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BAŞYAZI

Mart ayı ile birlikte Türk savunma ve havacılık sanayisi, 
hem yurt içinde hem de yurt dışında, çok sayıda fuara 
katılım sağlayacağı ve tanıtım atağını sürdüreceği bir 

dönemin kapılarını aralıyor. Listenin en başında, 2018 yılının, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 
milli katılım sağlanacak fuarlarından ilki olan, DIMDEX sına-
vı yer alıyor.
Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilerin yansımalarını gör-
meyi umduğumuz fuardan, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisi adına, çok sayıda önemli haberin gelmesini bekliyo-
ruz. Yerinde takip edeceğimiz DIMDEX fuarından öne çıkan 
gelişmelerin detaylarını, etkinlik sonrası hazırlayacağımız,  
DIMDEX fuarı özel dosyamızda sizlerle paylaşacağız.
Fuarların, tanıtım açısından oldukça önemli organizasyon-
lar olduğu tartışılmaz. Çok ciddi hazırlıklar gerektiren bu 
tür organizasyonların yapılmasında ve “Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisi Markası”nın daha da gelişip güçlenmesin-
de, SSM ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
yetkililerinin sarf ettikleri büyük gayretlere de değinmeden 
geçmeyelim. Bazen çok göz önüne gelmese de sadece yurt 
dışındakiler değil yurt içindekiler de dahil çok sayıda etkin-
likte, sektörün tanıtımı için yaptıkları çalışmalar, özellikle 
uluslararası iş birliklerinin gelişmesi ve Türkiye’nin ihracat 
hedefleri açısından çok büyük önem taşıyor.

STM ThinkTech Yeniliklere Devam Ediyor
STM’nin, Kasım ayında düzenlediği; “Geleceğin Harekât Or-
tamının Öncelikli Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Pane-
li” ile lansmanını yaptığı ThinkTech, dikkatleri üzerine çek-
meye devam ediyor. Türkiye’nin, ilk teknoloji odaklı düşünce 
merkezi olarak kurulan STM ThinkTech, 22 Şubat’ta, Anka-
ra’da düzenlenen, “Dijitalleşen Dünya’nın Yeni Askerleri: İn-
sansız ve Akıllı Sistemler” başlıklı ikinci panelle de adından 
söz ettirmeyi başardı.
Yeri gelmişken, bir parantez açarak, STM ekibinin, düzen-
lenen bu tür etkinliklerin organizasyonundaki başarısına da 
dikkat çekelim.
STM ThinkTech’in, 3 ayda bir panel düzenleme hedefine uygun 
bir şekilde gerçekleştirdiği panelde, kullanıcıyı temsilen, Ge-
nelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz 
Türkgenci’nin de panelist olarak yer almasını önemsiyoruz.
İlk panelin panelistleri arasında yer alan Emekli Korgeneral 
Alpaslan Erdoğan’dan sonra, bu sefer, muvazzaf bir subayın, 
Korgeneral Türkgenci’nin, bir özel sektör firmasının etkin-
liğinde, hem de üniformalı olarak yer almasını, sektörün 

gelişimine uygun olarak, sanayi ve kullanıcı ilişkilerinin de 
gelişmesinin bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz.
Bu gelişme, son dönemdeki, Deniz Sistemleri Semineri gibi 
sektörel etkinliklere katılan kullanıcı sayısının arttığına dair 
tespitlerimizi de destekleyen bir gelişme oldu.

Savunma ve Havacılık Dergisinde 
Yaşanan Gelişmeler ve Düşündürdükleri
Aslında konuya dair gelişmeleri, bir süredir takip etmeye 
çalışıyorduk. IDEF’17’den önce, yayıncı kuruluş Mönch Pub-
lishing Group’un web sayfasındaki grup yayınları arasında, 
artık Savunma ve Havacılık’ın yer almadığını fark ettik. Son-
rasında, derginin yayın periyodunda, ciddi aksamalar geldi. 
Özellikle İnternette karşılaştığımız çok sayıda mesaj da kula-
ğımıza gelen haberleri doğrular nitelik taşıyordu.
Henüz yayıncıları tarafından resmi bir açıklama yapılmış de-
ğil. Ancak kısa bir süre önce, derginin eski çalışanları tara-
fından, sektör temsilcilerine gönderilen e-postalar ve sosyal 
medya mecralarında paylaşılan mesajlar, konunun ciddiyeti-
ni gözler önüne serdi: Bildiğimiz Savunma ve Havacılık der-
gisinin ekibi dağılmıştı ve muhtemelen dergi de artık yayın-
lanmayacaktı…
Bir dönem, sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen pek 
çok meraklının -bizler de dâhil- gazete bayilerine ulaşmasını 
sabırsızlıkla beklediği, iki dergiden biriydi Savunma ve Hava-
cılık. M5 ile birlikte, İnternet’in henüz evlerimize girmediği; 
pek çok dergiyi de ancak kütüphanelerde okuyabildiğimiz 
günlere damga vurmuşlardı…
SSM’nin kuruluşunun üzerinden, sadece birkaç yılın geçtiği, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin ayağa kalkmaya çalıştı-
ğı çok zor bir dönemde kurulan Savunma ve Havacılık, sektör 
yayıncılığı açısından da zorlu sınavlardan geçmişti. Başta MSI 
Dergisi olmak üzere, arkasından gelen pek çok yayının yürü-
düğü yolun ilk taşları, Savunma ve Havacılık tarafından döşen-
mişti. Bizler, Savunma ve Havacılık’ın açtığı yolda ilerleme ve 
bu sayede de çok daha hızlı yol alma şansına kavuşmuştuk.
Söylenecek çok şey var; ama başta da belirttiğimiz gibi, 
yayıncıları tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için, 
bundan sonra ne olacağına ilişkin net bir bilgimiz yok. Belki 
başka bir ekip dergiyi yayınlamaya devam eder... Ama kesin 
olan bir şey var; bir devir kapandı ve ilk sayısı, Nisan 1987’de 
yayınlanan, bildiğimiz, o eski Savunma ve Havacılık dergisi 
artık yok.
Mart ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Nisan sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi, 
Tanıtım Atağını Sürdürüyor

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

MART 2018
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5 Bakanlığın Müsteşarlıklarını 
Buluşturan ATO’nun Konferansında, 
Devletin Yerlileştirme Konusundaki 
Kararlılığı Ortaya Kondu
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 

düzenlenen, Teknolojik Dönüşümde 
Kamu Alımlarının Rolü: 

Yerli ve Milli Üretim konferansı, 
6 Şubat’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Konu ile ilgili devlet politikalarının ele 

alındığı konferansta, 
5 farklı bakanlığın müsteşarının 

konuşmacı olarak katıldığı, bir panel 
de yer aldı. Savunma ve havacılık 
sanayisini de ilgilendiren önemli 
mesajların verildiği konferansa, 

sektörün paydaşları da 
ilgi gösterdiler.

Sektör bakış açısı ile 
bakıldığında, ana te-
masının, “Türkiye’nin 

savunma ve havacılık sa-
nayisinde gösterdiği atılımı, 
kamunun tümüne yaymak.” 
olduğu ifade edilebilecek 
konferans; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının hi-
mayesinde, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlendi. Kamu tarafından 
yapılacak alımlar yolu ile 
yerli ve milli üretimin nasıl 
teşvik edileceğinin masaya 
yatırıldığı konferans sırasın-
da, en çok üzerinde durulan 
konulardan biri de 24 Ocak 

tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanan genelge ile kuru-
lan, “Yerlileştirme Yürütme 
Kurulu” oldu.
Etkinlik, ATO Kamu Alımla-
rında Yerli Katkı ve Ticari İş 
Birliği Özel İhtisas Komisyo-
nu Başkanı Musa Pireci’nin 
konuşmasıyla başladı. Pi-
reci, Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu küresel ve bölgesel 
konjonktür düşünüldüğün-
de, her zamankinden çok 
daha fazla yerli ve milli pro-
jeler üretilmesi ve süratle 
hayata geçirilmesi gerekti-
ğini vurgulayarak, “Üretme-
yen bir Türkiye kalkınamaz.” 
dedi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Büyüyen Tehdit:  
Orta Teknoloji Tuzağı
Ankara Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir ise orta gelir tuzağı 
olarak da adlandırılan teh-
likeye, şu sözleri ile dikkat 
çekti: “Türkiye ekonomi-
sine ilişkin hep söylenen 
orta gelir tuzağı kavramının 
özünde, orta teknoloji tuza-
ğı yatmaktadır. Orta gelir 
tuzağından kurtulması ve 
belirlenen ekonomik he-
deflere ulaşması için, Tür-
kiye’nin, ilk önce, şu anda 
içinde bulunduğu orta tek-
noloji segmentinden, yük-
sek teknolojiye sıçraması 
gerekmektedir. Bu amaçla 
Türkiye’yi teknolojik alanda 
öteye taşıyacak her türlü yol, 
yöntem ve model bizim için 
çok önemlidir.”

Yükte Hafif Ama 
Pahada Ağır Üretimi 
Henüz Başaramadık
ATO Yönetim Kurulu Başka-
nı Gürsel Baran da konuş-
masında, Türkiye’nin imalat 
sanayi üretiminin, ağırlıklı 
olarak düşük ve orta düşük 
teknoloji gruplarından oluş-
tuğuna dikkat çekti ve şun-
ları ekledi: “İmalat sanayi-
mizin teknoloji düzeylerine 
baktığımızda, yüksek tekno-
lojili sektörlerin üretim de-
ğerinin, toplam içinde, sa-
dece %3 seviyesinde olduğu 
görülüyor. Yükte hafif; ama 
pahada ağır üretimi henüz 
başarabilmiş değiliz.”

Yerlileştirme 
Yürütme Kurulu
Yerlileştirme Yürütme Ku-
rulu’na da değinen Baran, 

şunları söyledi: “Amaç, yurt 
içi sanayinin uluslararası 
pazarlara entegre olarak 
değiştirilmesi; ileri teknoloji 
ürünlerin, sanayi ve ihra-
cattaki payının arttırılma-
sı. Yerlileştirme Yürütme 
Kurulu, sanayimizin ithalat 
bağımlılığını azaltacak ve 
rekabet gücünü arttıracak 
programların hayata geçi-
rilmesi amacıyla çalışmalar 
yapacak. Söz konusu kurul 
ile orta yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerin sanayi 
ve ihracattaki payının art-
tırılması hedefleniyor. Bu 
hedef, gerçekten önemli. 
İhracatımızın içinde, yüksek 
teknolojili ihracatın payı, 
sadece %5 civarında. Bizim 
orta gelir tuzağından çıka-
bilmemiz için, cari işlemler 
dengesinde açık vermeme-

miz ve ileri teknoloji ağırlıklı 
üretim modelini hayata ge-
çirmemiz gerekiyor.”
Baran, son olarak, konferan-
sın düzenlendiği tarihte de-
vam etmekte olan Zeytin Dalı 
Harekâtı ile ilgili olarak şun-
ları dile getirdi: “Bugün ko-
nuştuğumuz konuların, canlı 
bir anlatımıdır bu harekât. 
Yerli sanayinin önemini gün-
lerce anlatsak bu kadar etkili 
olamazdı. Bu harekât gös-
terdi ki; yerli ve milli üretim 
olmadan, bu bölgede ayakta 
kalmamız, söz sahibi olma-
mız mümkün olmayacaktır.”

Türk Sanayisinin 
Dünyadaki Yeri
Daha sonra kürsüye ge-
len TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, konuşma-
sı sırasında, çeşitli sayısal  

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©
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Musa Pireci Nurettin Özdebir Gürsel Baran

Etkinliğin, açılış konuşmalarından sonraki ilk oturumu, 
Yerli Üretim ve Sanayide Teknolojik Dönüşüm İçin, 
Kamu Alım Mekanizmaları başlıklı panel oldu.
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verilere değindi: “Türkiye, 
sanayide üretilen ürün çeşit-
liliği bakımından, Avrupa’da 
7’nci sırada yer almaktadır. 
Toplam 2.982 çeşit sanayi 
ürünü üretiyoruz… Sanayi 
üretimimizin mali değerine 
baktığımız zaman, 2015’te 
956 milyar lira; 2016’da da 
%9 artarak 1 trilyon lirayı 

geçmiş durumda. Teknolojik 
yapımızsa henüz arzuladı-
ğımız noktada değil. Sanayi 
üretimi içinde yüksek tek-
nolojinin payı %3,3 iken, orta 
ve ileri teknoloji grubunun 
payı ise %25 civarındadır… 
Hedefimiz, bir üst lige çık-
mak ve yüksek teknolojiye 
geçmektir.”

Hâlihazırdaki 
Teşvikler
Kamu alımları yoluyla yer-
li sanayinin desteklenmesi 
yönteminin, tüm gelişmiş 
ülkelerde uygulanan çağdaş 
bir yaklaşım olduğunu söyle-
yerek devam eden Hisarcık-
lıoğlu, bu konuyla ilgili şun-
ları belirtti: “Bu yaklaşım, 

bazen doğrudan yerli malın 
alımının teşvik edilmesi; 
bazen de yine yerli sanayi-
nin dâhil olması koşuluyla 
Ar-Ge, inovasyon ve çevreci 
ürün destek politikaları ola-
rak karşımıza çıkmaktadır… 
Ülkemizde de bu konu, uzun 
süre gündemde kaldı ve ni-
hayetinde, 2011’de, Kamu 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ziya Altunyaldız Dr. Faruk Özlü
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İhale Kanunu’nda, yerli is-
teklerle ilgili düzenlemeleri 
konu alan maddede yapılan 
değişiklikle yerli malına fi-
yat avantajı sağlandı. 2017 
yılında, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız tarafından, 
orta ve yüksek teknolojili 
sanayi ürünlerini konu alan 
ihalelerde, yerli malını teklif 
eden istekliler lehine %15 
fiyat avantajı sağlanması, 
zorunlu hale getirildi.”
Etkinliğe katılan TBMM Sa-
nayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Tekno-
loji Komisyonu Başkanı Ziya  
Altunyaldız da konuşma-
sında, kamu alımlarının 
başarılı şekilde uygulandığı 
alanlara örnek olarak sa-
vunma ve havacılık sanayi-
sini gösterdi.

Teknolojik Ürünlere 
Pozitif Ayrımcılık
Açılışın son konuşması-
nı yapan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Fa-

ruk Özlü ise yerli ve milli 
üretimi bir strateji olarak 
benimsedikleri belirterek 
şunları dile getirdi: “Özelik-
le orta ve yüksek teknolojili 
ürünlere odaklanmayı, he-
def olarak belirliyoruz. Bu 
hedefe ulaşmak için, kamu 
alım gücünü, sanayimizin 
teknolojilik dönüşümüne 
katkı sağlayacak şekilde kur-
gulamak, planlamak ve yön-
lendirmek durumundayız. 
Kalkınma hedeflerimizin ve 
programlarımızın önemli bir 
ayağını, kamu alımları yoluy-
la sanayinin desteklenme-
si oluşturmaktadır. Bunun 
adına ister pozitif ayrımcılık 
deyin ister yerli ve milli des-
tek deyin. Kamu alımlarını, 
önemli bir kalkınma enstrü-
manı olarak görüyoruz. Ba-
kanlığımızın 2018 yılındaki 
öncelikli hedeflerinden biri, 
üretim altyapımızı dünya-
daki teknolojik gelişmelere 
uyumlu bir hale getirmek-
tir. Biz bakanlık olarak, 

teknoloji açığımızı kapatmak 
suretiyle cari açığımızın da 
kapanacağına inanıyoruz… 
Temel motivasyonumuz ve 
hedefimiz, yüksek teknolo-
jiye dayalı ürünleri üretmek 
ve ihraç etmektir.”
Dr. Özlü, bu politikalar-
la ilgili şu ana kadar atılan 
adımları özetlerken 30111 
sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan 7033 sayılı kanu-
na atıfta bulundu: “1 Tem-
muz 2017’de yasalaşan 
üretim reform paketinde, 
kamu alımları yoluyla yer-
li sanayimizi sonuna kadar 
desteklemeyi hedefledik. 
Kanunun 63’üncü madde-
sinde, orta ve yüksek tek-
nolojili sanayi ürünlerinin 
ihalesinde, yerli malı teklif 
edenler lehine %15 oranın-
da fiyat avantajı sağlanma-
sını zorunlu hale getirdik.  
Yerli malı yazılım konusun-
da da aynı düzenlemeyi yap-
tık. Ayrıca, yapım işlerinde 
kullanılan makinaların yerli 

malı olması konusunda da 
son derece etkin düzenle-
meleri hayata geçirdik.”

Müsteşarları 
Buluşturan Panel
Etkinlikte, toplam 4 adet  
panel düzenlendi. Bunlar-
dan, moderatörlüğünü TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nın 
yaptığı, Yerli ve Milli Üretim 
Hamlesi başlıklı panelde; 
beş bakanlığın müsteşar-
larlıkları bir araya geldi.  
Bu oturumda konuşan isim-
ler ve değindikleri konular 
şunlar oldu:
n	 Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Veysel 
Yayan, Yerlileştirme 
Yürütme Kurulu’nun 
yapacağı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
“Türkiye, kendi imkânları 
ile üretmenin yolunu 
arıyor.” şeklinde 
konuşan Dr. Yayan, 

Dr. Veysel Yayan İbrahim Şenel Fatih Dönmez
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kamu alımlarının, yerli 
üretimdeki lokomotif 
etkisinden söz etti. 
Cari açık sorununa 
da değinen Dr. Yayan, 
ayrıca şunları belirtti: 
“Yerlileşmeye dönmemiz, 
kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 
Bakanlığımız, bütün 
birimleriyle yerlileşme 
konusunda azami gayret 
sarf  
ediyor.”

n	 Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı İbrahim 
Şenel, 2017 yılında, 157 
milyar dolarlık ihracat; 
233,8 milyar dolarlık da 
ithalat gerçekleştirildiğini; 
hem ihracatın hem 
de ithalatın önemli 
kısmının ara mallardan 
oluştuğunu belirterek, 
“Dış açığa neden olan 
alanlarda, üretim 
yapımızı geliştirmeliyiz.” 
diye konuştu. Kamunun 
ithalatının, Ekonomi 
Bakanlığı’nın iznine tabi 
tutulduğunu söyleyen 

Şenel, teknolojik 
dönüşümü sağlayacak 
yatırımlara destek 
verdiklerini de sözlerine 
ekledi.

n	 Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, 
enerji sektöründe 
yerlileşmenin önemine 
vurgu yaparak, İleri 
Teknoloji Eğitim Merkezi 
oluşturacaklarını söyledi.

n	 Kalkınma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı 
Yılmaz Tuna, 
inşaatlarda kullanılan 
yapı malzemelerinin, 
kapıdan menteşeye 
kadar ithal olduğuna 
dikkat çekerek, öncelikle 
cari açığa yol açan 
ürünlerin yerlileştirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
En önemli eksiklerden 
birinin, koordinasyon 
eksikliği olduğunu 
belirten Tuna; kamu 
alımları ile ilgili bir 
kurul oluşturulması, 

kurumlar arası ortak 
alım mekanizmasının 
geliştirilmesi ve kamunun 
tedarik planlarının 
kamuoyu ile paylaşılması 
gerektiğini kaydetti.

n	 Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş, sağlıkta 
merkezi alım sistemi 
oluşturacaklarını 
belirterek, Devlet 
Malzeme Ofisi’ne 
benzeyen bir kurum 
olacak Sağlık Malzeme 
Ofisi’ni kuracaklarını 
bildirdi. Hastanelerin 
ihtiyaçlarını, Sağlık 
Malzeme Ofisi üzerinden 
karşılayacaklarını 
anlatan Gümüş, bu 
kurum ile yerli malı 
alımını da arttırmak 
istediklerini kaydetti. 
Sağlıkta hangi ürünlerin 
yerlileştirileceği konusu 
üzerinde, iki yıldır 
çalıştıklarını söyleyen 
Gümüş, önümüzdeki  
10 yıl içinde, 60 bin adet 

MR, tomografi, ultrason, 
dijital röntgen ve monitör 
cihazına ihtiyaç olduğunu 
belirterek, bu cihazların 
Türkiye’de üretilmesine 
yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sırasında düzenle-
nen diğer paneller ve mode-
ratörleri ise şunlar oldu:
n	 Yerli Üretim ve Sanayide
 Teknolojik Dönüşüm İçin,
 Kamu Alım Mekanizmaları
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 Bakanlığı, Bakan
 Danışmanı Kemal Kaya
n	 Enerji, Sağlık ve
 Ulaştırma Sektöründe
 Kamu Alımları
 ATO Yönetim Kurulu
 Üyesi ve Kamu
 Alımlarında Yerli Katkı 
 ve Ticari İş Birliği 
 Özel İhtisas Komisyonu
 Üyesi  Kemal Gazioğlu
n	 Kamu Alımları Sanayici
 İçin Fırsat mı Tehdit mi? 
 OSTİM Yönetim  
 Kurulu Başkanı Orhan
 Aydın u	

12 - Mart 2018

Yılmaz Tuna Prof. Dr. Eyüp Gümüş

Etkinliğin 
son panelinde,

 5 farklı bakanlığın 
müsteşarlıkları 
bir araya geldi.
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MSI Dergisi: Nail Bey, FNSS’nin 
insan kaynakları politikası ile
ilgili detaylı sorular soracağız 
ama öncelikle, bundan sonraki 
süreçle ilgili bir değerlendirme 
alabilir miyiz? FNSS’nin insan kaynağı 
ile ilgili nasıl bir gelecek hayal 
ediyorsunuz?

K. Nail KURT: Hayal demişken öncelik-
le şunu belirtmeliyim ki; şirketimizde, 
birçok kurumun ve şirketin, hayal bile 
edemeyeceğini düşündüğüm bir kültür 
oluşturduk. Bunu da insan kaynağımıza 
borçluyuz. Bu şirketin ilk kurduğu bö-
lüm , İnsan Kaynakları ve Eğitim. Yani 
daha hiçbir bölüm kurulmamışken şir-

 FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT:

“FNSS’yi farklı kılan, gerçekten
‘İnsana Verdiği Değer’dir.”

