla, 
	Milli	Üretim	Entegre	Sualtı	Savaş	Yönetim	Sistemi	

(MÜREN)	Programı	ile	ilgili	bilgilendirme	yaptı.
Deniz	Kuvvetleri	Komutanlığı	(Dz.K.K.lığı)	ile	TÜBİTAK	
Bilişim	ve	Bilgi	Güvenliği	İleri	Teknolojiler	Araştırma	
Merkezi	(BİLGEM)	arasında,	2015	yılında	imzalanan	
iş	birliği	protokolü	doğrultusunda	oluşturulan	
MÜREN	Programı’nın	ilk	projesi	olan	MÜREN	AY	Sınıfı	
Uygulaması	Projesi	kapsamında,	AY	sınıfı	denizaltıların	
yetenekleri	geliştiriliyor.	Dz.K.K.lığının	Araştırma	
Merkezi	Komutanlığı	(ARMERKOM)	ile	birlikte	
geliştirilecek	sistem	ile	AY	sınıfı	denizaltılara,	modern	
ağır	torpido	atma	kabiliyeti,	sensor	(sonar,	periskop	
ve	elektronik	destek)	verileri	ile	özgün	hedef	hareket	
analizi,	iz	yönetimi	ve	özgün	silah	kontrol	birimi	yeteneği	
kazandırılacak.	Sözleşmesi,	2	Haziran	2016	tarihinde	
imzalanan	proje,	geliştirilen	sistemin,	envanterde	
bulunan	2	adet	AY	sınıfı	denizaltıda	bütünleştirilmesinin	
ardından,	2019	yılının	Şubat	ayında	tamamlanacak.
MÜREN	Programı’nın	ikinci	projesi	ise	MÜREN	PREVEZE	
Sınıfı	Uygulaması.	Sözleşmesi	1	Ağustos’ta	imzalanan	
bu	projenin	başlangıç	toplantısı,	7	Kasım’da,	Gebze’de	
gerçekleştirildi.
Projede,	PREVEZE	sınıfı	denizaltılarda	yer	alan	Savaş	
Yönetim	Sistemi’nin	gemi	içi	birimleri,	ARMERKOM	ile	
birlikte	modernize	edilecek.	Projenin,	envanterdeki	
4	adet	PREVEZE	sınıfı	gemi	için,	72	ay	sonunda	
tamamlanması	planlanıyor.	u

C295’in Silahları ROKETSAN’dan 

MÜREN Programı İlerliyor
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2018’deki Eurosatory’de iki önemli 
değişiklik var: 5B salonunun açılması 
ve canlı gösterimlerin yapıldığı alanın 
yerinin değişmesi. Bu değişikliklerle 
ilgili bilgi verir misiniz?
Eurosatory, fuar katılımcılarının ve zi-
yaretçilerin beklentilerini karşılamak 
için, değişmeye devam ediyor. Etkin-
liğin kapsamı genişlediği için, kapalı 
alanda daha fazla yerimiz kalmamıştı. 
8.130 metrekare alana kurulu 5B sa-
lonu ile birlikte, kapalı alan ihtiyacımız 
tamamlanmış oldu. Güvenlik alanında-
ki firmaları ağırlayacak bu salonu, sa-

dece 2018 yılında kullanacağız; sonraki 
fuarlarda, diğer sergi alanlarını geniş-
letme imkânımız olacak. Arabasını 
otoparka park edip gelen ziyaretçilerin 
içeri alınacağı ana giriş de 5B salonun-
da yer alacak. Trenle gelecek kişilerin, 
5A ve 6 numaralı salonlarından içeri 
alınması ile ilgili durum ise aynı ka-
lacak. Canlı gösterimlerin yapılacağı 
kısım, sergi salonlarının yakınındaki 
alana alınacak. Böylelikle canlı göste-
rimlere izlemeye, yürüyerek gelmek 
mümkün olacak. Bu da kesinlikle za-
man kazanmak demek!