Başarısında insan kaynaklarının rolünü 
her zaman vurgulayan FNSS, 23 Aralık’ta, 
Ankara’da düzenlediği bir etkinlikle 66 çalışanına, 
“Kıdem Ödülü” verdi. Etkinlik sonrasında, firmanın 
kurulduğu ilk günden itibaren şirkette çalışan 
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt ile 
FNSS’nin insan kaynakları uygulamalarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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ketimiz; insan kaynakları politikalarını 
oluşturarak; alınacak kişilerin görev ta-
nımlarını çıkartarak; ihtiyaçları olacak 
sosyal, teknik ve yönetsel standartları 
belirleyip gerekli eğitimleri planlaya-
rak işe başladı. Bu mantık, kuruluşu-
muzdan bu yana, yaklaşık 30 yıldır, hiç 
değişmedi. “İnsana verdiğimiz önem”, 
gün geçtikçe arttı. Buna yönelik öyle 
yenilikçi uygulamalarımız ve enteresan 
anılarımız var ki… Hepsini uzun uzun 
anlatmayayım; ama her FNSS çalışanı 
şunu mutlaka bilir: “Doğumda, ölümde, 
kötü günde, maddi manevi her ihtiyaç 
duyduğunda, FNSS, benim ve ailemin 
yanındadır. FNSS beni eğitir, geliştirir, 
hata yapmama ve öğrenmeme fırsat 
verir. Hiçbir iş, sağlığımdan önemli de-
ğildir.” Tabii bu politikalar oluşturulur-
ken ana hissedarımız Nurol ve onun ku-
rucularından fazlasıyla esinlendik. 
Bu özelliklerimizden ve kazanımları-
mızdan hiç vazgeçmemek için, pren-
siplerimizi ve değerlerimizi birlikte 
belirledik. Oryantasyon eğitimlerimize 
bunlarla başlıyoruz, birçok uygulama-
mızı bunların üstüne kuruyoruz. Elbette 
her ticari işletme gibi bizim de ulaşmayı 
amaçladığımız maddi hedeflerimiz var; 

ama biz bunlara, ne pahasına olursa 
olsun değil, prensiplerimizi ve değerle-
rimizi tam olarak uygulayarak ulaşmak 
istiyoruz.
Bunları baştan belirttikten sonra, şimdi 
işin uygulama kısmına geleyim.
Başarımızı şansa bırakmamak için, 
kurulduğumuz günden beri, belirli ara-
lıklarla kapsamlı “Strateji Çalışmaları” 
yapıyoruz. 2016 yılının sonlarına doğru, 
önceki senelerde yaptığımız gibi gele-
cek 5 yılı da planlamak amacıyla geniş 
katılımlı bir Strateji Çalışması gerçek-
leştirdik. Bu çalışmada, farklı kade-
melerdeki tüm bölümleri temsil eden 
çalışanlarımız, alanında uzman danış-
manlarla bir araya gelerek bir yöntem 
belirlediler ve sonrasında, dış eğitmen-
lerden, stratejiye katkı sağlayabilecek 
birçok eğitim aldılar. Daha sonra ise 
farklı alt gruplara ayrılarak sektörü, 
iç ve dış pazarları, iç ve dış ekonomik 
trendleri, en iyi şirket uygulamalarını 
ve kıyaslamaları yaptılar; çalışanların, 
müşterilerin ve diğer tüm paydaşların 
girdilerini topladılar ve bunları kata-
rak oluşturdukları görüşleri aktardı-
lar. Bu çıktılar doğrultusunda, bizler 
de FNSS’nin geleceği inşa edebilme-

sinin ilk adımı olan, vizyonumuzu ve 
misyonumuzu gözden geçirdik ve bazı 
değişiklikler yaptık. Bunu takiben de 
stratejik planımızı oluşturduk ve çıkan 
tüm eylem maddelerini, şirket stratejik 
hedefleri altında belirledik. Bu eylem 
maddelerini de sıkı bir şekilde takip 
ediyoruz.
Buradaki en önemli paydaş, tahmin 
edebileceğiniz gibi insan kaynağımızdır. 
Belirlediğiniz vizyona sizi götürecek en 
önemli ayağın, bu olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu vizyona ulaşabilmek için, İnsan 

FNSS’nin, kuruluşunun 
25’inci yılı için hazırladığı “25 Yılın Hikayesi” 
kitabı, bir açıdan bakıldığında, FNSS’yi kuran ve 
bugünlere getiren insanların öyküsünü anlatıyor.
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Kaynakları Bölümümüz; işe alımdan, 
eğitim ve gelişim süreçlerine; yetenek 
yönetimi ve transferinden, organizasyo-
nel büyümeye; ücret ve yan haklar yö-
netiminden, dijitalleşmeye; yedekleme 
planlarından, geleceğin yöneticilerini, 
liderlerini yetiştirmeye kadar birçok 
alanda, vizyon ve misyonumuz ve 5 yıllık 
yeni stratejilerimiz doğrultusunda, pro-
jeler geliştirdi. Bunların bir kısmını he-
men uyguladı; bir kısmını ise belirlediği 
projelere uygun olarak gerçekleştirme-
ye devam ediyor.
Özetlemem gerekirse insan kaynağımız 
ile ilgili hayalimiz; en başta belirttiğim 
kültürümüzü bozmadan, değerlerimize 
ve prensiplerimize sahip çıkarak bizi 
iddialı vizyonumuza taşıyacak en yetkin, 
bilgili, becerikli, çevik ve yaratıcı çalı-
şanlarla dolu bir organizasyon olmayı 
sürdürmektir.

MSI Dergisi: Bu detaylı 
değerlendirmenizden sonra, insan 
kaynakları politikanıza gelecek 
olursak… FNSS’nin yöneticilerini 
nasıl yetiştirdiğini ve onları geleceğe 
nasıl hazırladığını anlatabilir misiniz?
K. Nail KURT: Bu işe, gerçekten planlı 
ve yapılandırılmış bir gözle bakıyoruz. 
Çalışanlarımız, her sene; stratejik he-
deflerimizin iz düşümü olan yıllık şirket 
hedefleri, bireysel hedefleri ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışın-
da, çeşitli teknik eğitim, konferans ve 
seminerlere katılırlar. Teknik yetkinlik 
gelişiminin yanı sıra belirli bir seviyeden 
sonra, yönetici geliştirme programına 
dâhil olurlar. Yöneticilerimizin kariyeri, 
şirketimizdeki ilk kademe yöneticilik 
olan “Lider” adını verdiğimiz bir seviye 
ile başlar. Buradaki ilk seçim için, yani 
Lider olabilmek için, bazı kriterlerin 
karşılanması gerekir. Bunlardan biri, 
şirketimizde veya sektörde, en az 5-6 
yılını geçirmiş olmaktır. Bir diğer kriter 
ise şirket içerisinde her yıl yaptığımız 
performans değerlendirmesi notlarının 
ortalamasında, belli bir seviyenin üze-
rinde puan almak; ayrıca her yıl yap-
tığımız yetkinlik değerlendirmesinde, 
özellikle yönetsel yetkinliklerinin, yine 
belli bir seviyenin üzerinde olmasıdır. 
Bu kriterleri sağlayan çalışanlarımız 
ile Yönetici / Lider gelişim sürecimiz 
başlar. Bu seviyedeki tüm Liderlerimiz, 
yaklaşık 2 yıl sürecek olan bir Liderlik 
Gelişim Programı’na başlarlar.
Lider Gelişim Programımız, kapsamın-
da; farkındalık, eğitim, değerlendirme 
ve gelişim tarafları olan, harmanlanmış 

bir içeriğe sahiptir. Bireylerin gelişim 
yolculuğundaki en önemli yapıtaşı olan 
kişisel farkındalığın oluşması amacıyla 
program, “güçlü yönleri tespit envan-
teri ve kişisel değerler çalışması” ile 
başlar. Çalışanımız, yönetsel kulvarda, 
FNSS vizyon ve misyonunu taşıyabilen 
bir liderin alması gereken temel liderlik 
eğitimlerinden faydalanır ve sonrasın-
da ise yine yönetsel ve liderlik beceri-
lerinin ölçüldüğü, 2 günlük bir gelişim 
merkezine girerler. Tamamen bağımsız 
ve alanında uzman dış danışmanların 
katıldığı bu değerlendirmede, yönetsel 
açıdan FNSS yöneticilerinden beklediği-
miz tüm yetkinlikleri, detaylı bir şekilde 
sorgularız. Buradaki güçlü ve gelişime 
açık yönlerle ilgili İnsan Kaynakları (İK) 
birimimiz, çalışanlara birebir geribil-
dirimler vererek hem bundan sonraki 
gelişimleriyle ilgili terzi usulü eğitim 
ve gelişim programları çıkartırlar hem 
de bireyin liderlik yolculuğunda sahip 
olması gereken iç görüyü oluşturmaya 
çalışırlar. Bunun yanı sıra çalışanları-
mız, Harvard ile iş birliği yaparak ge-
liştirdiğimiz, uzaktan eğitim program-

larına dâhil olurlar. Tüm bu süreçler 
içerisinde, yetkinlik ve performans de-
ğerlendirmelerine ilaveten 360 derece 
değerlendirmeleri ve bunların geribil-
dirimleri başlar. Buralarda da hem ya-
pılan tüm bu faaliyetlerdeki gelişimi-
ni takip ederiz hem de başka gelişim 
alanları çıkarsa bu alanları geliştirmeye 
yönelik eğitimin dışında faaliyetler de 
düzenleriz. Örneğin, İK ekibimizin bü-
yük bir kısmı, ICF (International Coach 
Federation / Uluslararası Koçluk Fe-
derasyonu) Onaylı Profesyonel Koç’tur. 
İK ekibimiz, bu çalışanlarımızla birebir 
koçluk seansları gerçekleştirdikleri gibi 
takımlarımızı ve proje gruplarımızı da 
Takım Koçluklarıyla desteklerler.
Tüm bu süreç ve değerlendirmeler so-
nucunda ise ilgili Liderimiz, yönetsel 
alanda ilerlemeye istekli ise ve gerek 
danışmanlarımızın gerek İK birimimi-
zin ve gerek yöneticilerinin görüşleri 
ve tüm süreçteki ölçümler de bu yönde 
pozitif ise Birim Yöneticiliğine ve oradan 
da Fonksiyon Müdürlüğü’ne ve Direk-
törlüğe yükselebilirler.
Bu aşamalarda ise Birim Yöneticileri, 

Savunma sanayisi, hızla gelişiyor ve FNSS çalışanlarının 
her daim bu hızın bir adım önünde olmalarını, yani yarışı domine 
etmelerini istiyoruz. . Bu amacın bir parçası olarak da Türkiye 
ve dünyada çalışmalarıyla sektörlerini bir adım öne taşıyan 
farklı uzmanlarla çalışanlarımızı bir araya getirerek trendleri 
yakından takip etmelerini sağlıyoruz.

FNSS’nin 23 Aralık’ta düzenlediği etkinlikte, K. Nail Kurt’un plaketini, FNSS’nin en kıdemli 
çalışanlarından biri olan Mehmet Sarıkaya verdi.
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ortağımız BAE Systems’in global ölçek-
te düzenlediği, 3 farklı modüldeki yöne-
tici geliştirme eğitimlerine katılmaya 
başlıyorlar. Bu yeni bir uygulama ve sa-
yıyı arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. 
Yine yeni bir uygulama olarak Müdür ve 
Direktörlük düzeylerine hazırlık için de 
yine dünyaca ünlü yönetim okullarıyla 
iş birliği hâlindeyiz. İhtiyaca göre Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
ve Manchester Üniversitesi gibi birçok 
kurumdan eğitim ve değerlendirme de 
yine yönetim onayı ile gerçekleşecek.
Savunma sanayisi, hızla gelişiyor ve 
FNSS çalışanlarının her daim bu hızın 
bir adım önünde olmalarını, yani yarışı 
domine etmelerini istiyoruz. . Bu amacın 
bir parçası olarak da Türkiye ve dünyada 
çalışmalarıyla sektörlerini bir adım öne 
taşıyan farklı uzmanlarla çalışanlarımı-
zı bir araya getirerek trendleri yakından 
takip etmelerini sağlıyoruz.
Tüm bunları yaparken nihai amacımız, 
çalışanlarımızın kişisel gelişimini des-
teklemek ve FNSS vizyon ve misyonunu 
hayata geçirerek ileri taşıyacak liderler 
yetiştirmek.

MSI Dergisi: FNSS’nin “İnsan”a verdiği 
değeri nasıl tanımlayabilirsiniz? 
İnsan kaynakları açısından 
düşündüğümüzde, FNSS’yi farklı 
kılan nedir?
K. Nail KURT: Tek kelime ile özetle-
mem gerekirse FNSS’yi farklı kılan, 
gerçekten “İnsana Verdiği Değer”dir. 
Biz, çalışanlarımızı, ailemizin bir ferdi 
gibi; hatta biraz abartayım, oğlumuz ya 
da kızımız gibi görüyoruz.
Bir çocuğunuz olduğunu düşünün. İş, bu 
çocuğun cebine para koymakla bitmez, 
değil mi?
Tabii ki ücret, çok önemli, bu nedenle 
kesinlikle yaptığı işin hakkından, bel-
ki de fazlasını vermekle başlıyor her 

şey. Ama esasen yapılması gereken; 
çalışanımızla çok yakından ilgilenmek; 
derdini, sıkıntısını dinlemek; eğitim ve 
gelişimini yakından takip etmek; onu 
geliştiren, zorlayan ortamlar ve sistem-
ler yaratmak; onu motive eden faktörle-
ri bilip ona göre hareket etmek ve son 
olarak, belki de en önemlisi, samimi ve 
dürüst olmak. Bu liste, FNSS‘de, her 
geçen gün daha da uzuyor. Bu neden-
ledir ki; piyasanın üzerinde bir ücret 
ve yan haklar sunuyoruz. Eğitim saati 
ortalamamız, Türkiye ortalamasının en 
az 4 katı; yüksek lisans ve doktora des-
teklerimiz, üst düzeyde. Öneri sistem-
lerimiz, takdir uygulamalarımız, sağlık 
uygulamaları, esnek saatler, haftalık 
40 saat çalışma sistemi, yemek, servis, 
sosyal faaliyetlerimiz -piknikler, gezi-
ler, yemek, dans kursları gibi- Avrupa 
standartlarının bile üzerinde.
Tabii ki bunu, hem içeride yaptığımız 
mülakat ve anketlerde ve ayrıca dı-
şarıya ve üniversitelere yaptırdığımız  
birçok ölçüm sonucunda görüyoruz; 
ama FNSS içerisinde de kime sorarsa-
nız sorun, size söyleyeceği şeylerden bir 
tanesi, mutlaka “İnsana verilen değerin 
çok yüksek olduğu”dur. Bizim için de en 
büyük ve değerli geribildirim budur.
Bu nedenle, ağır ve çok tehlikeli  
bir üretim sürecinde olmamıza rağ-
men ölümlü veya uzuv kayıplı büyük 
diyebileceğimiz bir kazamız olmama-
sına; çalışan devir oranımızın, uzun 
yıllardır %3 seviyelerinde olmasına, 
pek de tesadüf gözüyle bakmıyoruz. 
İşte FNSS’yi farklı kılan budur.

MSI Dergisi: Bu fark, FNSS’nin 
tasarladığı platformlara ve üstlendiği 
projelere nasıl yansıyor?
K. Nail KURT: Çalışan, kendini değer-
li hissettiği yerde mutlu oluyor; bu da 
kişinin yaptığı işe muhakkak yansıyor.  

İş yerinde mutlu olan çalışanın, üret-
kenliği ve yaratıcılığı da artıyor. FNSS 
olarak farklı fikirlere ve görüşlere açık 
bir çalışma ortamı yaratmaya özen 
gösteriyoruz. Çalışanlarımızı, eğitim-
lerle de destekleyerek potansiyellerini 
arttırdığımızda, iş yapış şeklimizin gi-
derek daha etkin, daha verimli ve ino-
vatif hâle geldiğini gözlemliyoruz. Böy-
lece, ortaya daha yenilikçi çözümler, 
tasarımlar ve katma değerli ürünler çı-
kıyor. FNSS’yi sürekli daha ileriye taşı-
yabilecek yeni proje fikirlerinin doğma-
sı ile çalışanlarımız, bu projeleri, kendi 
liderlikleri ile hayata geçirebiliyorlar. 
Böylelikle sadece FNSS’nin gelişimine 
katkı sağlanmakla kalınmıyor; çalışan-
larımız, kendi kişisel ve yönetsel kabi-
liyetlerini de geliştirebiliyorlar.
Bununla birlikte, çalışan devir oranı-
mızın düşük olması, kurumsal bilgi 
birikiminin korunmasını da sağlıyor. 
Sektörün dinamiklerine, ihtiyaçlarına 
ve şirketimizin kabiliyetlerine hâkim 
olan ekiplerimizin fikirleri ve katkıla-
rı, bizim için çok kıymetli. Bu sayede, 
sektörümüz için referans noktası ola-
rak alınabilecek, yüksek katma değerli  
ve bu yanıyla sektörde ayrışan ürünler 
ve projeler ortaya koymaya devam edi-
yoruz.
Çalışanlarımız, FNSS’yi aileleri gibi 
hissettikçe, elinden gelenin en iyisini 
ortaya koyabilmek için motive oluyor; 
daha özverili ve daha özenli çalışıyor. 
Kendisine değer verildiğini gören ça-
lışan, gerektiği zamanlarda, özveri 
göstermekte imtina etmiyor. Bu da en 
nihayetinde, istenen zamanda ve kali-
tede iş yapabilmek için oldukça önemli. 
Aslında ne ekersen onu biçersin den-
gesi biraz da: Biz çalışanlarımıza değer 
verdikçe, onlar da yaptıkları işe daha 
çok önem veriyor ve sonucunda başa-
rılı işler çıkıyor.

FNSS’nin 23 Aralık’ta düzenlediği etkinlikte, 20 yılını dolduran 15; 25 yıl ve üzerinde hizmeti bulunan ise 51 çalışan ödül aldı.
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MSI Dergisi: Kıdem Ödülleri 
etkinliğinde 66 kişi, FNSS’de 
kazandıkları 20 yılın üzerindeki 
tecrübeleri ile ödül aldılar. Hatta 
bu kişilerin büyük bir bölümü, 
FNSS’de, 25 yıldan fazla kıdeme sahip 
çalışanlardan oluşuyor. Bu sayılar 
ne anlam ifade ediyor? Bu tabloyu 
nasıl yorumlamalıyız?
K. Nail KURT: Bu, bizim için oldukça 
mutluluk verici bir tablo. İnsana de-

ğer veren bir kültür yaratma amacı-
mızda başarılı olduğumuzu gösteren 
ibarelerden bir tanesi. Bir çalışanın,  
20 yıldan uzun süredir FNSS’de ol-
ması, aslında bu şirkette çalışmak-
tan mutlu olduğunun bir göstergesi. 
Çalışanlarımız, sektörde ya da sektör 
dışında pek çok firmada çalışabilecek 
yetkinlere sahip olmalarına rağmen 
FNSS’de kalmayı tercih ediyor. Çünkü 
FNSS ailesinin bir parçası olan herke-
sin, hem gelişimi hem de memnuniyeti 
için var gücümüzle çaba gösteriyoruz.
Uzun süreli çalışanlarımızın, kurum 
kültürünün yaşatılmasına ve kurum-
sal hafızanın korunmasına katkıları 
da çok büyük. Hızla büyüdüğümüz son 
dönemlerde, en çok önem verdiğimiz 
konulardan bir tanesi de kurum kültü-
rünün yeni çalışanlarımıza aktarılma-
sı. Bu noktada, gerek yönetsel pozis-

yonlarda gerek şirket içi eğitimlerde 
gerekse farklı görevlendirmelerde, 
kıdemli çalışanlarımızın büyük des-
teklerini aldık.
Kıdemli çalışanlarımızın memnuniye-
ti, yeni çalışanlarımızın da rahat adap-
tasyonunu sağlıyor. Bilgi aktarımının 
ve kurum kültürünün nesilden nesle 
ulaşması, doğal bir süreçle gerçek-
leşiyor. Bununla birlikte, şirketimize 
katılan yeni arkadaşlarımızın getirdiği 
enerji ve farklı bakış açısı, kurum kül-
türünün beslenmesine ve FNSS’nin 
geleceğinin daha etkili şekillenmesine 
olanak sağlıyor.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Tek kelime ile özetlemem gerekirse FNSS’yi farklı kılan, 
gerçekten “İnsana Verdiği Değer”dir. Biz, çalışanlarımızı, 
ailemizin bir ferdi gibi; hatta biraz abartayım, oğlumuz 
ya da kızımız gibi görüyoruz.
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Çalışmalar 
2009’da Başladı
Tedarik dönemi ile lojistik 
destek dönemini bir bütün 
hâlinde ele alan ömür devri 
yönetimi konusunda, yerli ve 
milli çözümler ve modeller 
oluşturulması maksadıyla 
hayata geçirilen TSSÖDYP, 
SSM tarafından, 13 Ekim 
2017 tarihinde alınan karar 
ile kuruldu. Bununla birlikte 
SSM, ömür devri yönetimi 
konusu üzerinde, uzun bir 
süredir çalışıyor. SSM’nin, 
bu konuda daha önceki ta-
rihlerde yaptığı çalışmalar 
ve bu çalışmaların tarihleri, 
şu şekilde sıralanıyor:
n	 Kasım 2009 - 1’inci 
 SSM Tedarik Lojistiği 
 Kurultayı,
n	 Mayıs 2011 - Entegre 
 Lojistik Destek Platformu
 Görüşmesi,
n	 Haziran 2011 - Entegre
 Lojistik Destek Platformu
 Çalışması,
n	 Şubat 2012 - SSM 2’nci
 Tedarik Lojistiği Kurultayı
 ve
n	 Mayıs 2017 - SSM 3’üncü
 Ömür Devri Yönetimi
 Konferansı.

Platform, Sektörün 
Tüm Paydaşlarına Açık
TSSÖDYP’de; TSK, MSB, SSM 
ve EGM gibi İhtiyaç makam-
larının; TÜBİTAK ve çeşitli 
üniversiteler gibi araştırma 
kurumlarının ve savunma ve 
havacılık sanayisinden firma-
ların temsilcileri bulunuyor.  

Bu platform, faaliyetlerini, 
bir “Ana Grup” ve buna bağlı 
3 “Çalışma Grubu” (ÇG) ara-
cılığı ile yürütecek. İlk top-
lantısını 17 Ocak’ta yapan 
Ana Grup’ta, sektörü tem-
silen, Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği 
(SaSaD) tarafından belir-
lenen; ASELSAN, FNSS ve  
TUSAŞ firmaları bulunuyor.
Ana Grup tarafından verilen 
görevlerin yerine getirilmesi 
maksadıyla kurulan Çalışma 
Grupları (ÇG’ler)’nın üyeleri 
ise henüz netleşmiş değil. 
Bununla birlikte, ÇG’lere ka-
tılabilmek için, SaSaD üyesi 
bir kuruluş olmak yeterli. 
ÇG’lerin üyeleri belirlendik-
ten sonra, bu gruplar, kendi 
içlerinde; Başkan, Başkan 
Yardımcısı ve ÇG Koordina-
törü’nü seçerek faaliyetle-
rine başlayacaklar. ÇG’lerin 
faaliyet alanları ise şu şekil-
de sıralanıyor:
n	 ÇG-1: Ömür Devri 
 Yönetimi Süreçleri,
n	 ÇG-2: Ömür Devri 
 Yönetimi ve Lojistik 
 Analizler ve
n	 ÇG-3: Ömür Devri 
 ve Lojistik Maliyetler.

Sektör, Ömür 
Devri Yönetimi 
Platformu ile 
Yeni Görevler 
Üstlenmeye Hazır
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),  
Türk Savunma Sanayii Ömür Devri 
Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) 
Bilgilendirme Toplantısı’nı, 28 Şubat’ta, 
Ankara’da düzenledi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
ve TÜBİTAK gibi kurumların yanı sıra 
sektörden de 130 temsilcinin katıldığı 
toplantıda; TSSÖDYP bünyesinde kurulan 
çalışma gruplarının görevleri ile savunma 
sistemlerinin ömür devri ve lojistik 
yönetimindeki temel kavramlar konuşuldu.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Abdullah Erol Aydın Hüseyin Baysak Yılmaz Küçükseyhan
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Ana Grup 
Çalışmalarına Başladı
Her ne kadar henüz tüm 
üyeleri belirlenmiş olma-
sa da Ana Grup tarafından 
ÇG’lere verilmiş çeşitli gö-
revler bulunuyor. Örneğin, 
ÇG-1’e verilen görevlerden 
ilki, terminoloji konusun-
da çalışma yapılmasını ve 
Sistem Ömür Devi Yönetimi 
Terminolojisi Dokümanı’nın 
hazırlanmasını konu alıyor. 
Benzer şekilde, ÇG-2’ye ve-
rilen ilk görevin konusu ise 
entegre lojistik destek plan-
ları (ELDP) konusunda ça-
lışma yapılması ve ELDP’nin 
format ve kapsamının belir-
lendiği bir dokümanın ha-
zırlanması. ÇG-1’in, ilk top-
lantısını 14 Mart’ta; ÇG-2’nin  
ise 16 Mart’ta yapması plan-
lanıyor. Kuruluş aşamasını 
tamamlayan ÇG-3’ün ise 
henüz ilk toplantı tarihi be-
lirlenmiş değil.

TSSÖDYP 
Portali Hazırlık 
Aşamasında
SSM, platform ile ilgili sü-
reçlerin yönetilmesi ve 
istekli firmaların ÇG’lere 
üye olabilmesi gibi çeşitli 
faaliyetlerin yürütülebil-
mesi maksadıyla İnternet 
üzerinde bir portal kurma 
konusunda da çalışmala-
ra başladı. Ana Grup ve ÇG 
üyeleri, kendilerine veri-
len kullanıcı adı ve şifreyle 
platforma erişim sağlayabi-
lecekler. Platforma üye ol-

mayan kurum ve kuruluşlar 
da portal vasıtasıyla plat-
formun çalışmalarını takip 
edebilecekler.

Ömür Devri 
Yönetimi Herkesin 
Sorumluluğu
Toplantı, SSM Lojistik Da-
ire Başkanı Abdullah Erol 
Aydın’ın açılış konuşması 
ile başladı. Toplantının gün-
deminden bahseden Aydın, 
ömür devri yönetimi kavramı 
ile ilgili şunları söyledi: “Biz 
her zaman şunu dedik; bu 
iş sadece SSM’nin işi değil, 
Kuvvet Komutanlıklarının işi 
değil, firmaların işi de değil. 
Bu iş, tüm paydaşlarımızın 

emek verip bir noktaya ge-
tirmesi gereken bir iş. Biz 
bunu yaparsak başarılı olu-
ruz, biz bunu yaparsak ger-
çekten etkin sonuçlar alırız 
ve ülkemizi bağımsız hâle 
getirme noktasında mesafe 
kat ederiz.”
Daha sonra konuşan SaSaD 
Genel Sekreteri Hüseyin 
Baysak ise savunma ve hava-
cılık sanayisinin konu ile ilgili 
bakış açısını şu şekilde özet-
ledi: “Gerçekten çok uzun 
süredir, ömür devri yönetimi 
ve bunun içerisinde enteg-
re lojistik destek ve perfor-
mansa dayalı lojistik destek 
konuları gündemimizde yer 
alıyor. SSM Lojistik Daire 

Başkanlığı, bunu artık elle 
tutulur somut hâle getirecek 
çalışmaları da tamamladı.”

Sektör, Sahadan 
Geri Besleme İstiyor
Baysak’ın ardından söz alan 
SaSaD Genel Sekreter Yar-
dımcısı Yılmaz Küçüksey-
han, platformun paydaşları 
arasında yer alan TSK ve 
EGM personeline seslene-
rek şu mesajı verdi: “Bize 
geri beslemede bulunsun-
lar. Bakım, onarım ve ikmal 
ile ilgili konulardaki sıkıntı-
larını ve sorunlarını gider-
me noktasında yaşadıkları 
güçlükleri, mutlaka bize 
iletsinler; masanın üzerinde 
kalmasın.”
Son olarak, SSM Deniz ve 
Simülatör Lojistik Müdürü 
Özgür Özdemir konuştu ve 
sektörün farklı alanlarında 
faaliyet gösteren firmaları 
ve TSK’nın konuyla ilgili bi-
rimlerini temsil eden herke-
si, platforma dâhil etmeye 
çalıştıklarını; bu maksat-
la da platformun varlığını, 
sektörün tüm paydaşlarına 
duyurmaya amaçladıklarını 
dile getirdi.
Toplantı, SSM’de Savunma 
Sanayi Uzmanı olarak görev 
yapan İbrahim Sami Erel’in, 
TSSÖDYP ile ilgili yaptığı su-
numla devam etti. Toplantıya 
katılan tüm paydaşların, in-
teraktif bir şekilde fikirlerini 
açıkça ifade ettiği sunum sı-
rasında Erel, platform ile ilgili 
önemli bilgiler paylaştı. u	

Ömür Devri Sürecinde Alınan Kararların Gerçekleşen Maliyet Üzerindeki Etkisi

Ömür Devri Maliyeti Dağılımı

EYDEM Kurucusu 
Serdar Durgun, 
oluşturulacak 
bir ömür devri 
yönetimi ya da 

entegre lojistik 
destek sisteminin, 

başlangıçta 
her şeyi kapsayacak 

şekilde kurgulanması 
hâlinde, çok 

maliyetli olacağı için 
sürdürülemeyeceğini; 

bu sebeple daha 
küçük ölçekli, ancak 
ihtiyaçları karşılayan 

bir sistemle sürece 
başlanması

gerektiğini vurguladı.

Özgür Özdemir İbrahim Sami Erel
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Meteksan Savunma 
Genel Müdür Yardımcısı 

Selçuk ALPARSLAN:

“Meteksan Savunma, 
sınıfının en iyisi 

olacak bir Helikopter
Engel Tespit Sistemi’ni 

geliştirmek için 
gerekli bilgi birikimi 
ve altyapıya sahip.”

22 - Mart 2018
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MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
Fiber Lazer Geliştirilmesi Projesi’ni, 
2012 yılında başarıyla tamamladı. 
Bu projede, lazer tabanlı bir 
Helikopter Engel Tespit Sistemi 
(HETS)’ne dönüştürülebilecek 
nitelikte bir lazer alıcı verici 
prototipi geliştirildi. Bunun 
ürüne dönüştürülmesi konusunu 
konuşacağız; ancak öncelikle teknoloji 
kazanımları ile başlamak istiyoruz. 
Meteksan Savunma, bu proje ile 
neleri başardı?
Selçuk ALPARSLAN: Bu proje sayesin-
de edindiğimiz en önemli kazanım, fi-
ber lazer teknolojisiyle lazer sistemleri 
geliştirme ve üretmenin temellerini 
çok sağlam bir şekilde atmış olmamız-
dır. Lazer teknolojisi, sonuçta, fizik-
sel kuramları çözümlenmiş, üzerinde 
çokça araştırma yapılan ve çok hızlı 
gelişen bir alan. Biz, işin kuramsal ve 

araştırma tarafını, Bilkent Üniversitesi 
iş birliği ile gerçekleştirdik. Üniversite 
ile birlikte, sinerjik bir şekilde çalıştık. 
Üstüne, elektronik ve mekanik tasa-
rım bilgi ve deneyimizi katarak konuyu, 
ürünleşme temeline taşıdık. Hatta bu 
ürün temelini, askeri kriterlere uygun 
olarak oluşturduk ve kalifikasyon test-
lerinden geçirdik. Dolayısıyla bu işin 
neticesinde, kuramsallıktan son ürüne 
yönelik uygulama katmanına kadar; 
bilgi, tecrübe, altyapı ve insan kaynağı 
geliştirdik. Ortaya çıkan üniversite-sa-
nayi iş birliği modeli, bir örnek teşkil 
edecek nitelikteydi. Bugüne kadar da 
birçok çalışmayla kesintisiz devam 
etti. Şu an konuya hâkimiyetimizle aynı 
alanda çalışan birçok paydaşımızla bir-
likte büyüyecek bir özgüven edindik. 
Türk savunma sanayisinde, fiber lazer 
konusunda bu yetkinliklere sahip tek 
firma hâline geldik.

Meteksan Savunma, 2012 yılında başarıyla 
tamamladığı Fiber Lazer Geliştirilmesi Projesi ile 
özgün bir Helikopter Engel Tespit Sistemi (HETS) 
geliştirebilecek altyapıyı kazandı. Firma, bugüne 
kadar geçen sürede, bu alandaki yeteneklerini, 
sürekli geliştirerek güncel tuttu; şimdi ise 
görev verilmesi durumunda, özgün ve etkin bir 
sistem geliştirmeye hazır. Firmanın bu alandaki 
yeteneklerini ve gelecek planlarını, Meteksan 
Savunma Genel Müdür Yardımcısı 
Selçuk Alparslan’dan dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: HETS’in nasıl çalıştığı, 
belki ana prensipleri ile iyi bilenen bir 
konu; fakat baktığımızda, hem sivil 
hem de askeri alanda, bu sistemin 
dünya üzerinde çok yaygınlaşamadığını 
görüyoruz. Sistemin yaygınlaşmasının 
önündeki önemli engeller neler?
Selçuk ALPARSLAN: Aslında LIDAR 
(LADAR) prensibiyle engel tespit ko-
nusu, dünyada birçok alanda çok yay-
gın olarak değerlendiriliyor; zira diğer 
teknolojilere göre belirgin performans 
üstünlükleri söz konusu. Ancak şirket-
ler açısından önemli açmazlardan biri, 
bu alanda teknolojik birikimleri yoksa 
başlangıç yatırımlarını karşılama ve 
tecrübe edinme konularında zorluk 
yaşamaları. Meteksan Savunma’da, 
üstlendiğimiz proje ve sonrasında yap-
tığımız çalışmalarla bu aşamayı önemli 
ölçüde aştığımızı düşünüyorum. Ayrıca, 
telekom sektöründe, fiber ve lazer tek-
nolojilerinin gitgide daha yaygın kulla-
nımı, birim maliyetleri oldukça cazip 
hâle getirebiliyor.
Diğer taraftan, sivil hava platformları 
söz konusu olduğunda, her teknolo-

jik yenilik, çok kolay devreye alınamı-
yor. Zira bunun emniyete yönelik zorlu 
sertifikasyon kriterleri ve detaylı re-
gülasyonları var. Elektronik donanım 
bazında, bu süreçlerin, maliyet etkin 
bir şekilde oluşturulması, hâlâ şirket-
ler için büyük bir açmaz. Aynı kriterler, 
askeri hava platformlarında da gitgide 
daha fazla yer bulmaya başlıyor.
Bir diğer önemli etken, askeri plat-
formlarda, ağırlık ve hacim gibi kı-
sıtların olması. Bu kısıtlardan ötürü, 
kullanıcı, her yeni takılacak birim için, 
mühimmat gibi değerli başka yükler-
den feragat etme çelişkisiyle karşı kar-
şıya kalıyor. Dolayısıyla genellikle ne-
redeyse imkânsıza yakın fiziksel ölçü 
beklentileri söz konusu olabiliyor.
Kullanıcı alışkanlıkları da çok önem-
li. Bilinmeyen bir sistemin kullanıma 
alınması için, sistemin performansına 
kullanıcının ikna olması, uzun bir sü-
reç alıyor. Sonuç olarak da karar ve-
rici otoriteler açısından, bu kadar hızlı  
gelişen bu teknolojiyi devreye almak, 
zor kararlar vermek anlamına gelebi-
liyor.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, bu 
engellerin aşılması konusunda neler 
yapabilir, ne gibi katkılar verebilir?
Selçuk ALPARSLAN: Öncelikle lazer 
elektro-optik, elektronik ve mekanik 
alanındaki teknolojimiz ve askeri ürün 
üretme bilgi ve deneyimimizle tedarik 
ve kullanıcı makamlarına güven verdi-
ğimizi söyleyebilirim. Meteksan Savun-
ma’nın tasarım karakteri, son derece 
düşük ağırlık, hacim ve güç tüketimine 
sahip tümleşik sistemler yapmak üze-
rinedir. Biz, bu konudaki derinliğimiz-
le fark yaratmayı ilke edindik. Şimdi-
ye kadar çalıştığımız projelerde; füze 
sistemleri, hava platformları ve deniz 
platformları için geliştirdiğimiz askeri 
birimlerde, üst paydaşlarımızı, bu açı-
dan şaşırtıp memnun etmeyi başardık. 
Bu başarıyı, bir içsel tatmin ve başarı 
güdüsü olarak gördük. Benzer şekilde, 
Meteksan Savunma, ağırlık, hacim ve 
güç tüketimi kriterlerinde, sınıfının en 
iyisi olacak bir HETS geliştirmek için 
gerekli bilgi birikimi ve altyapıya sahip.
Üzerinde uzmanlaştığımız fiber la-
zer teknolojisinde, lazer, tamamıyla  
fiber içerisinde oluşturuluyor. Fiber-
lerin esnek yapısı sayesinde, muadili 
lazerlere göre, daha hafif ve kompakt 
mekanik tasarım ve paketleme yapa-
biliyoruz. Ayrıca, fiber kullanımı ile 
hassas hizalama ihtiyacı olan katı hâl 
lazerlere göre, titreşime ve çevre ko-
şullarına daha dayanıklı ürünler geliş-
tirebiliyoruz.

Meteksan Savunma, Fiber Lazer Geliştirilmesi 
Projesi’nde, Bilkent Üniversitesi UFOLab ile 
iş birliği yaptı.
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Bu birikim ve karakter ile HETS ko-
nusunda, hava platformuna entegre 
edilmeye en uygun şekilde bir aviyonik 
sistem geliştirmeyi, bir rekabet ilke-
si edindik. Dahası, bu yaklaşımla birim 
maliyetlerimizi optimize edebileceği-
mizden, müşterimiz için çok cazip fi-
yatlar yaratabileceğimizi de biliyoruz. 
Burada en önemli konulardan birinin, 
kullanıcı ile kuracağımız yalın teknik ile-
tişim düzlemi olacağını da eklemeliyim.

Üniversite ile Doğal Ortaklık
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
Fiber Lazer Geliştirilmesi Projesi’nde, 
Bilkent Üniversitesi ile iş birliği yaptı. 
Bu iş birliği hangi konuları kapsıyordu? 
Proje sonrasında nasıl devam etti?
Selçuk ALPARSLAN: Fiber Lazer Ge-
liştirilmesi Projesi’nde Bilkent Üni-

versitesinde UFOLab (Ultra 
Fast Optics Laboratory / 
Ultra Hızlı Optikler La-
boratuvarı) araştırma 

merkezi ile ortak çalış-
tık. Konunun, SWIR (short 
wave infra-red / kısa dalga 
kızılötesi) bandında fiber 
lazer üretme kısmına yö-
nelik araştırma, konsept 

tasarım, prototipleme, ka-
rakterize etme; kısacası temel 

Ar-Ge süreçleri, UFOLab’da, fizik 

bölümü araştırmacıları tarafından yü-
rütüldü. Meteksan Savunma mühen-
dislerinin bir kısmı da bu süreçte, fiilen 
üniversite tarafında çalıştı. Meteksan 
Savunma olarak, bu merkezde, ayrı bir 
laboratuvar yatırımı da yaptık. Ar-Ge 
süreçlerinin çıktıları, Meteksan Savun-
ma laboratuvarlarında, elektronik ve 
mekanik tasarımlara gereksinim girdi-
si oldu ve ilgili kart ve elektromekanik 
tasarımlar, dolayısıyla Ür-Ge, Metek-
san Savunma’da yapıldı. Lazer üretme 
çalışmalarına paralel olarak; algılama, 
sinyal işleme ve kontrol devre ve ya-
zılımları da benzer yaklaşımlarla Me-
teksan Savunma’da oluşturuldu. Ürün 
seviyesinde entegrasyon ve testler, ge-
rek UFOLab gerekse Meteksan Savun-
ma laboratuvarlarında, aşama aşama 
gerçekleştirildi. Dolayısıyla son derece 
sinerjik, verimli ve keyifli bir çalışma 
modeli oldu. Bu modelin işletilmesinde 
ve başarılı bir çalışma ortaya çıkma-
sında, gerek bilgi ve tecrübesi gerek-
se iş birliğini destekleyici tutumuyla 
Prof. Dr. Ömer İlday hocamızın katkısı 
çok büyük. Bu vesileyle kendisine bir 
kez daha teşekkür etmek isterim. Za-
ten devamında, Bilkent Üniversitesi ile 
birçok yeni Ar-Ge çalışması ve proje 
yaptık. Hâlen de birlikte yürüttüğümüz, 
bizleri birlikte çok heyecanlandıran bir 
projemiz devam ediyor.

Fiber Lazer 
Geliştirilmesi Projesi
Savunma uygulamalarında 
boyut, güvenilirlik, ışın kalitesi, 
güç verimi ve tasarım esnekliği 
ile ön plana çıkan fiber lazer 
teknolojisine dayalı bir 
lazer alıcı verici prototipinin 
geliştirilmesini konu alan 
Fiber Lazer Geliştirilmesi 
Projesi, SSM ile Meteksan 
Savunma arasında imzalanan 
sözleşme uyarınca yürütüldü. 
Proje takvimi, 2010 yılının 
Nisan ayında başladı ve proje, 
2012 yılının Kasım ayında 
gerçekleştirilen kabul testlerinin 
başarılı olması ile bütçesinde, 
zamanında ve taahhüt edilen 
performans kriterleriyle 
tamamlandı.
Projede geliştirilen Lazer 
Alıcı Verici Prototipi’nin temel 
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n 1550 nm dalgaboyu,
n 5 ns atım uzunluğu,
n 20 kW tepe gücü 
 (10 W ortalama güç),
n 100 kHz tekrar frekansında
 lazer darbeleri,
n Lazer darbeleri ile 
 1.100 m’den 1 cm çapındaki
 enerji nakil hattını tespit
 edebilme.
Projede ayrıca, yeni nesil 
askeri sensör uygulamalarının 
temelini oluşturan, “lazerle 
evre-uyumlu algılama tekniği”, 
Türkiye’de ilk kez uygulandı 
ve 1.100 m’den tel tespiti ve 
10 cm/s hassasiyetinde 
Doppler ölçümü başarıyla 
gösterildi. Meteksan Savunma’nın, 
Bilkent Üniversitesi ile iş birliği 
yaparak geliştirdiği Lazer Alıcı 
Verici Prototipi; mesafe ölçümü, 
uzaktan titreşim analizi, uzaktan 
madde tespiti ve 
3 boyutlu görüntü 
oluşturma 
amaçlı LIDAR 
tasarımlarında 
kullanılabilecek 
nitelikte olmasıyla 
dikkat çekiyor.

Ürün seviyesinde entegrasyon ve testler, gerek UFOLab 
gerekse Meteksan Savunma laboratuvarlarında, aşama aşama 
gerçekleştirildi. Dolayısıyla son derece sinerjik, verimli 
ve keyifli bir çalışma modeli oldu. 

Meteksan Savunma, 
Fiber Lazer Geliştirilmesi 

Projesi’nde, prototip bir 
Helikopter Engel Tespit 

Sistemi geliştirdi.
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MSI Dergisi: Burada, üniversite-sanayi 
iş birliği için bir parantez açacak 
olursak Meteksan Savunma’nın konuya 
yaklaşımını nasıl anlatırsınız?
Selçuk ALPARSLAN: Her şeyden önce, 
Meteksan Savunma, bir üniversiteye ait 
bir şirket ve misyonu da üniversiteye 
kaynak sağlamak. Dolayısı ile sadece 
Bilkent Üniversitesi ile değil, tüm üni-
versitelerle iş birliğine özel bir pence-
reden bakıyoruz. Üniversite ile kültürel 
bir bağımız var. Araştırmanın ön ko-
şulunun, beyinlere ve fikirlere ipotek 
koymamak olduğunun bilincindeyiz. Bu 
doğrultuda, kurduğumuz iş birlikleri; 
yalın, dürüst ve paylaşımcı bir zeminde 
gerçekleşiyor.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, lazer 
alanında, farklı uygulamalar için de 
çeşitli projeler yürüttü ve yürütmeye 
devam ediyor. Bunlarda kazanılan 
yetenekler, kurulan altyapılar, yetişen 
personel ve oluşturulan iş birlikleri, 
HETS’e yönelik teknolojilere nasıl 
katkıda bulunuyor?
Selçuk ALPARSLAN: Fiber Lazer Ge-
liştirilmesi Projesi sonrasında da Bil-
kent Üniversitesi ile başka projeler 
yürüttük. Bunların en belirgin olanları; 
Pico-Ladar Projesi, Fiber-Optik Akus-
tik Algılayıcı Geliştirilmesi Projesi ve 
son olarak da Lazer Kamaştırıcı pro-
jesi. Tüm bu çalışmaların sonucunda, 
farklı bantlarda, yüksek verimli, yük-
sek ışın kaliteli, değişik güç aralıkla-
rında, farklı modülasyonlarda çalışan 
lazerler üretebilir hâle geldik. Dolayı-
sıyla teknolojik açıdan gerçeklenmesi 
zor lazerler üzerine; bilgi, tecrübe, alt-

yapı ve insan kaynağı yaratmış olduk. 
Ayrıca LIDAR sistemlerinin gerektirdiği 
hassas algılayıcı yapılar, sinyal işleme 
donanımları ve gömülü yazılımlar üze-
rinde de çalışıyoruz. Bu sahada, her 
geçen yıl birikimlerimiz daha da artıyor 
ve güncel teknolojiyi takip ederek ge-
lişimimizi sürdürüyoruz. Bu teknoloji 
alanında özgüvenimizin artmasıyla la-
zer alanında çalışan farklı paydaşlarla 
iş birliği kurabilme modelleri de ge-
liştirdik. Elde ettiğimiz bir teknolojiyi 
konu alan işleri, rahatlıkla dış paydaş-
larımıza verebiliyoruz; çünkü bu işleri, 
teknik ve idari anlamda yönetebilir hâle 
geldik. Bu işler yerine, kendi kapasite-
mizi, bizi geliştirecek ve daha yüksek 
katma değer sağlayacak alanlara ka-
nalize ediyoruz. Tüm bu birikim, gerçek 
bir HETS sistemine yönelik katkı sağla-
yacak nitelikte.