Eurosatory CEO’su Patrick Colas des FRANCS:

“Eurosatory, sektörün uluslararası 
ölçekte ticari gelişim göstermesi 
açısından, kesinlikle 
en önemli basamaklardan biri.”

Dünyanın köklü savunma sanayisi fuarları 
arasında yer alan Eurosatory, dinamizminden bir 
şey kaybetmeden yoluna devam ediyor. 2018’de 
de ziyaretçilerini yeniliklerle karşılayacak olan 
etkinlikle ilgili son gelişmeleri, Eurosatory CEO’su 
Patrick Colas des Francs’tan dinledik.

108 - Aralık 2017
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Canlı gösterimlerde yer almanın 
avantajlarından bahsedebilir misiniz?
Canlı gösterim alanı, teçhizat ya da si-
lah sistemlerini, özel olarak tasarlan-
mış bir pistte sunmaya imkân sağlıyor. 
Bu etkinliklerin başarısı, yorumların 
canlı yapılabildiği, gösterimin büyük 
ekranlara yansıtıldığı bir sahneyle de 
garanti altına alınıyor. Bu özellik, Euro-
satory’nin eşsiz yönlerinden biri. Üre-
ticiler, burada, teknolojilerini ön plana 
çıkarabilirler. Bu format, katılımcı fir-
malara, ciddi anlamda görünürlük ve 
stantlarına gelen ziyaretçi sayısında 
artış gibi, çok büyük faydalar sağlıyor. 
Bu sunumlara, medya ve ziyaretçiler 
de oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Euro-
satory 2018’de, bir kez daha, savunma 
sanayisi ürünlerinin yanı sıra güvenlik 
sektörüne ilişkin ürünler de dinamik 
bir şekilde sergilenecek. 2016 yılında 
gerçekleştirilen 8 gösterimi, 4.800 kişi 
izlemişti. Fuar katılımcılarının mem-
nuniyet seviyesi ise %84,2 civarındaydı.

2018 yılı için başka yenilikler var mı?
2018 yılındaki Eurosatory’de, güvenlik 

tedbirleri artacak. Örneğin, fuara ka-
tılacak olanlar, kurumsal e-posta ad-
resleriyle, kimlik belgesi kopyalarının 
yanı sıra bir fotoğraflarını da yüklemek 
suretiyle önceden çevrimiçi kayıt yap-
tıracak.
Ayrıca Eurosatory 2018’de, KBRN ile 
ilgili konuların ele alınacağı, yeni bir 
uluslararası tematik etkinlik gerçek-
leştirilecek. Etkinliğe, Fransız ve ya-
bancı harekât subayları, savunma ve 
güvenlik alanlarından fuara katılan ku-
ruluş temsilcileri, kamu kurumların-
dan temsilciler, uzmanlar ve üst düzey 
yetkililer katılacak.

Eurosatory 2018’de nelerin öne 
çıkmasını bekliyorsunuz? Hangi 
sistemler, teknolojiler ya da eğilimler 
ön planda olacak?
Eurosatory, her zaman katılımcıların 
yaratıcılığını ve yenilikçi teknolojile-
rini ön plana koymuştur. Bu nedenle 
2018’deki Eurosatory’de, savunma ve 
güvenlik alanındaki uluslararası start-
up firmalarına ayrılmış, tamamen yeni 
bir alan olacak. Eurosatory, en çığır 

açan start-up firmalarını seçecek ve bu 
firmalara, diğer 1.500 firmayla birlikte 
çözümlerini sergileme imkânı suna-
cak. Bu alanda, savunma ve güvenlik 
sektöründe faaliyet gösteren start-up 
firmalar, sundukları teknolojileri, iş 
birliği yapabilecekleri kuruluşlara ve 
başlıca yatırımcılara tanıtma ve pazar-
lama imkânı bulacaklar. Ayrıca start-
up’lar, birbirileri ile karşılaştırıldıkları 
konferanslarda ve ikna sunumlarında 
da boy gösterecekler. Bu tür olanaklar, 
start-up firmalara, ürünlerini ve sun-
dukları yenilikleri, 57.000’in üzerinde 
savunma ve güvenlik profesyoneline 
gösterme fırsatı sunuyor. Sektörün 
köklü firmaları ise ihtiyaç duydukları 
yeni teknolojileri, burada bulma imkâ-
nına sahip olacaklar. Savunma ve gü-
venlik sektörünün en dinamik olduğu 
yerlerden biri olan Türkiye’nin, Euro-
satory’ye ilgi göstereceğinden şüphe-
miz yok.