Lazer Tabanlı Çözüm ile 
Yüksek Performans
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, lazer 
tabanlı bir HETS öneriyor. Bununla 
birlikte, radar tabanlı sistemlerle 
pasif çözümler de yer alıyor. Lazer 
tabanlı sistemlerin avantajlarını nasıl 
sıralarsınız?
Selçuk ALPARSLAN: Engel tespiti ko-
nusunda, radar ve lazer tabanlı aktif 
sistemler ve yazılım tabanlı pasif sis-
temler bulunuyor.
Pasif sistemler, yükseklik verili 3 bo-
yutlu sayısal haritalar üzerinde yazılım-
la engel tespiti yapılmasına dayanıyor. 
Pilotun önünde kayan bir sayısal harita 
yar alıyor; bu nedenle pasif sistemler,  
yüksek görselliğe sahip ve hava koşul-

larıyla etkileşimi olmayan bir teknoloji 
olarak öne çıkıyor. Ancak engel veri ta-
banının oluşturulması ve idamesi çok 
zor, maliyetli ve hataya açık. Nerede, 
hangi engel var, bunların tespit edilme-
si ve 3 boyutlu sayısal haritaya işlen-
mesi gerekiyor. Örneğin, bir barış gücü 
operasyonu kapsamında, yurt dışında 
göreve gittiğinizde, elinizde engellerle 
ilgili hiçbir bilgi olmuyor. Ayrıca, ha-
ritanın hazırlanması süreçlerinde, bir 
yerden başka bir yere bilgi aktarımı, 
insan emeğini içerdiğinden, hatalar 
yapılabiliyor. Ek olarak seyrüsefer sis-
temlerine de bağımlılığı var. Haritanız 
eksiksiz olsa da konum bilginiz yeterli 
hassasiyette değilse önünüzde olan bir 
engel ile ilgili uyarı almayabilirsiniz ya 
da önünüzde olmayan bir engel var-
mış gibi gösterilebilir. Hassas konum 
bilgisi için ise en sık kullanılan sistem 
GPS. Biliyorsunuz, GPS karıştırma gibi 
konular, siber savaş boyutuyla artık 
muharebe alanının bir gerçeği. Dolayı-
sı ile GPS verisine dayanan çözümlere 
ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor.
Aktif sistemler ise gerçek zamanlı çö-
zümlerdir. Bakış alanında bir engel 
varsa bir veri tabanı ya da seyrüsefer 
sistemi bağımlılığı olmadan o engeli 
tespit ediyor ve pilotaja yardımcı ol-
mak üzere uyarı veriyor. Engeli tespit 
performansı, bu sistemler için en kri-
tik konu. Var olan bir engelin mutlaka 
tespit edilebilmesi ve bu tespitin de pi-
lota yeterli zamanı sağlayacak şekilde 
yapılması gerekiyor. Radar sistemleri, 
kullanılan frekans bandına bağlı olarak 
lazer sistemlerine göre daha yüksek 
menzil performansına sahip olabiliyor 

Fiber Lazer Geliştirilmesi 
Projesi sonrasında da Bilkent 
Üniversitesi ile başka projeler 
yürüttük. Bunların en belirgin 
olanları; Pico-Ladar 
Projesi, Fiber-Optik Akustik 
Algılayıcı Geliştirilmesi 
Projesi ve son olarak da Lazer 
Kamaştırıcı projesi. Tüm bu 
çalışmaların sonucunda, farklı 
bantlarda, yüksek verimli, 
yüksek ışın kaliteli, değişik 
güç aralıklarında, farklı 
modülasyonlarda çalışan 
lazerler üretebilir hâle geldik. 

Meteksan Savunma, ürün seviyesinde entegrasyon ve test çalışmalarını, 
hem UFOLab’da hem de kendi laboratuvarlarında gerçekleştirdi.



Mart 2018 - 27



MSI SÖYLEŞİ

ve yağmur sis gibi hava koşullarından 
daha az etkileniyor. Ancak konu çözü-
nürlüğe geldiğinde, lazer tabanlı sis-
temler, benzer fiziksel boyut kısıtları 
altında, çok daha yüksek açı ve men-
zil çözünürlüğü sunuyor. Bu yönüyle, 
helikopterler için en büyük tehlikeyi 
oluşturan yüksek gerilim hatları gibi 
tel tespiti konusunda, lazer teknoloji-
si, hemen hemen rakipsiz. Radar sis-
temleri, üst milimetre dalga bantları-
na çıkarak çözünürlüğü arttırsalar da 
lazer sistemlerine göre hâlâ 3 boyutlu 
plan görüntüsü oluşturmak konusunda 
çok geride kalıyor. Ayrıca bu bantlarda 
çalışan sistemlerin maliyeti de artı-
yor. Üstelik yüksek frekans milimetre 
dalga bantları da hava koşullarından 
olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla, özel-
likle helikopter platformu için tel tespi-
ti kritik konu olduğundan, lazer tabanlı 
sistemler çözünürlükleri itibarıyla ra-
kipsiz diyebiliriz.
Zaten dünya geneline baktığımızda 
da önde gelen firmaların lazer tabanlı 
engel tespit sistemi çözümleri oldu-
ğunu görüyoruz. Bu teknolojik seçim, 
Meteksan Savunma yanında dünyanın 
önde gelen firmaları tarafından da ya-
pılmış durumda.

MSI Dergisi: Madalyonun diğer 
tarafında ise lazer tabanlı sistemlerin 
dezavantajları yer alıyor. Bunlar neler?
Selçuk ALPARSLAN: Lazer tabanlı 
sistemlerin en büyük dezavantajı; yağ-
mur, sis ve toz koşullarında, menzilin 
düşmesi olarak görülüyor. Ancak bu, 
teorideki, kâğıt üstündeki durum. Uy-
gulamada, engel tespit konusunun, 
klasik anlamda arama-gözetleme sis-
temleriyle aynı şekilde ele alınmasının 
anlamlı olmadığı görülüyor. Engel tes-
pitinde önemli olan, erken ikaz süresi; 
menzil değil. Sözgelimi, yoğun sisli bir 
ortamda, görüş menzili birkaç yüz met-
reye düştüğünde, zaten pilot doğal ola-
rak hızını düşürüyor. LIDAR menziliniz 
düşse bile reaksiyon açısından, pilota 
manevra yapmak üzere yeterli zaman 
tanınabiliyor. Konu, literatürde de bu 
yönüyle ele alınıyor. Sonuçta önemli 
olan menzil değil, pilota tanınan reak-
siyon süresi. Bu açıdan bakıldığında, 
engelleri yüksek çözünürlükte tespit 
edebilmek ve telleri algılayabilmenin 
öneminin, menzil düşüşünden daha 

kritik olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Zira siste menziliniz yüksek olabilir; 
ama teli tespit edemezseniz ya da yete-
rince doğru konumlandıramazsanız pi-
lot için hâlâ ciddi bir belirsizlik ve tehli-
ke söz konusu. LIDAR sistemi ise daha 
yüksek hassasiyet ve konumlandırma 
doğruluğu ile yeterli reaksiyon zamanı 
vererek uyarı ürettiğinden daha etkili 
olacaktır.
Aslında bizim, en ideal çözüm için dü-
şüncemiz, farklı bilgilerin bir araya ge-
tirilmesini ve füzyon yapılmasını sağ-
layacak, hibrit bir sistemin kullanımı. 
Pasif harita tabanlı sistemlerle aktif 
lazer tabanlı sistemlerin birleştirilerek 
bir sistem çözümü üretilmesi, en etki-
li yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşımda, 
aktif sistemlerle elde edilen bilgilerin, 
pasif sistemlerin veri tabanlarının gün-
cellenmesinde kullanılması gibi ikincil 
bir fayda da söz konusu. Meteksan Sa-
vunma’da yaptığımız HETS çalışmala-
rıyla hâlihazırdaki pasif yazılım tabanlı 
altyapıyla entegre edilebilir bir LIDAR 
çözümü geliştirmeyi benimsemiş du-
rumdayız.

28 - Mart 2018

Aslında bizim, en ideal çözüm 
için düşüncemiz, farklı bilgilerin 
bir araya getirilmesini ve füzyon 

yapılmasını sağlayacak, hibrit 
bir sistemin kullanımı. Pasif 

harita tabanlı sistemlerle 
aktif lazer tabanlı sistemlerin 

birleştirilerek bir sistem 
çözümü üretilmesi, en etkili 

yaklaşım olacaktır.
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Meteksan Savunma, 
MİLDAR projesinde, 
helikopter üzerinde önemli 
bir entegrasyon ve test 
tecrübesi edindi.
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Meteksan Savunma 
Göreve Hazır
MSI Dergisi: Fiber Lazer Geliştirilmesi 
Projesi’nin tamamlanmasından 
bu yana, HETS konusunda hangi 
çalışmaları gerçekleştirdiniz? Bu 
süreçte, teknoloji nasıl gelişti; 
Meteksan Savunma, bu gelişmelerin 
içinde yer aldı mı?
Selçuk ALPARSLAN: Fiber Lazer Ge-
liştirilmesi Projesi, 2012 sonunda ta-
mamlanmıştı. Projede, doğasına uygun 
olarak, prototip sistemler hedeflen-
mişti; helikoptere takılmaya hazır bir 
ürün ya da belli bir helikoptere enteg-
rasyon ile ilgili bir gereksinim yoktu. Bu 
projede, fiber lazerimizi kalifiye ettik; 
MIL-STD-810 testlerinden de başarıyla 
geçirdik. Hemen akabinde, platformla-
ra takılabilir bir ürün geliştirmek üzere 
ilgili makamlarla birçok görüşme yapıp 
kavramsal tasarım çalışmaları sunduk. 
Bu konuda tarafımıza görev verilmesini 
beklerken diğer lazer projelerimiz sa-
yesinde de teknolojimizi ilerlettik. Konu 
üzerinde, dünyada gelişen yeni malze-
me ve parçaları değerlendirerek farklı 
lazer-optik modül tasarımları yaptık. 
Bir LIDAR sisteminin lazer alıcı-verici 
dışındaki kritik parçaları olan; stabili-
ze gimbal, hassas optik ve yönlendir-
me yapıları, tarama mekanizmaları ve 

benzeri teknolojik çalışmaları, değişik 
uygulama kapsamlarıyla yürüttük.
Diğer önemli kazanımlarımız, başka 
projelerimizde yürüttüğümüz helikop-
ter entegrasyonu ve aviyonik sistem 
geliştirme çalışmaları oldu. MİLDAR 
projemizde, ATAK helikopterinde en-
tegrasyon ve test çalışmalarını başa-
rıyla tamamladık. Böyle bir sistemin 
tasarımında; platformun uçuş dina-
mikleri, platform üstü yerleşim kısıtla-
rı ve benzeri entegrasyon konuları üze-
rine önemli birikim elde ettik. Aviyonik 
sistem sınıfına giren radar altimetre-
mizi ise insansız platformlara başarıy-
la entegre ettik. Geliştirmeyi arzu etti-
ğimiz HETS ürününde, bu birikimlerin 
bize çok faydası olacağına inanıyoruz.

MSI Dergisi: Envantere alınabilecek 
bir HETS talep edilse Meteksan 
Savunma, bunu, nasıl bir çalışma ile 
teslim edebilir? Bir yol haritası ortaya 
koyabilir misiniz? Bununla ilgili süre 
ve maliyet tahminleriniz var mı?
Selçuk ALPARSLAN: Talebin gelme-
si akabinde, hızla konuyu yapılandırır 
ve çalışmaya başlarız. Burada, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) kanadındaki 
kullanıcılar ile iletişim hâlinde olmak 
ve ortak çalışma yapabilmek, kritik 
bir konu. Zira operasyonel konsept ve 
platforma yönelik kısıtlar, ürünün ta-
sarımını önemli ölçüde etkiliyor. Hangi 
platformlar için düşünü-
lüyor, platformlarda 
yerleşim ve fi-
ziksel olarak 
imkân ve kı-
sıtlar neler, 
manevra açı-
ları, uçuş zarf-
ları gibi birçok 
sistem seviyesi 
konunun öncelikle 
belirlenmesi ve tek-
nik gereksinimleriyle 
ödünleştirilerek tar-
tışılması gerektiğini 
düşünüyorum. Zaman kazanmak adı-
na bu süreç, sözleşme teknik ve idari 
isterlerinin yapılandırılmasına paralel 
olarak başlatılabilir. Bizim laboratu-
varda doğrulanmış bir ürün prototipi 
çıkarıp platforma entegrasyona çıkma-
mız, normal bir Ar-Ge projesinin süre-
sinin, yaklaşık yarısında gerçekleşe-
ceğini  tahmin ediyorum. Fonksiyonel 
doğrulamalar ve kalifikasyona yönelik 
testlere yeterli zaman vermek gereki-
yor; zira uçuş açısından emniyet kritik 

bir sistem ortaya konuyor. Bu sırada 
pasif sistem ile tümleştirilebilecek bir 
yapı ortaya konması için de ayrıca koor-
dinasyon kurulması ve birlikte çalışıl-
ması gerekiyor. Bunu da ancak tedarik 
makamı ve kuvvetin koordinasyonunda 
ilgili paydaşlarla sağlayabiliriz. Sonuç-
ta, laboratuvarda ürünü geliştirip plat-
forma entegrasyonuna yönelik sistem 
boyutunda paralel olarak çalışıldığı ve 
ürünün teknik isterlerine girdi yapıldı-
ğı, etkin bir süreç kurgulamak gereki-
yor. Bu konudaki benzer çalışmaları-
mızdan edindiğimiz tecrübe ile oldukça 
hızlı ve maliyet etkin bir şekilde süreci 
yönetebileceğimizi düşünüyorum.

MSI Dergisi: Burada akla gelebilecek 
bir soru, Türkiye’nin, HETS konusunda, 
2012’den sonra biraz yavaş davranıp 
davranmadığı. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Selçuk ALPARSLAN: 2012 sonunda bi-
tirdiğimiz sürecin, aynı momentumla 
devam etmediği kesin; ancak burada 
herhangi bir paydaşın aksattığı bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Bunlar, ko-
lay kararlar değil. HETS gibi bir sistem, 
diğer aviyonik sistemlerden farklı ola-
rak ele alınıyor; çünkü doğrudan uçuş 
emniyetini etkiliyor.  Böyle bir sistemin 
kullanımına karar vermek ve uygun 
sistemi seçmek, basit süreçler değil. 
Bu tür sistemler, sivil havacılıkta çok 

ciddi sertifikasyonlar ge-
rektiriyor. Askeri 
sistemler de bu 
konuda sivil sis-
temlere yakınsı-

yor.
Ayrıca, helikopter 

gibi, iç hacmin kı-
sıtlı, ağırlığın kritik 

olduğu platformlara, 
böyle bir sistemi en-

tegre etmek kolay değil. 
Yeni bir sistem ekle-
diğinizde, bir şeyleri 
çıkartmanız gerekiyor; 

çıkartılan şey de çoğunlukla bir diğer 
faydalı yük oluyor.
HETS, günümüzde tekrar sıcak bir 
konu hâline geldi. Biz de kullanıcı ve 
tedarik makamları koordinasyonu ve 
platform üreticileri ile iş birliği içeri-
sinde ihtiyaçları karşılamaya hazırız.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın 
radar altimetre geliştirme 
çalışmalarına baktığımızda, insansız 
platformlar üzerinde çalışıldığından, 

Meteksan Savunma, lazer alanındaki çalışmaları 
için, önemli bir laboratuvar altyapısı yatırımı 
yapmış durumda.

Meteksan Savunma’nın, 
gelecek için öngördüğü Helikopter 

Engel Tespit Sistemi prototipine ait çizim.
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sertifikasyon gereksinimlerinin daha 
basit olduğunu ve sürecin nihai ürüne 
kadar ilerleyebildiğini görüyoruz. HETS 
örneğinde de insansız bir platform 
kullanılsa süreç daha hızlı ilerleyebilir 
miydi? Bu durumdan gelecek için bazı 
dersler çıkartılabilir mi?
Selçuk ALPARSLAN: Bir ürünün ortaya 
çıkması için, aslında ekosistemin farklı 
aktörlerinin katkı vermesi gerekiyor. 
Örneğin, bir aviyonik ürün geliştirecek-
seniz onu deneyeceğiniz bir platform 
olmalı. Diğer bir deyişle ürünleşme 
yolunda, ürünü geliştirenin tek başına 
çabası yeterli olmuyor; diğer paydaş-
ların da desteği gerekiyor. Ekosistem 
olarak daha dinamik olabilirsek tekno-
lojik sıçramaları daha hızlı yapabiliriz. 
Evet, bizim örneğimizde, insansız bir 
helikopter platformu olsaydı ve üze-
rinde deneme yapabilseydik hazır bir 
ürünü daha erken ortaya koyabilirdik. 
SSM’nin de ürünleşmeyi, ürün sahibi 
küçük ve orta ölçekli firmaları vurgula-
dığı bu dönemde, ekosistemden bekle-
nen desteklerin önemine de vurgu ya-
pılması gerektiğini değerlendiriyorum.

Gelecek Parlak
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
son dönemde, ihracat cephesinde 
önemli başarılar imza atıyor. 
HETS, operasyonel bir ürüne dönüşürse 
rakiplerine göre hangi avantajlara sahip 
olur? Uluslararası arenada, nasıl bir 
pazar payına ulaşabilir?
Selçuk ALPARSLAN: Bunu henüz ope-
rasyonel ürünün özellikleri netleşme-
den söylemek pek kolay değil. Ancak 
biz orta ölçekli bir teknoloji firması 
olarak, yurt dışında ürün satmanın 
dinamiklerini tecrübe edinmeye baş-
ladık. Bir kere rakiplerinizi iyi tanıma-
nız ve kesinlikle fark yaratıcı teknik ve 
operasyonel unsurlar ortaya koymanız 
gerekiyor. Kullanıcımız olan TSK’nın 
operasyonel koşullarına uygun ürün 
geliştirmenin, dünya pazarında ciddi 
bir fark yaratabileceğini değerlendi-
riyoruz. Sadece tek başına ürün değil, 
gerekli yan hizmetlerle birlikte bir çö-
zümü vermeniz gerekiyor. Ayrıca fiyat-
ta da mutlaka rekabetçi olmanız lazım. 
Bu, en ucuz olacağınız anlamına gel-
miyor. Belki ürün fiyatınız daha yüksek 
olabilir; ancak çözümde ve ömür dev-
rinde maliyet etkin olabilirsiniz. Buna 
“low cost of ownership” (düşük sahip 
olma maliyeti) deniyor. Bu açılardan 
yarattığınız farkları iyi ortaya koymanız 
lazım. Biz de henüz en başta nihai ürü-

nün özelliklerini belirlerken ve HETS 
ürününü geliştirirken konuya bu boyut-
larıyla yaklaşıp; “Bu ürünü yurt dışında 
rekabet altında nasıl satarız?” sorusu-
nu sürekli düşünmek ve bunu tasarıma 
ve çözüme yansıtmak durumundayız. 
Bu yüzden, son derece yaratıcı ve çevik 
olmamız gerekiyor.

MSI Dergisi: HETS, başta otonom 
helikopterler olmak üzere, pek çok 
yeni aracın önünü açabilecek bir 
kabiliyeti de getiriyor. Sizin, HETS 
türü sistemlerin geleceği ile ilgili 
öngörüleriniz neler?
Selçuk ALPARSLAN: Otonom teknolo-
jilerin, yarınlarımızda çok büyük ağırlı-
ğının olacağı kesin. Yapay zekâ, makine 
öğrenmesi, insansız sistemler, nesne-
lerin interneti, 5G ve benzeri teknolojik 
kavramların bir araya geldiği gelecek, 
açıkça bunu işaret ediyor. Görünür ve 
kızılötesi bantlarda, 2 boyutlu kamera-
ların hayatımıza getirdiği konfor ve açı-
lım ortada. LIDAR teknolojileri, uzaklık 
dâhil, 3 boyutta yüksek çözünürlüklü 
görüntülemeye olanak sağlıyor. Bu de-
mektir ki yarınlarda otonom, makine 
destekli veya insansız sistemlerin göz-
lerinden biri; hatta en önemlisi LİDAR 
teknolojileri olabilir. Kendiliğinden 
görerek kalkan ve inen uçaklar, yoğun 
hava trafiğinde diğer platformları al-
gılayıp çarpışmadan kaçınan İHA’lar, 

otonom hareket eden kara araçları, de-
niz araçları, sivil hayatta otonom ara-
balar gibi birçok uygulama, gündelik 
hayatımıza girmeye başladı bile.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Selçuk ALPARSLAN: HETS konusun-
da önemli bir noktaya geldik, devleti-
miz de bu teknolojinin kazanılması için 
ciddi yatırımlar yaptı. Konuya, sadece 
makine-teçhizat ya da laboratuvar ola-
rak bakmıyoruz. Kariyerlerini bu ko-
nuya adayan, sabah ise gelirken; “Ben 
bu teknoloji konusunda çalışıyorum!” 
diyen bir ekip yetişti. Bizim en büyük 
arzumuz, gerçekleştirilen bu yatırımın 
atıl kalmaması ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerimiz envanterindeki helikopterlerin, 
kaza kırıma uğramasını engelleyecek 
bu teknolojinin ürüne dönüştürülme-
sidir. Meteksan Savunma olarak, bu 
konunun öneminin farkındayız ve veri-
lecek göreve hazırız.
MSI Dergisi’ne, lazer teknolojileri ve 
HETS konusunda yaptığımız çalışma-
ları anlatmamıza olanak sağlayan bu 
söyleşiden dolayı da teşekkür ederim.