2016’da Eurosatory’yi ziyaret edenlerin 
sayısı, 2014’e kıyasla %2,2 oranında 
arttı. 2018 için; fuar katılımcısı, 
ziyaretçi ve ülke pavilyonu gibi sayısal 
değerlerle ilgili beklentileriniz nedir?
Fuar katılımcılarını, ziyaretçileri ve 
medya mensuplarını içeren katılımcı 
sayısı, her geçen yıl artıyor. 2016’da, 
fuara, 57 ülkeden 1.571 katılımcı ve 
140 ülkeden 57.024 profesyonel ziya-
retçi katılmıştı. 94 ülkeden, toplam 821 
VIP delegeden oluşan 212 resmi heyet 
de fuara katılım göstermişti. Ayrıca, 
dünyanın dört bir yanından gelen 713 
gazeteci ve 103 ülkeden gelen toplam 
8.217 silahlı kuvvet ve emniyet teşkilatı 
temsilcisi de ziyaretçiler arasındaydı. 
2018’de, katılımcı sayısının artacağı 
aşikâr. Eurosatory’de, yeni ülke pavil-
yonları da açılacak; Avustralya ve Azer-
baycan, fuara ilk kez pavilyonları ile 
katılacaklarını teyit ettiler.

Canlı gösterim alanı, teçhizat ya da silah sistemlerini, özel olarak tasarlanmış bir pistte sunmaya imkân sağlıyor.
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Fuara katılmayı planlayan firmalar 
için, Eurosatory 2018’e katılmanın ne 
gibi avantajları olduğunu anlatabilir 
misiniz?
Her şeyden önemlisi, Eurosatory; iş 
dünyasından, sektörden ve siyaset ala-
nından uzmanları ve medya mensupla-
rını bir araya getiren, eşsiz bir ticaret 
platformu. Taraflar burada bir araya 
geliyor, birlikte iş konuşuyor, savunma 
ve güvenlik pazarını irdeliyor, iş fırsat-
larını ve potansiyel alıcıları belirliyor-
lar. Fuar, katılımcıların, yeni sözleş-
meler imzalamasına yardımcı oluyor; 
medyada, geniş ve olumlu bir şekilde 
yer almalarını ve pek çok heyet ve ulus-
lararası ziyaretçiyle görüşebilmelerini 
sağlıyor. Böylelikle, Eurosatory, kont-
rollü maliyetlerle güçlü bir görünürlük 
imkânı sunuyor. Uluslararası bir müş-
teri ağı oluşturmak ve iş fırsatları yara-
tabilmek için, harika bir olanak.
Eurosatory, kara ve hava-kara alanın-
daki savunma ve güvenlik konularında 
faaliyet gösteren, pek çok Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’yi de 
bir araya getiriyor. 2016 yılında, fuara 
katılan 859 KOBİ, toplam fuar katılım-
cılarının, yaklaşık %55’ini oluşturuyor-
du. Bu etkinliğe katılmak, KOBİ’lere 
pek çok fayda sağlıyor. Öncelikle, nite-
likli uluslararası profesyonel ziyaretçi-
lere erişim imkânı buluyorlar. Ayrıca, 