Meteksan Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı Selçuk Alparslan’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Bizim en büyük arzumuz, gerçekleştirilen bu yatırımın 
atıl kalmaması ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz envanterindeki 
helikopterlerin, kaza kırıma uğramasını engelleyecek 
bu teknolojinin ürüne dönüştürülmesidir. 
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Askeri, ticari ve sportif alanda, Türk havacılık sanayi-
sini, tüm dünya ülkelerine tanıtmayı amaçlayan Eu-
rasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda,  

25-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Avrasya 
ülkelerinin karar vericilerini bir araya getiren, dünya ile reka-
bet edebilir bir havacılık gösterisi (airshow) olmayı amaçlıyor. 
Katılımcı profili ve sektörden gelen taleplerin göz önüne alın-
dığı etkinlik, aynı zamanda, savunma, havacılık, güvenlik ve 
uzay sektörlerinin tüm oyuncularına da açık olacak.
Toplantı sırasında konuşan Kurt, Eurasia Airshow’un ortaya 
çıkış sürecini ve vizyonunu, şu şekilde ifade etti: “Türkiye’de, 
böyle bir etkinlik olmadığını gördük. Ülkemiz, ilk uçağını 80 
yıl önce üretmiş; ancak şu ana kadar, Türk havacılık sektörü-

nü tanıtacak, fuar benzeri bir etkinlik organize edilmemiş.”
Etkinlik sırasında, pek çok ikili iş görüşmesinin de gerçek-
leştirileceğini belirten Kurt, fuar katılımcılarının kazanım-
larına verdikleri önemi de şu sözleri ile özetledi: “Fuarcının 
temel amacı, müşterisinin kazanması için para harcamaktır. 
Biz, her segmentteki katılımcı firmamızın müşterileri olan, 
ulusal ve uluslararası misafirleri etkinliğe davet ediyoruz. 
Dolayısıyla fuarımıza gelen havacılık ekosistemindeki her 
bireyin, bu fuardan nasıl başarılı çıkacağının karşılığını oluş-
turmaya gayret ediyoruz.”

Hava Gösterileri Nefesleri Kesecek
Etkinlik sırasında, yurt içinden ve yurt dışından, hem aske-
ri hem de sivil nitelikli, çok sayıda hava akrobasi ekibinin 
gösteriler düzenlemesi planlanıyor. Hâlihazırda etkinli-
ğe katılımı kesinleşen askeri gösteri ekipleri ve uçakları; 

  İlklerin Hedeflendiği 
Eurasia Airshow için Hazırlıklar
      Son Sürat İlerliyor

Türkiye’nin, şova dayalı ilk uluslararası 
havacılık fuarı olma iddiasıyla yola çıkan 
Eurasia Airshow hakkındaki son gelişmeler, 
etkinliğin organizatörü Medyacity tarafından, 21 Şubat’ta, Ankara’da 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı 
himayesine düzenlenecek etkinlikle ilgili hazırlıkların son durumu ve etkinliğe 
dair tüm detaylar, Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt ve Eurasia 
Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz tarafından basın mensupları ile paylaşıldı.
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Türk Hava Kuvvetlerinden  
SOLOTÜRK ve Türk Yıldız-

ları, Çekya Hava Kuvvetlerinden 
bir Saab JAS 39 Gripen ve Polonya 

Hava Kuvvetlerinden bir MiG-29 ola-
rak sıralanıyor. Gösteri yapacak sivil 

akrotimlerin arasında ise Air Benders, 
Aerobatic Tactics, Artur Kielak, Bronco 
Demo Team, Dario Cost, Pioneer Team 
ve Redbull var.

Bunlara ek olarak İtalyan Hava Kuvvetlerinden, 
hem Frecce Tricolori’nin hem de bir F-35’in; Rus 
UAC firmasından ise bir Su-35’in veya MiG-35’in 
etkinliğe katılımı ile ilgili görüşmeler de devam 
ediyor. Eğer katılımı kesinleşirse Su-35, Türkiye 
semalarında ilk kez uçmuş olacak. Bu akrotimler, 
5 gün süren etkinlikte, 100 civarında hava gösteri-
si gerçekleştirecek. Bu gösteriler için de her gün, 
hava sahasını gösteriler için elverişli hâle getir-
mek amacıyla 1 saatlik küçük; 1 saatlik de büyük 
NOTAM (Notice to Airmen) yayınlanacak.

Etkinliğe Destek Tam
Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye ediliyor.  
Eurasia Airshow’un başarısının, kendisini katılımcısının ni-
teliği ve niceliği ile göstereceğini söyleyen Kurt, Cumhur-
başkanlığı desteğinin, yabancı firmaların etkinliğe katılımı 
konusunda büyük katkı sağladığını belirtti. Etkinlik, pek çok 
bakanlık ve kamu kurumu tarafından da destekleniyor. Et-
kinliği destekleyen kurumlar ve verdikleri destekler ise kı-
saca şöyle:
n Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK): SOLOTÜRK ve 

Türk Yıldızları’na ilave olarak, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na ait çeşitli uçakların, askeri 
harekât gibi acil bir durum olmaması hâlinde, etkinlikte 
sergilenmesi konusunda izinler alındı. Hv.K.K.lığı 
ayrıca, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait bir F-35’in etkinliğe 
getirilmesi konusunda resmi davet yazısı yazmayı da 

kabul etti. Bunların yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli platformlar 
da etkinlik sırasında sergilenecek.

n İçişleri Bakanlığı: Etkinliğe pek çok yabancı devletin 
üst düzey yetkilileri katılacağı için, İçişleri Bakanlığı 
tarafından, G-20 Zirvesi’ndeki benzer, VIP seviyesinde 
güvenlik önlemleri alınacak.

n Dışişleri Bakanlığı: 5 ülkenin devlet başkanı, 
 Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildi.
n Ekonomi Bakanlığı: Etkinlik, Ekonomi Bakanlığının

Alım Heyeti Desteği kapsamına alındı. Böylelikle 
etkinliğe katılacak firmalar, ihracat gerçekleştirmek 
maksadıyla yurt dışındaki firmaların heyetlerini, 
bakanlık desteği ile Türkiye’ye davet edebilecekler ve 
katılımcıların, bu kapsamda yapacakları harcamaların bir 
kısmı, bakanlık tarafından karşılanacak.
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n Kültür ve Turizm Bakanlığı: Etkinlik sırasında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 500 kişilik bir gala 
yemeği düzenlenecek. Ayrıca pek çok ülkeden, etkinliği 
takip etmek masadıyla gelen basın mensuplarının, 
yolculuk ve konaklaması karşılanacak.

n Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): Uçak bakım bölümleri
gibi havacılıkla ilgili ortaöğretim okullarında okuyan 
öğrencilerin etkinliğe katılımı, MEB tarafından 
desteklenecek. Yenibertiz, bu sayede, öğrencilerin 
hayallerine dokunma imkânı yakalayacağını ifade etti.

n Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Etkinliğe, pek çok
 ülkenin askeri delegasyonları, MSB tarafından, 
 resmi olarak davet edildi.
n Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM): 41 ülke, 

ulusal katılım sağlamaları konusunda, SSM tarafından 
etkinliğe davet edildi. SSM, ayrıca 26 özel şirketi de 
etkinliğe davet etti. 

n Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Etkinlikte, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığına ait, sabit kanatlı ve döner kanatlı 
yangın söndürme uçakları da sergilenecek. Sergilenecek 
platformlardan biri, CL-215 uçağı; diğeri ise Mi-8 veya 
Ka-32 helikopterlerinden biri olacak.

n Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB):
192 ülkenin sivil havacılık otoritesi, UDHB’ye bağlı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, etkinliğe 
davet edildi. Ayrıca, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 
düzenlenecek olan, Asya Sivil Havacılık Konferansı, 
SHGM tarafından, Eurasia Airshow’un bir gün öncesinde 
gerçekleştirilecek. Böylelikle konferans için Türkiye’ye 
gelen sivil havacılık otoritelerinin bir kısmının da Eurasia 
Airshow’a ziyaretçi olarak katılması sağlanacak.

n KOSGEB: Etkinlik, KOSGEB’in, Yurt İçi Fuar Desteği
programı kapsamına alındığı için, katılımcı KOBİ’ler, 
gerekli şartları sağladıkları takdirde, çeşitli teşviklerden 
faydalanabilecekler.

Yenibertiz, Eurasia Airshow’un, verilen destekler itibarıyla 
devlet yetkilileri gözünde, ticari bir fuarın ötesine geçerek 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin etkinliğine dönüştüğünü söy-
ledi ve bu tip devlet destekleri olmaksızın, yurt dışı katılımın 
çok daha sınırlı kalacağını belirtti.

Ulusal Katılımlar, Etkinliğin Kuvvet Çarpanı
İngiltere, Cezayir ve Tayland etkinliğe ulusal katılım sağla-
yacak. Azerbaycan, Fransa, İran, Katar, Pakistan, Polonya, 
Rusya ve Ukrayna’nın milli katılımı yönünde de görüşmeler 
sürüyor. Katılımının kesinleşmesi hâlinde, İran, ilk kez ulus-
lararası bir fuara, milli katılım sağlamış olacak.
Yenibertiz, etkinliğe yurt dışından duyulan ilgiyi ise “Biz daha 
davet edemeden katılmak istediğini ileten yabancı devletler 
oluyor. Onların da katılımı konusunda elimizden geleni yapı-
yoruz.” sözleriyle özetledi.

Dünya Devleri, 
Eurasia Airshow’da Buluşacak
ASELSAN’ın Platin, STM’nin Altın ve Alp Havacılık ile Alp 
Teknik Havacılık’ın Gümüş Sponsorlar olarak destek verdik-
leri etkinliğe, Türkiye’den katılan kurum ve kuruluşlar ara-
sında; ASPİLSAN Enerji, Gentex-Norbo, HAVELSAN, İŞBİR, 
OTONOM Teknoloji, ROKETSAN, Savunma ve Havacılık Sa-
nayi İhracatçıları Birliği (SSI), SDT, TEI, THY Teknik, Turkish 
Cabin Interiors (TCI) ve TUSAŞ bulunuyor. Ayrıca BMC ve 
Katmerciler de etkinlik sırasında ürün ve çözümlerini sergi-
leyecek firmalar arasında yer alıyor.
30’un üzerinde yabancı ana oyuncunun da etkinlikte yer al-
ması bekleniyor. Bunların arasında, platform üreticileri ka-
dar, motor üreticisi firmalar da bulunuyor. Ayrıca havacılık 
alanında çözümler sunan firmalar da katılımcılar arasında 
yer alıyor. Bu firmalardan bazıları şöyle sıralanıyor: Antonov, 
BAE Systems, General Electric, Honeywell, Leonardo, Sukhoi 
ve Thales. Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Rosoboronexport ve 
Rostec ile de katılım konusundaki görüşmeler son aşamaya 
getirilmiş durumda.
Yenibertiz, ana yüklenicilerin ve yabancı firmaların katılımı 
ile ilgili şunları vurguladı: “Büyük oyuncular ne kadar faz-
la olursa etkinliğe o kadar değer katarlar. Yabancı katılım 
da beklediğimizin üzerinde. 100’ü aşkın ülkeden katılımcılar 
ağırlamayı bekliyoruz. Türkiye’de düzenlenen fuarlarda, ya-
bacı katılım oranı genelde %1,5 iken bizim hedefimiz %35.”

Fuar için Ayrılan Alan, 
Şimdiden Dolmuş Durumda
Eurasia Airshow için, SHGM tarafından tahsis edilen 300.000 
metrekarelik alanın, 170.000 metrekarelik bölümü, 48 adet 
şale ve çeşitli uçakların sergileneceği statik alanlar için ay-
rılmış durumda. Metrekare açısından bakıldığında, etkinli-
ğin, Türkiye tarihindeki en büyük fuar olacağı ifade ediliyor.  

Air Benders
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Bununla birlikte, et-
kinliğe şu ana kadar 
katılımı kesinleşen fir-
maların sergileyecek-
leri uçakların sayısı ve 
boyutu itibarıyla statik 
sergi alanlarının tama-
mı dolmuş durumda. Bu 
sebeple Antalya Valili-
ği’nden, ek alan talebin-
de bulunuldu.
Etkinlik sırasında, sta-
tik olarak sergilenmesi 
planlanan uçak sayısı ise 
şu anda 55. Bu uçaklar-
dan bazıları üretici fir-
ması tarafından; bazıları 
da kullanıcısı olan hava 
kuvvetleri ya da havayolu 
firması tarafından sergi-
lenecek. Etkinliğe katıla-
cak kurum ve kuruluşlar 
tarafından statik olarak 
sergilenmesi planlanan 
uçaklar ve üretici firma-
ları, şu şekilde:
n Airbus: A400M, A380, A350, A330, A320 ve A319,
n Antonov: An-178, An-148 ve An-70,
n Bell: 429 GlobalRanger,
n Boeing: B787, B777 ve B737,
n Leonardo: C-27J Spartan ve AW101,
n Embraer: ERJ 145,
n Sukhoi: SU-80 ve SU-100 ve
n UAC: MiG-29.
Bununla birlikte, dünyanın en büyük kargo uçağı olarak nite-
lendirilen ve şu ana kadar sadece bir tane üretilmiş olan An-
225’in etkinliğe getirilmesi konusundaki çalışmalar da de-
vam ediyor. Ayrıca Northstar ve Yamal Air firmalarına ait ve 
Türkiye’de görmeye pek alışık olmadığımız farklı renklerde 
boyanmış birer adet yolcu uçağı da ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacak.

THY, Etkinliğin Ana Partneri
Türk Hava Yolları (THY), etkinlikte, Ana Partner olarak yer 
alıyor. THY ayrıca, etkinlikte düzenlenecek Airline CEO Sum-
mit (Havayolları CEO Zirvesi)’in ve bir golf turnuvasının da 
sponsoru. Bu maksatla 31 farklı havayolu firmasının CEO’su, 
THY tarafından zirveye katılım konusunda resmi olarak da-
vet edildi. Yenibertiz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün 
marka olmuş airshowlara baktığımızda, arkalarında o ülke-
nin bayrak taşıyıcısının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, 
THY’nin tam desteğini aldık ve bu bizim için çok önemli.”

Sektörünün Başarılı Kadınları, 
EURASIA Airshow’da Konuşacak
Etkinlik sırasında, bir de Women in Air & Space Symposium 
(Havacılık ve Uzay Çalışmalarında Kadınlar Sempozyumu) 
düzenlenecek. Bir gün boyunca sürecek olan ve henüz bir 
sponsoru bulunmayan sempozyum, Türkiye’de ve Dünya’da, 
kariyerini havacılık ve uzay alanında yaparak bu alanda çeşitli 
başarılar elde etmiş kadınları bir araya getirmeyi hedefliyor. 
Airline CEO Summit ve Women in Air & Space Symposium 
gibi etkinlikler, Eurasia Airshow’u, dünyadaki örneklerinden 
farklı kılacak.

Rakip, Dubai Airshow
Kurt, Dubai Airshow, Farnborough Airshow, Paris Airshow 
ve Singapur Airshow’un, dünya markaları hâline geldiğine 
değindi ve bunlar içerisinde de hitap ettiği pazarlar itibarıy-
la özellikle Dubai Airshow’u, Eurasia Arishow’un esas rakibi 
olarak kabul ettiklerini ifade etti. Kurt, 66.000 ticari ziyaret-
çi ve yaklaşık 400 firmayı ağırlayan Dubai Airshow 2017’de, 
167 uçak sergilendiğini belirtti ve Eurasia Airshow 3’üncü 
kez düzenlendiğinde, bu rakamları geçmeyi hedeflediklerini 
dile getirdi. Kurt, Türkiye’de düzenlenen bir havacılık fuarı-
nın, havacılık sektörü Türkiye’ninkine göre daha küçük olan 
Dubai’de düzenlenen bir fuardan daha büyük olması gerek-
tiğinin de altını çizdi.

Artur Kielak
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Eurasia Airshow için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından tahsis edilen statik sergi alanlarının tamamı 
şimdiden dolmuş durumda.
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Etkinlik, Turizm Yönüyle de 
Katılımcıları Cezbediyor
Kurt, etkinliğin, İstanbul’da değil de Antalya’da gerçekleşti-
rilmesine neden olarak iki farklı konu başlığından bahsetti. 
Bunlardan ilkini, İstanbul havalimanlarındaki yoğun hava 
trafiğinin, hava gösterilerine müsait olmaması; ikincisini 
ise Türkiye’nin turizm başkenti olan Antalya’nın, bu tip et-
kinlikler konusunda tecrübeli olması şeklinde sıraladı. Kurt 
ayrıca, dünyadaki diğer havacılık fuarlarının da turizm baş-
kentlerinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Kurt konuyla 
ilgili olarak şunları söyledi: “Antalya’yı seçmiş olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Bu kararımızın doğruluğu, her geçen 
gün kendisini gösteriyor. Antalya, bu etkinliğe sahip çık-
malı; çünkü bu şehrin en büyük gelir kaynağı olan turizm, 
aslında şehre büyük bir getiri sağlamıyor. Ancak Eurasia 
Airshow, Antalya’daki herkesin kazanç sağlayacağı ve An-
talya’nın, G-20 Zirvesi’nden sonra göreceği, en büyük etkin-
lik olacak.”

Eurasia Airshow Her Yönüyle Bir İlk Olacak
Yenibertiz, Eurasia Airshow’un, pek çok açıdan Türkiye’de 
gerçekleştirilen havacılık etkinlikleri arasında, ilklere sahne 
olacağına dikkat çekti ve bu sebeple etkinliğe yönelik birçok 
regülasyonun da sıfırdan kaleme alındığının altını çizdi. Ye-
nibertiz, bu tip “ilk” sayılabilecek faaliyetlere örnek olarak, 
etkinlik sırasında gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli rekor 
denemelerini gösterdi.
Bu rekor denemelerden bir tanesi, paraşütçü Cengiz Ko-
çak tarafından, A400M uçağından yapılacak wingsuit (yara-
sa kanat) atlayışını kapsıyor. 40.000 fit irtifadan yapılması 
planlanan bu atlayış sırasında, Koçak’ın, yatayda, 30 km’lik 
mesafeyi 571 saniyede kat ederek; en yüksek irtifa, en uzun 
süre havada kalış ve kat edilen en uzun mesafe olmak üzere,  
3 farklı daldaki rekoru kırması planlanıyor.
Diğer bir rekor denemesi ise yine A400M uçağında Oğuz Sır-
malı tarafından verilecek konseri konu alıyor. Bu rekor de-
nemesinin gerçekleştirilmesi ve başarılı olması hâlinde ise 

“En Yüksek İrtifada Verilen Konser” rekoru 
kırılmış olacak.

Halk Günleri
5 gün sürecek etkinliğin 2 günlük kısmı, 
halka açık olarak gerçekleştirilecek. Kurt, 
etkinliğin halk günlerinin ücretli oluşu ile 
ilgili şunları söyledi: “Biz bu etkinliği, dev-
letimize herhangi bir yük oluşturmadan, 
tamamen kendi öz kaynaklarımızla finan-
se ediyoruz. Bununla birlikte, halk günle-
ri, gelir yaratmak maksadıyla ücretli hâle 
getirilmedi. Ücretsiz yaptığınız her etkinlik 
değersiz. Bunun dünyadaki algısı böyle. Biz, 
değersiz bir etkinlik yapmak istemiyoruz.”
Havacılıkla ilgili eğitim kurumlarının öğ-
renci kulüpleri ise etkinliği ücretsiz olarak 
ziyaret edebilecekler.
Pek çok basın mensubunun katıldığı top-
lantı, soru cevap bölümünün ardından sona 
erdi. u

Eurasia Airshow’da, Çekya Hava Kuvvetlerine ait bir Saab JAS 39 Gripen da gösteri uçuşu yapacak.
©
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Ö
YTG Projesi’nde, zorlu 
bir test süreci yaşan-
dı. SYS Genel Müdürü 

Utku Aral, bu süreci şöyle 
anlatıyor: “Proje kapsamın-
da, tabancanın, hem teknik 
hem de performans isterleri, 
SSM koordinasyonunda, tüm 
kolluk kuvvetlerimizin yetki-
lileri ile istişareler sonucun-
da belirlendi. Sonuçta, dünya 
standartlarının çok üzerinde 
isterler ortaya çıktı ki; aslın-
da bu da güvenlik kuvvetleri-
mizin yüksek beklentileri göz 
önüne alındığında, beklenen 
bir durumdu. Yine de test 
sürecinde, tüm katılımcılar-
da yaşanan problemlerden 
ötürü, isterlerde normalleş-
tirme müdahaleleri yapıldı. 
Yapılan makul müdahale-
ler neticesinde, tüm testler 
tamamlanabildi. Proje, bir 
hazır alım projesi değil; bir 
geliştirme projesi. Bu ağır 
testleri tamamlayan taban-
caların tamamı, müşteri 
beklentilerini fazlasıyla kar-

şıladı. Bundan sonra önemli 
olan, kabul testlerinde gös-
terilecek performansın ya-
nında ürünlerin kullanıcıya 
vereceği hizmet ve memnu-
niyet. Bize göre esas yarış, 
şimdi başlıyor. Firmamız, 
şimdiden, bu rekabetin haz 
ve heyecanını yaşıyor.”
Aral, geliştirme sürecini de 
şöyle özetliyor: “Projenin is-
terleri, 2015 yılında yayınlan-
dığında, hem Türkiye’de hem 
de dünyada büyük başarılara 
imza atmış TP serisi platfor-
mumuzun, isterlere uygun 
bir versiyonunun geliştiril-
mesi çalışmalarına başla-
dık. Proje isterlerinde yer 
alan ve o dönem TP tabanca 
serimizde bulunmayan; çift 
taraflı sürgü tutucu, emni-
yet mandalı ve 15 kapasiteli 
kompakt gövde ebadı, bizim 
hazırlık sürecimizdeki ana 
çalışma alanlarımız oldu. 
Bu isterleri karşılamak için, 
TP platformunun mekaniz-
masına sadık kalarak, yeni 

bir model geliştirmek için 
çalışmalara başladık. 12 ay 
süren bir çalışma sonucun-
da, tüm isterleri karşılayan 
bir TP modeli ortaya çıkart-
tık. ÖYTG Projesi isterlerine 
uygun olarak, hem standart 
boy hem de uzun boy versi-
yonlarının kalifikasyonlarını 

tamamladık. Sub-compact 
versiyonun kalifikasyon ça-
lışmalarını ise Haziran ayına 
kadar tamamlayacağız. Söz 
konusu aile tamamlandığın-
da, kolluk kuvvetlerimizin 
görev profillerine uygun, her 
ebatta tabancalar temin edi-
lebilecek.”

ÖYTG Projesi Kapsamında 
Sözleşme İmzalanan İlk Firma, 
Samsun Yurt Savunma Oldu

Samsun Yurt Savunma (SYS), Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından 
2015 yılında başlatılan Özgün Yerli 
Tabanca Geliştirme (ÖYTG) Projesi’nde,
7 Şubat’ta, seri üretim sözleşmesini 
imzaladı. Bu sözleşme, proje 
kapsamında imzalanan ilk sözleşme 
olma özelliğini taşıyor. Üretilecek 
modelin ismi, SSM tarafından, TP9 Mete 
olarak belirlendi. Dokümantasyon 
sürecinin son aşamasında gelen SYS, 
bu yıl içinde, 45.000 adet tabanca teslim 
etmeyi planlıyor.
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SYS, proje kapsamında, Tip-A 
(TP9 METE-S) ve Tip-B (TP9 
METE) olmak üzere, 2 fark-
lı model geliştirdi. Emniyet 
mandallı olan TP9 METE-S,  
Türk Silahlı Kuvvetleri  
(TSK)’nin hizmetine sunu-
lacak. Emniyet mandalsız 
olan TP9 METE ise Emniyet 
Genel Müdürlüğü (EGM)’nün 
hizmetine girecek. Her iki 
model de iğne ateşleme me-
kanizmasına ve tek hareket 
tetik mekanizmasına sahip 
olacak. Ayrıca tabancalar, bir 
adet 15 ve iki adet 18 mer-
mi kapasiteli olmak üzere, 
toplam 3 şarjör ile teslim 
edilecekler. Her iki modelin 
de teknik özellikleri, Tablo 
1’deki gibi olacak.
SYS, sözleşme uyarınca, 
2018 yılı içerisinde, toplam 
45.000 adet tabanca teslim 
edecek. Başlangıç olarak, 
400 adetlik pilot kafilenin ve 
8.300 adetlik Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı teslima-
tının, Haziran ayına kadar 
tamamlanması planlanıyor. 
Ardından, sırasıyla 10.000, 
10.000 ve 9.700 adet olmak 
üzere, toplam 29.700 adet-
lik EGM teslimatları, Kasım 
ayına kadar gerçekleştirile-
cek. 2018 yılı talebinden ka-
lan 6.600 adetlik üretim ise 
Aralık ayında tamamlanacak. 
SSM ile yapılan sözleşme, 
ucu açık olarak imzalandığı 
için, ek bir talep gelmesi du-
rumunda, söz konusu adet-
lerde artışlar olabilecek ve 
bu artışlar da aynı sözleşme 
kapsamında ele alınabilecek.
Aral, proje kapsamında ge-

liştirdikleri tabancaların 
ihraç edilmeleri ve sivil sü-
rümlerinin piyasaya çıkar-
tılması konularında şunları 
söylüyor: “ÖYTG Projesi’nin 
vizyonunda, tek bir tabanca 
modelinin, tüm görev profil-
leri için üretilmesi değil; bir 
ürün ailesi oluşturması yer 
alıyor. Geliştirilen ve tesli-
matlarına başlanacak olan 
ilk model, ebatlarından ötü-
rü, dünyada kompakt sınıfı 
içerisinde değerlendiriliyor. 
Örnek olarak TP9 METE ve 
TP9 METE-S, BATF kriterleri 
çerçevesinde, ebat ve ağırlık 
değerlerinden ötürü 75 puanı 
sağlayamadığından, bunların 
ABD’ye ihracı mümkün de-
ğil. Fakat tabancaların ABD 
harici pazarlara ihraç edil-
mesinde, herhangi bir engel 
bulunmuyor.”
Aral, yurt içindeki diğer ça-
lışmaları ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Geçen yıl katıldığımız 
ve en başarılı firma olarak 
tamamladığımız “Hazır Alım 
İhalesi” kapsamında, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının, 

2.500 adetlik teslimatını, 
Mart ayı içinde yapacağız. 
Diğer yandan, bu sene ka-
tılmış olduğumuz ihalede, 
mühimmat kaynaklı yaşanan 
sıkıntılardan ötürü, EGM’ye, 
kendi alımları kapsamında 
teslimat yapamayacağız. Fa-
kat ÖYTG Projesi kapsamın-
da, 29.700 adetlik teslimat, 
EGM mensubu kullanıcıları, 
SYS ürünlerinden mahrum 
etmeyecek.”

2018 Hedefleri 
Büyük
TP9 tabancası, ABD’de yı-
lın tabancası olarak seçilen 
SYS, 2017 yılını, önceki yıl-
larda olduğu gibi, büyüme 
ile tamamladı ve %50’lik bir 
büyüme gerçekleştirdi. Aral, 
2018 hedefleri ile ilgili şun-
ları söylüyor: “Hem SSM ile 
imzaladığımız ÖYTG Projesi 
ve Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı Hazır Alım Projesi hem 
de ihracat pazarlarındaki 
taleplerin artmış olması ile 
2018 yılındaki büyüme he-
defimizi de %50’nin üzerinde 

belirledik. 2017 yılında, müş-
terilerimiz arasına, Polonya 
Polis Kuvvetleri ve Ukrayna 
Sınır Güvenliği eklendi. Ay-
rıca, tabancalarımız, Bang-
ladeş silahlı Kuvvetlerinin 
standart silahı olarak seçildi. 
2017 yılında başlayan; fakat 
bu yıl sonlanacak projeler 
kapsamında; Danimarka 
Resmi Silahı ihalesinde, fi-
nale kalan, dünya çapındaki 
4 firmadan biriyiz. Rakiple-
rimiz ise Sig Sauer, Glock ve 
Beretta. Filipinler’deki Polis 
Teşkilatı İhalesi’nde de son 
aşamaya geldik. Bu yıl, Nor-
veç Anti-Terörizm Birimi ve 
ABD Federal Gümrük ve Sı-
nır Güvenlik ihalelerine katıl-
dık. Bu vesileyle söz konusu 
projelerde bize desteklerini 
esirgemeyen, SSM Silah Sis-
temleri ve Uluslararası İş-
birliği Daire Başkanlarımıza 
şükranlarımızı sunuyorum.”
Filipinler Polis Teşkilatı İha-
lesi’nde, son testler, Nisan 
ayında gerçekleştirilecek 
ve sonrasında, 11.000 adet  
TP9 Elite-S modeli teslim 
edilecek. Norveç Anti-Terö-
rizm Birimi ihalesinde, de-
ğerlendirilecek ürünler, Mart 
ayı sonunda teslim edilecek. 
Sonucun, Haziran ayına ka-
dar netleşmesi bekleniyor. 
ABD Federal Gümrük ve  
Sınır Güvenliği ihalesine, 
dünyada çapında toplam 10 
firma davet edildi. Bu ihale-
de, ÖYTG Projesi formatın-
da, isterlere uygun bir ürün 
ailesi oluşturulması hedef-
leniyor. İhale kapsamında 
testler, ABD’deki, bağımsız 

TP9, 2017’de,
ABD’de, yılın 
tabancası olarak 
seçildi.



MSI ÖZEL HABER

42 - Mart 2018

ve akredite laboratuvarlar 
tarafından gerçekleştirecek. 
Aral, bu ihalenin önemini, 
“Firmamızın davet edilmiş 
olması, dünyadaki konumu-
muzu anlatmak için yeterli-
dir.” sözleri ile ifade ediyor.
ABD pazarı ile ilgili bir pa-
rantez açan Aral, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: 
“Bilindiği üzere, Canik mar-
kamız, 2017 yılı itibarıyla 
ABD’ye ihracat yapan firma-
lar arasında, alanında 8’inci 
sıraya yükseldi. 2017 yılın-
daki performansımız ve bu 
yıl satışa sunacağımız yeni 
modeller dikkate alındığında, 
2018 yılının, firmamız adına 
iyi geçeceğini öngörüyoruz. 
ABD’de, 2017 yılında, son 
başkanlık seçimlerinin bir 
neticesi olarak, hafif silah 
satışı geriledi. Yine de Canik 
olarak, 2016 yılına göre, 2017 
yılında satışlarını arttırabi-
len birkaç marka arasında 
yer aldık. Shot Show fuarın-
da, bahsetmiş olduğumuz ve 
2018 yılında neticelenecek 
ABD Federal Gümrük ve Sı-
nır Güvenliği Tabanca iha-
lesindeki yetkililerle yapılan 
toplantıda öğrendiğimiz, iha-
leye davet edilen 10 firma-

dan biri olduğumuz bilgisi, 
bizim için en önemli gelişme 
idi. ABD’de kurmuş olduğu-
muz organizasyon ile Canik 
markasının geleceğe daha 
kuvvetli adımlar ile yürüme-
sini sağlıyoruz. Umarız, yakın 
zamanda, ABD’de ulusal bir 
ihale kazanarak da dünyaya 
kuvvetli bir mesaj verme im-
kânı buluruz.”

Aral, ihracat çalışmalarının 
geldiği nokta ile ilgili de şun-
ları söylüyor: “Canik marka-
mız, Türkiye’nin, uluslararası 
alandaki en önemli markala-
rından biri olmayı başardı. 
Türkiye’nin, tabanca ihraca-
tının %70’inden fazlasını, tek 
başımıza gerçekleştiriyoruz. 
Bu sebeptendir ki; 2017 yı-
lında, TUSAŞ ve TEI’nin ar-

dından, SSM tarafından, Tür-
kiye’nin en başarılı 3’üncü 
savunma sanayisi firması 
olarak seçildik.”

Katma Değer için 
İhracat
Aral, katma değer sağla-
manın önemine vurgu ya-
parak, önümüzdeki dönemi 
şöyle değerlendiriyor: “SYS 
olarak bu zamana ortaya 
çıkardığımız tüm ürünle-
rimizi, çalışmalarımızı ve 
stratejimizi, ulusal pazarda, 
dünyanın en büyükleri ile 
rekabet edebilecek şekilde 
yaptık, planladık. Bu yol-
da ilerlerken en iyi bilgi ve 
tecrübe kaynağının, TSK ve 
EGM olduğu vizyonu ile tüm 
ürünlerimizi ilk olarak onla-
rın onayına sunduk. İsterleri 
doğru planlanan ve de dün-
yanın en tecrübeli kullanı-
cılarının onayını almış bir 
ürün, doğru bir pazarlama 
stratejisi ile dünyada her 
zaman kendine yer bulmak-
tadır. Biz üreticilerin göre-
vi, sadece Türkiye’ye satış 
yapmak değil, dost ülkelere 
yapacağımız satışlar ile ül-
kemizin ekonomisine katkı 
sağlamaktır. Dünyanın ge-
lişmiş ülkelerinin savunma 
firmaları, sadece ülkelerinin 
ihtiyaçlarını karşılayarak de-
ğil, katma değerli olan sa-
vunma sanayisi ürünlerinin 
ihracatı ile de ülkelerine 
katkı sağlamaktadır. Kısa-
cası, vizyonumuzu genişle-
tip, sadece Türkiye’ye değil 
bütün dünyaya açılmamız 
gerekmektedir.” u

Tablo 1. TP9 METE-S ve TP9 METE’nin Teknik Özellikleri

MODEL TP9 METE-S TP9 METE
Kalibre 9x19 mm 9x19 mm
Şarjör Kapasitesi 15-18 15-18
Namlu Uzunluğu (mm) 103,5 103,5
Toplam Boy (mm) 182 182
Yükseklik (mm) 133,5 133,5
Genişlik (mm) 37 37
Ağırlık (Boş Şarjör ile) (gr) 745 ± 4 745 ± 4

Çalışma Sistemi
 İğne Ateşlemeli  İğne Ateşlemeli

 Tek Hareket Tek Hareket
 İğne Bloğu Emniyeti 

İğne Bloğu Emniyeti
Emniyet Sistemi Tetik Emniyeti 

Tetik Emniyeti
 Emniyet Mandalı 
Pikatini Ray MIL STD 1913  MIL STD 1913 
 Sürgü Tutucu 

Sürgü Tutucu
Çift taraflı Şarjör Kilidi 

Şarjör Kilidi
 Emniyet Mandalı
Değiştirilebilir Kabza 2 Farklı Ebat 2 Farklı Ebat

SYS, 2017 yılında, SSM tarafından, 
TUSAŞ ve TEI’nin ardından, Türkiye’nin 

en başarılı 3’üncü savunma sanayisi 
firması olarak seçildi.
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Güç kalitesi terimi; güç 
şebekesi bakış açısı 
ile “yük” olarak ad-

landırılan bir cihazı besle-
yen elektrik enerjisini ve 
“yük”ün tam beklendiği şe-
kilde çalışması kavramını 
anlatmak için kullanılır. Uy-
gun özellikte güç ile beslen-
memesi durumunda, cihaz 
(ya da yük), belli bir zaman 
sonra beklenen işlevi gör-
meyebilir; beklenmedik bir 
şekilde arızalanabilir ya da 
hiç çalışmayabilir. Bu konu, 
yalnızca savunma sistem-
leri için değil, endüstriyel 
proses kontrol enstrüman-
tasyon sistemleri, iletişim 
altyapıları, kent güvenlik is-
temleri kritik tesis ve altyapı 
güvenlik sistemleri ve trafik 
yönetim sistemleri açısın-
dan da oldukça önemlidir.
Hassas ve görev kritik sistem 
ve uygulamalara güvenilir 
ve sürekli güç sağlanması, 
görevin ya da işin devamlı-
lığını desteklemek ve zorlu 
çalışma ortamlarında bek-
lenmedik arızaların olmasını 
önlemek açısından, hayati 
bir öneme sahiptir. Benzer 
şekilde, günümüzdeki sa-
vunma sistem ve cihazları-

nın beslenmesinde yüksek 
kaliteli güç sağlayabilmek, 
sistem ya da cihazın perfor-
mansı ve beklenen sistem 
ömrü açısından son derece 
önemlidir. Özellikle savaş 
sistemleri ve uygulamaların-
da, elektrik gücünde kesinti 
ya da anomali, kesinlikle ka-
bul edilemez bir durumdur.

Pek çok durumda elektrik 
gücü, düşük kalitede olabilir 
ve bu düşük kalitedeki gü-
cün ortaya çıkmasında, pek 
çok farklı sebep olabilir.
Diğer yandan, günümüzün 
elektrik şebeke altyapısında, 
yüksek kalitede güç sağla-
mak, geçmiş yıllara naza-
ran daha da zordur. Bunun 

başlıca nedenlerinden biri, 
dağıtık ve farklı birçok elekt-
rik üretim sistemlerindeki 
elektriksel anomali veya gü-
rültü kaynaklarının giderek 
ve hızlanarak çoğalmasıdır. 
Bu bağlamda, elektronik sis-
temlerin kalitesiz güçle bes-
lenmesine neden olan, iki te-
mel etmenden söz edebiliriz:

NOVA Power, 
Görev Kritik Sistemlerin 
Beslenmesinde 
Güç Kalitesi Kavramını 
Öne Çıkarıyor
Elektrik gücü kalitesi ya da bir diğer ifade ile güç kalitesi; 
gerilim, frekans ve dalga şekli ile doğrudan ilgilidir. 
Güç kalitesinin iyi olması demek, öngörülen aralıkta; 
sabit gerilime, nominal değere yakın sabit AC frekansına 
ve sinüs eğrisine benzer düzgün bir gerilim dalga biçimine 
sahip besleme gücünün sağlanması anlamına gelir.

NOVA Power Solutions İş Geliştirme Direktörü Kurt Worden (solda) ve NOVA Power Solutions Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu (sağda) ©
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n  Bir şebekedeki elektronik
 güç kaynaklarının sayısı,
n  Şebekenin büyüklüğü. 
Şebekenin boyutu, güç kali-
tesinde görülen bozulmanın 
başlıca sebebidir ve bu tür 
bozulmalar, en çok gemiler-
de görülür. 
Küçük şebekeler, elektrik-
sel anomalilerin yayılımına 
daha yatkındır. Fakat büyük 
şebekelerde bile lokal dü-
zeyde elektriksel bozulma-
lar meydana gelebilir.
Bu açıdan, gemilerin elekt-
rik altyapıları, elektrik şe-
bekeleri arasında, en kritik 
öneme sahip altyapılar ola-
rak görülür. Çünkü gemi-
lerin elektrik şebekeleri, 
nispeten daha küçüktür ve 
bu kadar ufak çaplı bir şe-
bekede, çok sayıda sistem 
ve buna bağlı olarak fazla 
sayıda anahtarlamalı güç 
kaynağı bulunur. Aslında 
bu sebeple gemilerde, gü-
venilirlik ve performans so-
runlarına neden olan düşük 
elektrik kalitesi, karadaki 
büyük şebekelerdeki benzer 
durumlara göre, çok daha 
kolay ve tutarlı bir şekilde 
tespit edilebilir. Bu anlam-
da gemilerin, düşük kaliteli 

gücün tespit edilmesi açı-
sından, daha avantajlı bir 
konuma sahip olduğu söyle-
nebilir.
Güçle ilgili bu tür sorunlara 
karşı çözüm olarak, genel-
likle kesintisiz güç kaynak-
ları (UPS’ler) kullanılıyor. 

Ancak, yaygın olarak satılan 
ticari tipteki UPS’ler, güç 
anomalilerinin çoğunu çöz-
mekte yetersiz kalıyor. Dü-
şük maliyetli bu ürünlerin, 
ticari ve ofis sistemlerindeki 
performansları da yeterlidir. 
Ancak bu ürünlerin, çetin 

ortam koşullarında ve katı 
operasyonel gerekliliklerin 
söz konusu olduğu durum-
larda, özellikle de askeri 
sistemlerde kullanılmak 
üzere tasarlanmadığını ya 
da bu amaçla üretilmediği-
ni göz önünde bulundurmak  

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) mi, 
Güç Şartlandırıcı (Power Conditioner) mı?
NOVA Power’ın sunduğu çözümlerin, nihai ürün olarak isimlendirmesinde, çoğu zaman 
gerçek online UPS ya da “güç şartlandırıcı” ifadesi kullanılıyor. 
Basit anlatımla, Kesintisiz Güç Kaynağı ya da yaygın adlandırmayla UPS, şebeke 
elektriği kesildiğinde ya da jeneratör benzeri enerji kaynağı çöktüğünde, önemli 
sistemlere yedek güç (elektrik beslemesi) sağlayan bir cihazdır. UPS’in temel işlevi, 
elektrikte kesinti olduğunda beslediği önemli sistemi belli bir süreyle güç vererek 
çalışmasını sağlamaktır. 
Güç Şartlandırıcının temel işlevi ise elektrik mevcutken cihazı korumak, elektrik 
altyapısından gelebilecek “zararlı” elektrik sinyallerini giderip elektriğin “kalitesi”ni 
artırarak (tam sinüs dalgası) cihazı beslemek ve normal çalışmasını sürdürmesini 
sağlamaktır. Güç şartlandırıcı belirtilen bu temel işlevine ilave olarak, elektrik 
kesintilerinde de beslediği cihaza yedek güç sağlayarak UPS işlevini görür. Hem 
“güç kalitesini” yükseltme, hem de UPS işlevlerini birlikte barındırdıklarından “güç 
şartlandırıcılar”, çoğu zaman “gerçek online UPS” olarak da adlandırılırlar. 
Özet olarak, UPS tasarım ve üretiminde birincil olarak yedek elektrik gücü sağlamaya 
odaklanılırken; güç şartlandırıcıların tasarım ve mühendisliğinde birincil olarak 
odaklanılan alan güç kalitesi ya da elektrik sinyal kalitesidir. 

Gemiler, mikro elektrik şebekesi olarak adlandırılan elektrik altyapısına sahip ve birçok cihazın birbirini 
etkileyebildiği, güç kalitesinin kritik öneme sahip olduğu platformlar. NOVA Power’in özel çözümleri, dünyanın birçok 
deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik gemilerinde kritik sistemlerin beslenmesinde uzun yıllardır başarıyla hizmet veriyor. 
Türk Deniz Kuvvetlerinde hem su üstü gemileri ve denizaltılarda bulunan birçok sistemde, özel tasarlanmış 
NOVA Power güç şartlandırıcıları ya da yaygın adlandırmayla gerçek online UPS’leri kullanılıyor. 

©
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gerekir. Daha özel güç ge-
reksinimleri olan bu gibi 
uygulamaların isterlerini 
karşılayabilmek için, mutlak 
askeri standartlara uygun 
olarak tasarlanmış ve çetin 
harekat ortamlarına uygun 
olarak üretilmiş, güvenilir-
liği yüksek “gerçek online 
UPS” veya “güç şartlandırı-
cı”ların kullanılması önem-
lidir.