ürünlerini, daha düşük maliyetlerle 
görünür kılma olanağına sahip oluyor-
lar. Alıcılar, tedarikçiler ve potansi-
yel müşterilerle yapılan toplantılarda, 
özellikle de fuar kapsamında düzen-
lenen savunma ve güvenlik sektörüne 
yönelik toplantılarda, yeni iş fırsatları 
ortaya çıkabiliyor. Eurosatory, bu fir-
malara, çeşitli ülkelerden gelen baş-
lıca endüstriyel strateji uzmanlarının 
tavsiyelerini alma, savunma ve güven-
likle ilgili iş çevrelerine katılma ve kara 
ve hava-kara alanındaki savunma ve 
güvenlik piyasasında oyuncu olabilme 
gibi eşsiz fırsatlar sunuyor.
2018’deki başlıca önceliklerimizden 
biri; firmalara, diğer firmalarla birebir 
görüşme fırsatı sunmak, strateji konu-
sunda danışmanlık hizmeti sunmak; 
ziyaretçilerle fuar katılımcılarını birbi-
riyle iletişime geçirmek ve fuar katılım-
cılarının konferanslar düzenlemesini 
sağlamak gibi, çoklu hizmetleri ön pla-
na çıkarmak olacak. Bu hizmetler, fuar 
katılımcılarına sunulan pakete dâhil ve 
katılımcıların, görünürlüklerini en üst 
seviyeye çıkarmasına ve fuardaki katı-
lımlarını en iyi şekilde değerlendirme-
sine imkân tanıyacak. Organizatörler, 
fuar katılımcılarına yardımcı olabilmek 
ve onların bu bir haftalık katılımını ba-
şarıya dönüştürebilmek için, ellerinden 
geleni yapıyor.

Türk firmalarına ve savunma 
sanayisinde çalışanlara yönelik 
özel bir mesajınız var mı?
Türk firmaları, uzun zamandır  
Eurosatory’ye katılıyorlar. Çoğu  
-Otokar, ROKETSAN, BMC, Öztiryakiler,  
OSSA, MKEK, ASELSAN gibi- her se-
ferinde katılıyor. Bazı Türk firmaları, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçı-
lar Birliği (SSI)’nin koordinasyonunda, 
milli katılımla temsil edilmeyi tercih 
ederken, bazı firmalar da bağımsız ola-
rak katılmayı tercih ediyor. Bu vesiley-
le, bize güven duydukları için kendileri-
ne teşekkür etmek isterim.
2016’da, 30 Türk firması fuara katıl-
dı ve toplam, 2.400 metrekarelik bir 
alan kullandı. Bu da, fuarın, yatırım-
ların geri dönüşü açısından ne kadar 
önemli bir rol oynadığının bir kanıtı. 
Yeni firmalar da onlara katılsın! On-
ları da aramızda görmekten memnun 
oluruz! Tıpkı diğerleri gibi, onlar da 
büyüklükleri ne olursa olsun, fuardan 
fayda sağlayacaklar. Eurosatory, çok 
büyük ve dünya çapında bir etkinlik 
ve büyük, orta ve küçük olmak üzere, 
her büyüklükteki firmaya ev sahip-
liği yapıyor. Operasyonel sistemler, 
hammaddeler ya da ana yüklenicile-
rin ürettiği hazır ürünler arayan son 
derece nitelikli ziyaretçilerle birlikte, 
tüm tedarik zinciri burada yer alıyor. 
Ziyaretçilerin asıl dikkat ettiği şey, 
ürünler; fuar katılımcısının büyüklü-
ğü ya da ne kadar ünlü olduğu değil. 
Eurosatory’de, her firmaya yer var. 
Potansiyel ortaklar ve müşterilerle 
tanışmak ve firmasını bilinir kılmak 
isteyenler için, Eurosatory gerçekten 
eşsiz bir platform.

Son olarak belirtmek istediğiniz başka 
hususlar var mı?
Eurosatory, sektörün, uluslarara-
sı ölçekte ticari gelişim göstermesi 
açısından, kesinlikle en önemli basa-
maklardan biri. Bu vesileyle sizleri,  
11-15 Haziran 2018 tarihleri arasında, 
Villepinte Paris Nord Centre’de gerçek-
leştirilecek olan 26’ncı Eurosatory’ye 
davet ediyor; Türk firmalarının daha ge-
niş katılım göstermelerini ve verimli bir 
fuar geçirmelerini diliyorum.