Gerçek 
Ömür Devri Maliyeti 
Nedir?
Her ne kadar rafta hazır ti-
cari UPS’lerin (COTS UPS) 
ilk yatırım bedeli, kâğıt üs-
tünde, True Online dayanıklı 
UPS’nin (veya güç şartlandı-
rıcısının, bakınız “Kesintisiz 
Güç Kaynağı (UPS) mi, Güç 
Şartlandırıcı (Power Con-
ditioner) mı?” başlıklı ku-
tucuk) ilk yatırım bedeline 
göre daha düşük görünse de 
gerçek toplam sahip olma 
maliyetlerini, bu açıdan de-
ğerlendirmek doğru bir yak-
laşım değildir.
True Online dayanıklı UPS/
güç şartlandırıcısının ömür 
devri maliyeti, bu tip sis-
temlere kıyasla çok daha 
düşük olacaktır; çünkü True 
Online, daha en başından; 
şoklara, vibrasyonlara, EMI 
(elektromanyetik girişim)’ye 

ve zorlu sıcaklık koşullarına 
tabi olan askeri ortamlarda 
çalışmak üzere tasarlan-
mıştır. Cihaz, bu tür uygula-
malar ile ilgili gereklilikleri 
karşılayabilmek amacıyla 
üretilmiş ve test edilmiştir. 
Doğası gereği; iklimlen-
dirilmiş ve nispeten sabit 
bir güç beslemesine sahip 
ortamlarda, ticari uygula-
malarda kullanılmak üzere 
tasarlanmış olan COTS UPS 
ürünlere göre, çok daha 
uzun bir süre dayanacaktır. 
Dolayısıyla hangi UPS’nin 
seçileceğine karar verirken, 
ilk satın alma bedeli haricin-
de, aşağıdaki noktaları da 
göz önünde bulundurulması 
önemlidir:
n  UPS, arıza nedeniyle 
 ne kadar sıklıkta 
 değiştiriliyor?
n  Her bir periyodik 
 teknoloji güncellemesi
 sonrasında, UPS’nin
 değiştirilmesi
 gerekiyor mu?
• Yedek olarak envanterde
 bulundurulan UPS’ler
 için ne kadar harcama
 yapılıyor?
n  Bir UPS bozulduğunda,
 hemen yenisini devreye
 almanın lojistik maliyeti
 ve bunun tedarik zinciri
 açısından maliyetleri 
 nedir?

n  Bozulan UPS’nin yerine
 yenisi devreye alınıncaya
 kadar geçen sürenin
 nasıl bir etkisi oluyor?
Her ne kadar COTS UPS’le-
rin ilk yatırım bedeli, daya-
nıklı UPS’lerin ilk yatırım 
bedelinden daha düşük olsa 
da aslında COTS UPS’lerin 
toplam ömür devri boyunca 
maliyeti, dayanıklı UPS’le-
re kıyasla çok daha yüksek 
oluyor. Askeri standartlara 
göre tasarlanmadıkları için, 
COTS UPS’ler, zorlu koşul-
larda kullanılamaz hâle gel-
diğinde, o zaman yedek bir 
UPS bulundurma maliyeti 
ve ilgili UPS’yi yenisiyle de-
ğiştirmenin lojistik maliyeti, 
oldukça yüksek olacak; üs-
telik bir de sistem arızasıyla 
uğraşılırken ya da yeni bir 
UPS gelmesi beklenirken 
epeyce zaman kaybedile-
cektir.
Hâlihazırda kullanılan sis-
temlerin çoğu, teslimatın 
zor, tehlikeli ve pahalı oldu-
ğu, uzak yerlerde kurulmuş 
durumda. Bazı durumlarda, 
yalnızca nakliye bedeli bile 
COTS UPS satın almanın be-
delinin çok üstünde olabilir. 
Fakat göze pek görünme-
yen; ama aslında en yük-
sek maliyet, yeni bir COTS 
UPS’nin gelmesini bekler-
ken geçen süredir.

NOVA Power Farkı
NOVA Power, elektrik ener-
jisinin üretim, dağıtım ve ve 
kullanım aşamasında orta-
ya çıkan sorunları çözmeye 
odaklanmış bir firmadır. 
Son zamanlarda yapılan ça-
lışmalar, elektronik sistem-
lerdeki arızaların %80’inden 
fazlasının, güç beslemesi 
kaynaklı olduğunu ortaya 
koydu. Daha da ayrıntısına 
inildiğinde, güç besleme-
si arızalarının da %95’inin, 
doğrudan ya da dolaylı ola-
rak elektrik altyapısındaki 
kalite sorunlarıyla ile ilgili 
olduğu görülür.
NOVA Power’in güç koruma 
çözümleri (gerçek online 
UPS veya güç şartlandırıcı-
lar), sistem güvenilirliğini 
ve elektrik üretimindeki ve-
rimliliği arttırarak, dağıtık 
elektrik sistem anomalile-
rini, %98 oranında ortadan 
kaldırıyor. Benzer şekilde, 
NOVA Power’ın güç koruma 
çözümleri, yük tarafındaki 
elektrik verimliliğini iyileşti-
rerek güvenilirliği arttırır ve 
gereksinimlere uygun geniş 
bir yelpazedeki elektronik 
çözümlerden faydalanılabil-
mesini sağlar.
NOVA Power Solutions İş 
Geliştirme Direktörü Kurt 
Worden, firma hakkında şu 
bilgileri veriyor: “Kendini  

NOVA Power’ın çözümleri, insansız hava araçlarının yer sistemlerinin de güvenilirliğini arttırıyor. Amerikan Kara Kuvvetlerinin Gray Eagle insansız hava 
aracının iniş-kalkış sistemi, bu konudaki örneklerden birini oluşturuyor.
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görev kritik dayanıklı UPS, 
Güç Şartlandırıcısı ve Ye-
dek Batarya Modülleri ko-
nusunda önde gelen bir fir-
ma olarak konumlandıran 
NOVA Power’in, 40.000’den 
fazla ürünü, hâlihazırda, 
dünyanın en çetin çalışma 
koşullarında kullanılıyor. 
Çözümlerimiz, uzun çalışma 
sürelerinin ve güvenilirliğin, 
kesinlikle ve kayıtsız şartsız 
olarak öne çıktığı uygulama-
larda kullanılan görev kritik 
sistemleri, dünyanın dört bir 
yanında koruyor.”

İşiniz için 
Doğru Aracı 
Kullandığınızdan 
Emin Olun
Ofis ve ticari kullanımlar 
için büyük güç kaynağı üre-
ticileri tarafından üretilen 
ve düşük fiyatlı olan hazır 
UPS’ler, askeri uygulama-
lar için uygun, maliyet et-
kinlik açısından da doğru 
bir tercih olmayabilir. Bu 
tür UPS’lerde kullanılan 
teknoloji, askeri sistemle-
rin gereksinimlerini karşı-
lamada yetersiz kalabilir; 
UPS’lerin mekanik ve elekt-
riksel tasarımı, sıkı askeri 
standartlara uygun olma-
yabilir ve gizli ömür devri 
maliyetleri, özellikle askeri 
uygulamalar ve zorlu koşul-
lar için tasarlanmış UPS’le-
rin (dayanıklı UPS’ler) ömür 
devri maliyetlerinden ciddi 
oranda daha fazla olabilir.
Amerikan Savunma Bakan-
lığı ve NATO, askeri uygu-
lamalarda kullanılan ürün-
lerin sağlaması gereken 
ve elektriksel, mekanik ve 
çevresel koşulları ayrıntıla-
rıyla belirten, yüzlerce as-
keri standart getirmiştir. Bu 
standartlar, genellikle COTS 
UPS’lerin teknik özellikleri-
nin çok daha üstünde stan-
dartlardır ve bunlara uygun 
hareket edebilmek, askeri 
koşullara uygun teçhizat ge-
rektirir.
Standby (ya da Offline) ve Li-
ne-Interactive (Şebeke Etki-
leşimli) UPS’ler, hatta “onli-

ne UPS” olarak ticari olarak 
hazır bulunabilen UPS’ler, 
düşük maliyetlerine karşın, 
güç kalitesi açısından güve-
nilir değildirler. Gerçek bir 
online, çift çevrimli dayanıklı 
UPS /güç şartlandırıcısı, her 
tür hassas elektronik ekip-
man ve her tür savunma 
sistemi için, en iyi koruma-
yı sağlar. Hem kritik yükleri 
elektriksel anomalilerden 
hem de kapalı devre elekt-
rik sistemlerini, zararlı yük 
harmoniklerinden en iyi şe-
kilde korur.
Askeri uygulamalar ya da 
diğer çetin koşullar veya 
ortamlar için kesintisiz güç 
kaynağı, güç şartlandırıcısı, 
yedek batarya sistemi veya 
güç dağıtım sistemi seçme 
ve satın alma aşamasında, 
bunların çalışma ortam-
larındaki güvenilirliğinin 
ve dayanıklılığının, gerçek 
ömür devri maliyetleri bağ-
lamında değerlendirilmesi, 
görev etkinlikle icrası açı-

sından kritik önem taşır. İlk 
yatırım maliyeti en düşük 
olan UPS, sistemin ömür 
devri boyunca ortaya çıka-
cak yenileme, yedekleme ve 
lojistik maliyetleri ve UPS’in 
arızalı olduğu süreden do-
layı katlanılan maliyetler 
hesaba katıldığında, aslında 
çok daha fazla bir maliyet 
yaratıyor olabilir.
NOVA Power Solutions Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi İş Geliştirme So-
rumlusu Süleyman Bayra-
moğlu, konuyla ilgili şu bil-
gileri paylaşıyor: “ABD’deki 
30 yıllık başarımızdan hare-
ketle, 2013 yılından bu yana 
Avrupa, Türkiye ve Orta Do-
ğu’da daha ağırlıklı olarak 
faaliyet göstermeye başla-
dık. Bu bölgede güç kali-
tesi kavramı hakkında far-
kındalık yaratmaya yönelik 
çalışmalar da yürütüyoruz. 
ABD ve Avrupa savunma 
sektörlerindeki sistem en-
tegratörleri ve üreticilerinin 

çoğu ile iş birliği yaparak, 
onların yüksek güvenilirlikli 
savunma sistemleri geliştir-
melerine, proje çalışmaları-
nın en başından itibaren dâ-
hil olarak katkı sağlıyoruz. 
Misyonumuz, dünyanın her 
yerindeki, görev açısından 
kritik öneme sahip elektro-
nik ürünlere, güvenilir güç 
koruma çözümleri sağla-
mak. Müşterilerimize ve iş 
ortaklarımıza, sektördeki en 
iyi teknik desteği sunabil-
mek, yüksek kalitedeki güç 
kaynaklarımızla sistemle-
rinin, korunuyor olmasının 
gönül rahatlığını yaşatabil-
mek için çaba gösteriyoruz. 
Arıza ya da kesintinin ka-
bul edilemez olduğu askeri 
ve güvenlik sistemlerinde, 
özellikle gemilerde, taktik 
askeri ortamlarda ve diğer 
zorlu çalışma koşullarında 
kullanılacak, dayanıklı güç 
çözümleri geliştirme konu-
sunda çalışmaya devam edi-
yoruz.” u

NOVA Power’in
çözümleri, AN/TLS-77 
örneğinde olduğu gibi 

radarlarda da
kullanılıyor.
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Milli Savunma 
Bakanlığına bağlı 

askeri tesislerde, Şubat 
ayında, iki önemli tören 
gerçekleştirildi. İlki, 22 
Şubat’ta gerçekleştirilen, 
A400M Uçaklarının 
C Seviyesi Bakım 
Kabiliyeti Kazanım 
Töreni oldu. Kayseri 
12’nci Hava Ulaştırma 
Ana Üs Komutanlığı’nda 
düzenlenen törene, Milli 
Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli de katıldı. Törende 
konuşan Bakan Canikli, “88 
yıllık havacılık hafızasına 

sahip olan kurumumuz, 
yeni nesil ulaştırma uçağı 
olan A400M uçaklarının 
bakımını ilk kez milli imkân 
ve kabiliyetlerle yapmıştır. 
Bu sayede, havacılık adına 
önemli bir adımı daha atmış 
oluyoruz. Böylece, daha 
önce yurt dışına ödenen 
uçak başına ortalama 
900.000 avronun milli 
bütçede kalması sağlanmış, 
ayrıca yurt dışında ortalama 
6 ay süren bakımların, 
2 aydan daha kısa bir 
sürede tamamlanmasıyla 
uçaklarımızın harekât 

etkinliği de arttırılmıştır.” 
dedi.
Yeni Tip Denizaltı Projesi 
kapsamında inşasına 
başlanan üçüncü denizaltı 
MURAT REİS’in ilk kaynak 
töreni ise 26 Şubat’ta, 
Gölcük’te, Başbakan 
Binali Yıldırım ve Bakan 
Canikli’nin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Başbakan 
Yıldırım, “Türkiye, özellikle 
son yıllarda her alanda 
yetkinliğini artırmaya devam 
ediyor. Savunma sanayisinin 
yanı sıra denizcilik ve 

ticari denizcilikte de 
Türkiye önemli bir mesafe 
aldı.” dedi. Bakan Canikli 
de şöyle konuştu: “Bu 
projede, 6 adet denizaltı 
inşa edilmektedir. Bu 
denizaltılar, REİS sınıfı 
denizaltılardır. Projenin 
ilk denizaltısı olan 
PİRİREİS’in inşasına 8 Ekim 
2015’te başlandı. Diğer 
denizaltıların inşaları da 
12’şer ay arayla devam 
etmektedir.”
Törende, MURAT REİS’in ilk 
kaynağı, Başbakan Yıldırım 
tarafından yapıldı. u

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Şubat ayında, bir 
dizi ihale ilanı ve bilgi istek dokümanı yayınladı:

n 8 Şubat’ta, EMI/GPR Sensörü Entegre EYP Tespit Robotu
 Tedariki Projesi İhale İlanı yayınlandı. Projede, Emniyet
 Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için, bir adet EMI/GPR
 Sensörü Entegre EYP Tespit Robotu Sistemi tedarik edilecek.
n TSK Akıllı Kart Sistemi Projesi İhale İlanı, 
 9 Şubat’ta yayınlandı.
n Kıyıya Çıkış Simülatörü İhale İlanı, 12 Şubat’ta yayınlandı.
 Proje; Amfibi Harekat, Savaş Dışı Askeri Harekat (Barışı
 Destekleme Harekatı) ve Lojistik Nakliyat kapsamında
 gerçekleştirilen görevlerin ve harekat unsurlarının
 simülasyonunu yapan sistemin ve ilgili simülatör
 binasının anahtar teslimini konu alıyor.
n Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına istinaden,
 personelin korunma ihtiyaçlarının yurt içinden
 karşılanmasına yönelik 2.500 adet koruyucu yeleğin
 tedarikini konu alan Balistik Koruyucu Yelek Tedariki
 Projesi’nin ihale ilanı, 15 Şubat’ta yayınlandı.
n Taktik harekât eğitimi kapsamında Deniz Kuvvetleri
 Komutanlığı ihtiyacını karşılamak için, Taktik Harekât

 Eğitim Simülatörü (TAHES) tedariki ile ilgili planlama
 kapsamında, proje faaliyetlerine katılmak isteyen
 firmalardan idari, mali ve teknik bilgi alınması amacıyla,
 15 Şubat’ta bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) yayımlandı.
n 26 Şubat’ta, Elektromanyetik Dalga Sistemi Tedariki
 Projesi İhale İlanı yayınlandı. Projede, Emniyet Genel
 Müdürlüğünün ihtiyacı için, bir adet sistem tedarik edilecek.
n Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına binaen 105 adet
 Kontrol Botu tedarik edilmesini konu alan Kontrol Botu
 Projesi’nin ihale ilanı, 27 Şubat’ta yayınlandı. Projeye,
 sadece yurt içinde yerleşik tersaneler teklif verebilecek. u

MSB’nin Şubat Gündemi, A400M ve Yeni Tip Denizaltı Oldu

SSM Projeleri,
Şubat Ayında Hız Kazandı

MURAT REİS’in ilk kaynağı, Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı.

Bakan Canikli, A400M Uçaklarının 
C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım 
Töreni’nde konuştu.
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Kıyıya Çıkış Simülatörü, amfibi harekâtların simülasyonunu da yapabilecek.
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Resmi Gazete’nin, 3 Şubat tarihli, 
30321’inci sayısında yayınlanan 

Cumhurbaşkanlığının 2018/1 
Sayılı Kararı ile Prof. Dr. Faruk 
Yiğit, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcılığı’na atandı.
Prof. Dr. Faruk Yiğit, 1984 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1985 yılında, Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ)’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
YTÜ’den, makine mühendisliği 
alanında yüksek lisans derecesi aldı. 
1988 yılında, Michigan Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünde 
doktora eğitimine başladı. Bu 
üniversiteden, 1992 yılında, uygulamalı 
mekanik alanında yüksek lisans ve 
1993 yılında, makine mühendisliği 
alanında doktora derecesi aldı. Aynı 
üniversitede bir süre doktora sonrası 
araştırmacı olarak çalıştı. 1993 yılı 
yaz döneminde, YTÜ’de yardımcı 

doçent olarak göreve başladı. 1995 
yılında doçent oldu. 1995-2009 yılları 
arasında, Riyad’da bulunan, Kral Suud 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünde yardımcı doçent, doçent 
ve profesör olarak çalıştı. Bu süre 
içerisinde, araştırma, eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin yanı sıra 
ALCOA’ya teknik danışmanlık ve  
Suudi Arabistan merkezli, dünyanın 
önde gelen demir çelik ve  
petrokimya şirketi SABIC’e,  
muhtelif projeler yaptı.  
2009 yılı yaz döneminde,  
YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı olarak göreve başladı. 
 2010-2013 yılları arasında, Fen 
Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yaptı. 
2013 yılında, Makine Fakültesi 
Dekanlığına atandı. 2014 yılında, 
Yönetimden Sorumlu Rektör 
Yardımcılığı görevine atandı ve Makine 
Fakültesi Dekanlığı yanı sıra bu 
görevi de sürdürdü. Prof. Dr. Yiğit, 

aynı zamanda Yıldız Teknopark A.Ş. 
Yönetim Kurulu üyesi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. 
Yiğit, ileri düzeyde İngilizce ve Arapça 
biliyor.
MSI Dergisi olarak, Prof. Dr. Faruk 
Yiğit’e, yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. u

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına, 
Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
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Malezya’da, %100’ü 
kendisine ait ASELSAN 

MALAYSIA firmasını kuran 
ASELSAN, bir yandan 
Malezya’nın savunma 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam ediyor bir yandan 
da Malezya’nın savunma 
sanayisinin ve insan kaynağının 
gelişimine katkı veriyor. 
ASELSAN, 22 Şubat’ta, Malezya’da yerleşik bir tersane 
ile imzaladığı sözleşme kapsamında; 30 mm MUHAFIZ 
Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemlerini, Hassas Stabilize 
Yönlendiricilerini ve 12,7 mm  
makineli tüfekleri, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığının 
ihtiyacı için üretilecek botlara entegre edecek. Sözleşme 
uyarınca teslimatlar, 2019-2020 yılları arasında 
tamamlanacak. Bu sözleşme, ASELSAN’ın daha önceden 
yaptığı MUHAFIZ teslimatının da devamı niteliğini taşıyor.
Bir diğer gelişme de Malezya Ulusal Savunma Üniversitesi 
(UPNM), Malezya İleri Teknoloji Geliştirme Kurumu  
(MIGHT) ve ASELSAN MALAYSIA arasında, 22 Şubat’ta 
bir Mutabakat Muhtırası imzalanması oldu. ASELSAN’ın, 
Malezya savunma sanayisine ve Malezya’nın insan kaynağına 
katkıda bulunmaya yönelik taahhüdü kapsamında, önemli 
bir adım olarak nitelendirilen anlaşma uyarınca, Malezya’da, 
uzaktan komutalı silah sistemleri geliştirilmesi ve 
belirlenecek diğer Ar-Ge konularında iş birliği çalışmaları 
yapılacak. u

ASELSAN, Malezya ile 
İş Birliklerini Derinleştiriyor

54 - Mart 2018
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Dr. İbrahim Bekar, ASELSAN Yönetim Kurulu’nun, 30 Ocak 
tarihli toplantısında alınan karar ile ASELSAN Ulaşım, 

Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri (UGES) Sektör 
Başkanlığı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
getirildi.
Dr. Bekar, 1972 yılında Sivas’ta doğdu. 1993 yılında, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1999’da yüksek lisans 
ve 2003 yılında doktora çalışmalarını Akron Üniversitesi’nde 
tamamladı. Kısa bir doktora sonrası araştırma çalışmasının 
ardından, 2003 yılında, Intel Corporation’da, teknoloji 
geliştirme mühendisi olarak çalışma hayatına başladı ve 
bu şirkette, 2014 yılına kadar; Uzman Mühendis, Teknoloji 
Geliştirme Müdürü, Proses Geliştirme Müdürü gibi değişik 
görevlerde bulundu. Daha çok Teknoloji Yönetimi ve İleri 
Üretim ve Proses Geliştirme konularında yoğunlaştı.
2014 yılında, TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

olarak Türkiye’ye döndü 
ve daha sonra da TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi 
Başkan Yardımcısı olarak 
atandı. Marmara Araştırma 
Merkezi’nde; sanayiye 
katma değer sağlayacak ileri 
teknolojilerin geliştirilmesi ve transfer edilmesi yönünde 
merkezin çalışmalarını yönlendirmek, stratejik projelerin 
koordinasyonunu yapmak gibi görevler üstlendi. Bunun 
yanı sıra Avrupa Birliği Ufuk 2020 NMBP (Nanoteknoloji, 
İleri Malzemeler, Biyoteknoloji ve İleri Üretim ve Proses) 
program komitesinde Türk delegesi olarak bulundu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. İbrahim Bekar, İngilizce 
bilmektedir.
MSI Dergisi olarak, Dr. İbrahim Bekar’a, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. u

ONUR A.Ş. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, ASELSAN ana 

yükleniciliğinde yürütülen Hava Trafik Radar Sistemi 
Geliştirilmesi Projesi’nde, Haberleşme ve Kayıt Sistemi’ni 
geliştirecek. Firma ile ASELSAN arasında imzalanan ve 
söz konusu sistemin geliştirilmesini ve tedarikini konu 
alan sözleşme, 26 Ocak’ta yürürlüğe girdi. ONUR A.Ş. proje 
kapsamında, daha önce başka projelerde Hv.K.K.lığına 
teslim ettiği ve harekat sahasında kendini kanıtlamış 
olan ağ destekli ses haberleşme (VCS) ve kayıt sistemleri 
(VRS) çözümlerine, yeni kabiliyetler kazandıracak. ONUR 
A.Ş.nin VCS ve VRS sistemleri ile ilgili bir diğer gelişme, 
yine Hv.K.K.lığının ihtiyacını karşılamak için yürütülen, 

Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) projesinden geldi. 
Projenin ikinci safhası kapsamındaki ilk Fabrika Kabul 
Testleri, Hv.K.K.lığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Projeyi, SSM’nin 
ana yüklenicisi olarak yürüten ONUR A.Ş. 22 Şubat’ta 
yaptığı açıklamada, tüm testleri başarıya geçen sistemlerin, 
ivedilikle Hv.K.K.lığına teslim edileceğini belirtti. u

ASELSAN UGES Sektör Başkanlığına ve Genel 
Müdür Yardımcılığına Dr. İbrahim Bekar Getirildi

ONUR A.Ş. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının İhtiyaçları İçin 
Çalışmaya Devam Ediyor

ONUR A.Ş. HSTA projesinin ikinci safhasında, fabrika kabul testlerini 
başarıyla tamamladı.
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55’inci Mekanize Piyade 
Tugay Köprücü Tabur 

Komutanlığının, Şubat 
ayında, Trakya bölgesinde 
gerçekleştirdiği durgun 
sulardan geçiş tatbikatı, 
FNSS tarafından tasarlanan 
ve üretilen araçların 
yeteneklerini de gözler 
önüne serdi.
Tatbikatta, senaryo gereği, 
ilk olarak, kıyının karşısında 
bulunan temsili düşman 
bölgesine yapılacak taarruz 
için, komando unsurları 
karşı kıyıya geçerek kıyı 
başı emniyetini aldı. 
Gizleme amacıyla sisleme 
yapılmasının ardından, 
bölgeye, hücumbotlarla 
takviye birlikler intikal etti.
Bölgenin emniyete 
alınmasının ardından, 
askeri araçların faaliyeti 

için, hızlı bir şekilde gölette 
çalışmalar başlatıldı. FNSS 
tarafından tasarlanan ve 
yüzme özelliğine sahip 
olması bakımından dünyada 
bir benzeri olmayan 
KUNDUZ Amfibi Zırhlı 
İstihkâm İş Makinesi, karşı 
kıyıyı düzenlemek ve kıyı 
başını köprü geçişi için 
hazır hale getirmek üzere, 
diğer unsurlar ile birlikte 
yüzerek karşı kıyıya geçti. 
FNSS tarafından üretilen 
Zırhlı Muhabere Aracı 
(ZMA) ile Geliştirilmiş 
Zırhlı Personel Taşıyıcı 
(GZPT)’ları, taşıdıkları tam 
teçhizatlı piyade unsurları 
ile birlikte, göletten yüzerek 
bölgeye intikal ettirildi.
Gerçek bir muharebe 
ortamını aratmayan 
tatbikatta, sulu açıklığın üç 

ayrı bölgesinde, karada da 
hareket etme yeteneğine 
sahip olan ve yine FNSS 
tarafından tasarlanan ve 
üretilen, Seyyar Yüzücü 
Hücum Köprüsü (SAMUR) 
araçları ile gerek köprü 
konfigürasyonunda gerekse 
ikili nakliye takımları ile 
ana muharebe tankları 

ve diğer zıhlı ve lojistik 
unsurların geçişi başarıyla 
tamamlandı.
197 personel ile 61 askeri 
aracın katıldığı tatbikat, 
zaman zaman etkisini 
arttıran sağanak yağış 
nedeniyle zorlu koşullar 
altında başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. u

FNSS’den, Piyadenin 
Her İhtiyacına Bir Araç

Tatbikatta, SAMUR araçları, hem köprü konfigürasyonunda hem de ikili 
nakliye takımları ile ana muharebe tankları ve diğer zıhlı ve lojistik unsurların 
geçişini başarıyla gerçekleştirdi.
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Katmerciler, 
2017’de, 145 Zırhlı 
Araç Üretti
Katmerciler, 28 Şubat’ta 
yaptığı borsa açıklaması ile 
2017 yılı faaliyet raporunu 
yayınladı. Raporda, 
üretim ile ilgili tablolarda, 
geçtiğimiz yıllarda TOMA 
ve zırhlı istihkâm araçları 
yer alırken, bu yıl ilk defa, 
“Zırhlı Araç” kategorisinin 
yer aldığı dikkat çekti. 