Eurosatory CEO’su Patrick Colas 
des Francs’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Eurosatory, çok sayıda ülkeden üst düzey heyeti ağırlıyor.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

İtalya Silahlı 
Kuvvetler Günü

t  İtalya Silahlı Kuvvetler Günü, 
3 Kasım’da, Ankara’da, İtalya Büyükelçisi 

Luigi Mattiolo’nun himayelerinde,
 İtalya Büyükelçiliğinde verilen bir 

resepsiyonla kutlandı. İtalya Savunma 
Ataşesi Deniz Albay Attilio Gattia 

ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Nicola 
Ferrucci, eşleriyle beraber davetlileri girişte 

karşıladı. Resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 

Ankara’da görevli diplomatlar, yabancı 
ataşeler ve Türkiye’de bulunan İtalyan 
ve Türk savunma sanayisi firmalarının 

yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Savunma Ataşesi Deniz Albay Gattia, 

açılış konuşmasında, resepsiyona 
destek olan firmalar arasında 

Aktem A.Ş.’ye, PEM Mühendislik’e 
İstanbul Shipyard’a, Selex Es Türkiye’ye ve 

Vitrociset’e de teşekkür etti.

t İtalya Savunma Ataşesi Deniz Albay Attilio Gattia ve AKTEM Genel Müdür ve 
CEO’su Mustafa Sırrı Akın

t İtalya Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Nicola Ferrucci ve Ayyazılım 
Genel Müdürü Atilla Yenidoğan

İtalya Savunma 
Ataşesi Deniz Albay 
Attilio Gattia ve 
Savunma Ataşe 
Yardımcısı Yarbay 
Nicola Ferrucci, AMAC 
üyeleriyle beraber.
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t İtalya Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Nicola Ferrucci ve 
SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Müjdat Uludağ

t İtalya Savunma Ataşesi Deniz Albay Attilio Gattia ve 
BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun

Mısır Savunma 
Ataşesi 
Devir-Teslim Töreni

t

 Mısır Savunma Ataşesi Devir-Teslim 
Töreni, 8 Kasım’da, Mısır Büyükelçiliği 
Rezidansı’nda verilen bir resepsiyonla icra 
edildi. Davete katılanları girişte, Mısır’ın 
Türkiye Maslahatgüzarı Wael El-Naggar, 
Savunma Ataşeliği görevini devreden 
Tuğgeneral Mohamed Abdou ve Mısır’ın yeni 
Savunma Ataşesi Tuğgeneral Yahya Hosny, 
eşleriyle birlikte karşıladı. Resepsiyonda, 
AMAC Başkanı Tuğgeneral John R. Gordy 
II, Tuğgeneral Abdou’ya, AMAC grubu adına 
Türkiye’de beraber dayanışma içerisinde 
görev yaptıklarının anısına bir hediye sundu. 
Tuğgeneral Hosny, yeni görevine,13 Kasım’da 
başladı. MSI Dergisi olarak Tuğgeneral 
Abdou’ya ve Tuğgeneral Hosny’ye, yeni 
görevlerinde başarılar diliyoruz.
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tKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 34’üncü Bağımsızlık Günü, 15 Kasım’da, Ankara’da verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere üst düzey yetkililer ile gaziler, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar, yabancı ataşeler, Türk savunma sanayisi 
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarının ardından, KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, 
resepsiyona katılan siyasi ve askeri üst düzey misafirleriyle beraber geleneksel kutlama pastasını kesti. 

tROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin 
ALPMAN ve eşi de KKTC resepsiyonundaydı.

t

 FNSS İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun ile 
etkinliğe eşleri ile katılan FNSS Savunma Sanayii 
İlişkileri Koordinatörü Osman Selçuk ve 
Nurol Makina Stratejik Planlama ve 
Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın

t KKTC Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir, Kara Ataşesi Binbaşı Selçuk Dağaşan, Tedarik ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Servet Kaya, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Günü
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tÇek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Albay Miroslav Radkovský, AMAC ve FALO üyelerini, 17 Kasım’da Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansı’nda açık büfe 
akşam yemeğinde ağırladı. Katılımcılar, yemekte, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladılar.

Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi, AMAC Üyelerini Ağırladı
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Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi, AMAC Üyelerini Ağırladı
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Türkmenistan 
Milli Günü

t  Türkmenistan’ın 26’ncı 
Bağımsızlık Günü, 

17 Kasım’da, Ankara’da 
verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Türkmenistan 

Büyükelçisi Ishankuli 
Amanlyev, Türkmenistan 

Büyükelçi Başkâtibi Myratgeldi 
Akmamedov ve Türkmenistan 

Askeri Ataşesi Binbaşı 
Azat Durdyyev, eşleriyle 

birlikte davetlileri girişte 
karşıladılar. Resepsiyona; 

Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da görevli 

diplomatlar ve yabancı ataşeler 
ile çok sayıda davetli katıldı.

t Soldan sağa: PEM Mühendislik Proje Müdürü Ertan Şensoy, E-Consultancy Başkanı (E. Tuğg.) 
Hüseyin Erim ve PEM Mühendislik’in Başkanı Ruhi Baytar

Türkmenistan Askeri 
Ataşesi Binbaşı 
Azat Durdyyev, 
AMAC üyeleriyle beraber

TUSAŞ 
Pazarlama 
Operasyonları 
Şefi Bülent 
Batmaca 
ve eşi



AMAC’ın 
Geleneksel 

Anıtkabir 
Ziyareti 

ve Genel 
Toplantısı 

AMAC Sonbahar Konferansı, Antalya’da İcra Edildi 

t  Ankara Askeri Ataşeler 
Birliği (Ankara Military 

Attachés Corps / AMAC) 
üyeleri, 29 Kasım günü 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Saygı duruşu ve Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

mozolesine çelenk 
bırakılmasını müteakiben 

AMAC Başkanı John R. 
Gordy II, Anıtkabir Özel 

Defteri’ni imzaladı. 
Tören, Anıtkabir önünde 

çekilen toplu fotoğraf ile 
tamamlandı. 

t

 AMAC üyeleri 
aynı gün 2017 yılının 
ikinci AMAC Genel 
Toplantısı için 
Merkez Orduevi’nde 
bir araya geldiler. 
Toplantıda, ortak 
problem alanları 
tartışıldı ve müteakip 
dönem yapılacak 
AMAC faaliyetlerine 
ilişkin bilgilendirme 
ve görevlendirmeler 
yapıldı.  AMAC’ın 
2018 yılı ilk 
Genel Toplantısı, 
Haziran ayında 
icra edilecek.

t Bu yılki Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Military Attachés Corps / AMAC) Sonbahar Konferansı, 22-26 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da, 
25 ayrı ülkeden 33 AMAC üyesi ataşe ve aileleriyle beraber toplam 83 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyadaki genel güvenlik meselelerinin ve 
Türkiye eksenindeki çeşitli konuların değerlendirildiği ve ataşeler arası görüş alışverişinin yapıldığı konferansın bu yılki konuşmacısı, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı oldu.
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Arnavutluk 
Milli Günü

t  Arnavutluk’un 
Bağımsızlığının 102’nci 
Yıldönümü ve Silahlı Kuvvetler 
Günü, 28 Kasım’da, Ankara’da 
verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Davetlileri Büyükelçi 
Genti Gazheli ve Arnavutluk 
Askeri Ataşesi Albay Ndricim 
Sallaku, eşleri ile birlikte 
girişte karşıladı. Resepsiyona, 
Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral Ümit 
Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, yabancı sivil ve asker 
diplomatlar, Türkiye’de iş yapan 
Arnavut firma temsilcileri 
ve Türk savunma sanayisi 
temsilcileri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

t

 Konuşmaların ardından 
Büyükelçi Gazheli, Bakan 
Akdağ, Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral Ümit Dündar 
ve Kosova Büyükelçisi Avni 
Spahiu, kutlama pastasını 
birlikte kestiler. 

t Arnavutluk Askeri Ataşesi 
Albay Ndricim Sallaku, AMAC ve 
FALO üyeleriyle beraber.