Raporda yer alan bilgilere 
göre, Katmerciler, 2017’de, 
145 adet zırhlı araç üretti. 
Firma, geçtiğimiz Ekim 
ayında, HIZIR 4x4 aracı 
için ilk siparişini almış ve 
ayrıca, Yeni Nesil Kriminal 
İnceleme Aracı (KIRAÇ) 
Projesi’nin sözleşmesini 
de Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile 
imzalamıştı.
Katmerciler, 2017’yi, toplam 

177.225.811 liralık satış 
geliri ile kapattı. İhracat 
gelirleri 72.621.484 liraya 
ulaşan firmanın net kâr 
marjı ise %6,63 olarak 
gerçekleşti (Tablo 1).  
Firma, savunma ve güvenlik 
sektörü çalışmaları 
kapsamında, 145 zırhlı 
aracın yanında, 20 adet zırhlı 
ekskavatör ve 1 adet de 
TOMA teslim etti (Tablo 2).
Katmerciler’in, savunma 

ve güvenlik alanına yönelik 
teslimatları, 2018’de daha 
da çeşitleniyor. SSM, 22 
Şubat’ta, sosyal medya 
hesaplarından, 20’nin 
üzerinde insansız kara 
aracının Türk Silahlı 
Kuvvetlerine teslim edilip, 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
kullanılacağını duyurdu. 
Duyuruda, Katmerciler’in, 
UKAP platformunun bir 
videosu da yer aldı. u

Tablo 1. Katmerciler’in, 2017 ve 2016 Yıllarına 
Ait Finansal Verileri

 31.12.2017  31.12.2016 
Satış Gelirleri - Net (lira) 177.225.811  144.583.597 
İhracat Gelirleri (lira) 72.621.484  64.101.416 
Faaliyet Kârı (lira) 62.271.961  37.208.640 
Faaliyet Kâr Marjı  35,14%  25,74% 
Net Kâr (lira) 11.751.574  9.601.472 
Net Kâr Marjı  6,63% 6,64%
Yatırım Harcamaları (lira) 14.872.872 16.282.393

Tablo 2. Katmerciler’in, 2017 ve 2016 Yıllarında, 
Savunma ve Güvenlik Alanında Ürettiği Araçlar

Üretim Adetleri
  1 Ocak 2017 1 Ocak 2016

 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016  
Zırhlı Araç  145  - 
Zırhlı Ekskavatör  20  5 
TOMA  1  5 

Katmerciler, Zırhlı Araç Serüvenine 2017 Yılı ile Resmen Başladı

UKAP, TSK envanterine 
girmek için gün sayıyor.

HIZIR 4x4, 
ilk siparişini 
Ekim ayında 

aldı.
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ASELSAN’da, ikincil halka arz süreci hız kazanıyor.  
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım 

Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Menkul 
Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.den 
oluşan ve her bir aracı kurumun lider olarak yer aldığı 
konsorsiyum, 26 Şubat’ta, firmanın halka arz çalışmaları ile 
ilgili yetkilendirildi.
Şubat ayında, ASELSAN tarafından yapılan diğer borsa 
bildirimleri ise şunlar oldu:
n 6 Şubat’ta yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma
 Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında, keşif sistemleri
 ihtiyacına yönelik, 37.050.000 dolar toplam tutarında
 ilave siparişi kapsayan, sözleşme değişikliği imzalandığı
 bildirildi. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında,
 teslimatlar, 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecek.

n ASELSAN ile SSM arasında, Kent Güvenlik Yönetim
 Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak
 20 Şubat’ta imzalanan sözleşme değişikliği ile
 ASELSAN’a, toplam 106.473.452,28 lira tutarında ilave
 sipariş verildi. Bu sözleşme değişikliği kapsamında,
 teslimatlar, bu yıl içinde tamamlanacak. u

Amerikan Deniz 
Kuvvetleri, yeni nesil 

fırkateynini tedarik etmek 
için başlattığı FFG(X) 
programının konsept 
tasarım aşaması için  
seçtiği takımları,  
16 Şubat’ta açıkladı. 
Açıklanan takımlar 
arasında, General 
Dynamics Bath Iron  
Works (GDBIW)-Navantia 
ortaklığı da yer aldı. 
Program, 20 adet 
fırkateynin, ABD’de inşa 
edilmesini konu alıyor. 
Takımlar, 16 ay sürecek 

olan konsept tasarım 
aşamasının sonunda, 
ayrıntılı tasarım ve inşa ile 
ilgili tekliflerini verecekler.
Amerikan Deniz Kuvvetleri, 
tasarım ile ilgili riskleri 
azaltmak için, kendini 
ispatlamış tasarımlar 
üzerinden geliştirilen 
çözümleri değerlendirecek. 
GDBIW-Navantia 
ortaklığı, çalışmalarında, 
Navantia’nın F-100 
Alvaro de Bazán fırkateyn 

tasarımını referans alacak 
ve bu tasarımı, Amerikan 
Deniz Kuvvetlerinin 
gereksinimlerine göre 
uyarlayacak.  
F-100 tasarımı ve bu 
tasarımdan türetilen 
gemiler, daha önce;  
İspanya (ALVARO de 
BAZAN sınıfı), Norveç 
(FRIDTJOF NANSEN 
sınıfı) ve Avustralya 
(HOBART sınıfı) tarafından 
seçilmişti. Bu 3 ülkenin 

deniz kuvvetlerinde, 
toplam 11 adet F-100 
türevi başarıyla görev 
yapıyor. Avustralya’nın 
kalan 2 gemisinin, 2019 
yılında envantere girmesi 
ile bu sayı, 13’e çıkacak. 
ABD için yapılan çalışma, 
fırkateynin, Avustralya 
sürümü (Avustralya, 
gemilerini güdümlü 
füze muhribi olarak 
sınıflandırıyor) üzerinde 
şekillendirilecek. u

ASELSAN’ın İkincil 
Halka Arzında Süreç İlerliyor

Navantia, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin 
Yeni Nesil Fırkateyni için Adaylar Arasında

HMAS HOBART (DDG 39)
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Otokar, 2017 yılı faaliyet raporunu, 15 Mart’ta yapılması 
planlanan genel kurul öncesinde, 21 Şubat’ta yayınladı. 

Firmanın, 2017 yılına ait başlıca göstergeleri, şöyle 
gerçekleşti:
n Satış Gelirleri, yaklaşık %9’luk artışla 1,786 milyar 
 liraya ulaştı.
n İhracat, geçtiğimiz yıla göre, %2,7’lik bir artış ile
 149 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, satış
 gelirlerinde, 547 milyon lira olarak kayda geçti. 
 Satış gelirlerinde ihracatın payı, %27’den %30’a çıktı.
n Net Dönem Kârı, %42,6’lık bir artışla yaklaşık 
 99 milyon liraya yükseldi. Net Kâr Marjı ise %4,3’ten
 %5,6’ya yükseldi.
n Son 10 yılda yapılan Ar-Ge Harcaması, 483 milyon liraya
 yükseldi. Aynı dönemde, Ar-Ge harcamalarının cirodaki
 payı da %4 oldu.
Raporda, savunma sanayisi ile ilgili, 2017 yılında öne çıkan 
gelişmeler, şu ifadelerle yer aldı:
n Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin önde gelen

yatırım şirketi Tawazun’un girişimleriyle kurulan Al 
Jasoor (Cesur), BAE Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye için 
tek kalemde imzalanan en büyük savunma ihracatı 
olma özelliği taşıyan amfibik 8x8 zırhlı araç anlaşması 
imzalamıştır.

n ALTAY’ın ilk dönem çalışmalarında üretilen
prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri, Şubat 2017’de 
başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları 
gerçekleşmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığının Teknik 
Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci devam 
etmektedir.

n 2017’de açılan ALTAY seri üretim ihalesi için, Otokar,
16 Kasım 2017’de ilk teklifini; 8 Şubat 2018’de son 
teklifini vermiştir.

n ALTAY’ın barış destek operasyonları için asimetrik
 muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen 
 ALTAY Asimetrik Harp Tankı (ALTAY AHT) [sürümü]
 IDEF’te sergilemiştir.
n Yurt içinde ve yurt dışında [alınan] Ural, Cobra ve zırhlı

iç güvenlik araçlarının teslimatları ise yıl boyunca 
devam etmiştir. Otokar’ın Cobra II zırhlı aracı, 2017’de, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır gözetleme görevlerinde 
kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Cobra II, ilk kez 
Birleşmiş Milletler görevlerinde kullanılmak üzere, 
bir Asya ülkesine ihraç edilmiştir. Ürünlerini farklı 
pazarlarda tanıtmaya devam eden Otokar, yıl boyunca 

Otokar’ın Cirosunda, 
İhracatın Payı Arttı

64 - Mart 2018

Otokar, ALTAY tankının seri üretimi için en iyi ve en son teklifini, 8 Şubat’ta verdi.

Otokar, 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, Riyad’da düzenlenen AFED 2018 fuarında, Cobra II ve ARMA 8x8 araçları ile yer aldı.
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Brezilya, Polonya, İngiltere, Bahreyn, Kuveyt ve 
Kolombiya’da düzenlenen fuarlara katılmıştır. Otokar, 
bu fuarlarda, tasarımını ve üretimini yaptığı, dünyaca 
tanınan araçlarını ve kule sistemlerini sergilemiştir.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, faaliyet raporunda 
ortaya konan tablo ile ilgili şunları söyledi: “Faaliyet 
gösterdiğimiz pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen 
2017’de başarılı bir performans sergileyerek sürdürülebilir 
büyümemizi koruduk. Kullanıcılarımızı odak noktamıza 
alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz ürünler,  
Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetimiz, deneyimli ve yetkin insan 
kaynağımız ve güçlü satış ağımız, 2017 yılında bizi başarılı 
finansal sonuçlara taşıdı. 2017 yılında 3.062 adet araç üreten 
Otokar, Türk savunma sanayisinde en büyük özel sermayeli 
kuruluşu konumunun yanı sıra faaliyet gösterdiği otobüs 
segmentleri toplamında liderliğini de korudu.”
Şubat ayının bir diğer gelişmesi, Otokar’ın, ALTAY tankı 
için en iyi ve en son teklifini (BAFO), 8 Şubat’ta, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığına sunması oldu. ALTAY seri üretim 
sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, en kısa zamanda seri 
üretime geçebilmek için tüm altyapı gereksinimlerinin ve 
hat planlamalarının yapıldığını kaydeden Görgüç; “Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı tarafından talep edilen BAFO teklifimizi 
maliyet etkin, gerçekçi ve en az risk içerecek şekilde sunduk. 
Otokar, teklifi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaç planına 
zamanında cevap verecek kapsamda oluşturdu. Türkiye’nin 
savunma sanayisinde yeni bir sayfa açacak ALTAY’ın seri 
üretimi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Milli Savunma 
Bakanlığından ‘Üretim İzin Belgesi’ni aldık. Ordumuzun 
karşılaştığı veya karşılaşabileceği tehditleri; dünyadaki 
tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelecek için de 
hazırlandık. Tüm platformları, gelişen teknolojileri kolayca 
adapte edilebileceğimiz, oluşan tehditlere daha iyi ve daha 
kolay cevap verebileceğimiz altyapıya sahip olarak tasarladık. 
Otokar’ın yabancı ortağının olmaması, yurt içinde olduğu 
gibi, uluslararası ihalelerde de bağımsız olmamızı sağlıyor; 
bu özelliğimiz, ALTAY’ın ihracat potansiyelini arttırarak 
milli tankımızın dost ve müttefik ordularda görev almasını 
kolaylaştırıyor.” dedi. u

Serdar Görgüç
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Turaç, Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen, Türkiye-

ECOWAS (Economic Community of West African States / 
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Ekonomi ve İş 
Forumu’na katılarak, yeni iş birlikleri ile ilgili temaslarda 
bulundu. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) tarafından, 
22-23 Şubat tarihlerinde, İstanbul’da organize edilen 
etkinliğin sponsorları arasında da bulunan Turaç, standında, 
15 farklı ülkenin bakanları ve iş adamlarını ağırlayarak, 
kendi yarattığı Sterling markası altında ürettiği; yivli tüfek 
fişekleri, tabanca fişekleri ve savunma amaçlı kullanılan 
“Less Lethal” serisi av fişekleri hakkında bilgi verdi. Firma, 
etkinlik süresince; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, 
Gine, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya ve Senegal’den, 19 farklı 
müşteri adayıyla da görüşme imkânı buldu.
Turaç, etkinliğe sağladığı katkılar nedeniyle bir de plaket 
aldı. Plaket, etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
tarafından, Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş’a takdim edildi.
Turaç’ın müşteri portföyü içerisinde, 53 farklı ülke bulunuyor. 
Firma, bu konudaki birikimi ile Türkiye’nin ihracatına 
katkı sağlamak maksadıyla 11 Ocak’ta, DEİK tarafından 
düzenlenen 142’nci İş Konseyi’nde, seçimlere katıldı. Yapılan 
oylamalar sonucunda, Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, 

Mali İş Konseyi Başkanı seçildi. Aralarında Altunbaş’ın da 
bulunduğu Turaç çalışanları, Bangladeş, Endonezya, Gine, 
Malezya, Tanzanya ve Uganda olmak üzere, toplam 6 ülkenin 
daha iş konseyine üye oldular. u

Turaç, Afrika’ya Yönelik 
Ekonomi ve İş Forumuna 
Sponsor Oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş’a, 
Turaç’ın etkinliğe katkıları nedeniyle bir plaket verdi.

Turaç,  standında, 15 farklı ülkenin bakanları ve iş adamlarını ağırlayarak 
ürünlerini tanıttı.
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Türkiye’nin ilk teknolojik 
düşünce merkezi 

olarak kurulan STM 
ThinkTech, ikinci panelini, 
22 Şubat’ta, Ankara’da, 
“Dijitalleşen Dünya’nın 
Yeni Askerleri: İnsansız ve 
Akıllı Sistemler” başlığı ile 
gerçekleştirdi.
Panel öncesinde açılış 
konuşmasını yapan STM 
Genel Müdürü Davut 
Yılmaz, şunları söyledi: 
“STM; bilgi, birikim, 
teknolojik alt yapı ve 
insan kaynağı gücünü 
kullanarak Türkiye’nin 
yeni nesil yerli ve milli 
savunma sanayisinin 
gelişmesinde önemli bir 
rol üstlenmeyi hedefliyor. 
Yeni nesil savunma 
sanayisinde artık dijital 
dönüşümün hızlı yaşandığı 
bir döneme girdik. Robotik 

teknolojilerin askeri 
alandaki uygulamaları, 
insansız hava araçlarıyla 
başladı ve insansız 
sistemler giderek 
yaygınlaştı. Söz konusu 
sistemler; keşif, gözetleme, 
silahlı devriye, hassas 
güdümlü taarruz, arama 
kurtarma gibi operasyonel 
görevlerde yoğun olarak 
kullanılıyor. İnsansız ve 
akıllı sistemlerin geleceğin 
harekât ortamında nasıl 
görevler üstleneceklerini, 
gelişimlerini ve yeni 
rollerini, bu panelde, 
ufuk açıcı fikirlerle ele 
almayı oldukça önemli 
buluyorum.” 
Yılmaz’ın ardından, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir de panel 
öncesinde katılımcılara 

seslendi. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının 
savunma teknolojilerinde 
insansız sistemlere 
yönelik çalışmalara hız 
verdiğini vurgulayarak 
şunları söyledi: “Yeni 
nesil robotik sistemler, 
geleceğin savaşları ve terör 
tehditlerine karşı güçlü 
orduların sahip olması 
gereken önemli stratejik 
kabiliyetler arasında 
görülüyor. İnsansız ve akıllı 
sistemler, askerden önce 
gireceği yerlerde istihbarat 
amaçlı görüntü almaktan 
yakın destek koruma ve 
ateş desteğine, yüklendiği 
mühimmatı çatışma 
bölgesine ulaştırmaya 
kadar ciddi operasyonel 
katkılar sağlayacağı 
gibi, düşmanın dikkatini 
dağıtacak taktik görevleri 

de yerine getirebilecekler. 
Yeni nesil milli insansız 
akıllı sistemler, gerek 
karada gerek havada 
gerekse denizde gücümüze 
güç katacak.”
Panele; Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Genelkurmay  
Genel Plan Prensipler 
Başkanı Korgeneral  
Yavuz Türkgenci ve  
İTÜ Uçak Mühendisliği 
Bölümü Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Gökhan 
İnalhan katıldı. Panelin 
moderatörlüğünü ise 
gazeteci Hakan Çelik 
üstlendi. Panelde, savunma 
sanayisinde yapay zekâ 
dönüşümü, insansız 
platformların yeni görev 
ve taktikleri ile geleceğin 
dahi robotları konularına 
değinildi. u

Pakistan’ın, AGOSTA 90B sınıfı 
denizaltısının modernizasyon 

çalışmalarına devam eden STM,  
28 Şubat’ta, sosyal medya 
hesaplarından yaptığı açıklama ile 
ikinci denizaltının modernizasyon 
çalışması için de sözleşme imzaladığını 
duyurdu.
STM, 1’i kesin, 2’si opsiyon olmak 
üzere, toplam 3 adet AGOSTA 90B sınıfı 
denizaltının yarı ömür modernizasyonu 
için açılan ihaleyi, denizaltıların üreticisi 
olan Fransız firmayı geride bırakarak 
kazanmış ve 22 Haziran 2016’da, 
Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı ile 
bir sözleşme imzalamıştı. u

STM ThinkTech, İnsansız ve Akıllı Sistemleri Masaya Yatırdı

Pakistan, STM ile 
Devam Dedi

Davut Yılmaz

Soldan sağa: Korgeneral Yavuz Türkgenci, Prof. Dr. İsmail Demir, 
Prof. Dr. Gökhan İnalhan ve Hakan Çelik

Prof. Dr. İsmail Demir
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TUSAŞ, 2018’e, stratejik  
iş birlikleri açısından 

hızlı bir giriş yaptı. Bir 
süredir devam eden 
görüşmelerin ve Rekabet 
Kurumu’nun onayı 
neticesinde, 26 Ocak’ta 
yapılan hisse devri ve genel 
kurul toplantısı ile  
CTECH firmasının %49 
hissesi, TUSAŞ tarafından 
satın alındı.
Diğer gelişme ise TUSAŞ 
ile THY Teknik arasında, 
Türkiye’de yapılan havacılık 
faaliyetlerini ve pazarını 
geliştirmeyi hedefleyen 
bir iş birliği protokolünün 
imzalanması oldu. TUSAŞ 
Genel Müdürü Doç. Dr. 
Temel Kotil ve THY Teknik 
Genel Müdürü Ahmet 
Karaman tarafından 
imzalanan protokol ile 
TUSAŞ ve THY Teknik; 
uçak parça imalatı, 
tamiri, bakım onarımı ve 
yenilemeleri alanlarında ve 
askeri uçakların bakım ve 
modifikasyonu gibi önemli 
konularda, iş birliği yapacak. 
Gelişme, TUSAŞ tarafından, 
15 Şubat’ta yayınlanan basın 
bülteni ile duyuruldu.
Doç. Dr. Kotil, imzalanan 
iş birliğinin önemine vurgu 

yaparak, “THY Teknik gibi 
önemli bir teknik hizmet 
desteği sağlayan kurum 
ile Ar-Ge faaliyetleri başta 
olmak üzere, havacılık 
faaliyetlerinin gelişimi için 
birlikte çalışmak maksatlı 
mutabakatımız, ülkemiz 
havacılık sektörü adına iyi 
bir gelişme oldu.” şeklinde 
konuştu.
THY Teknik Genel Müdürü 
Ahmet Karaman ise iş birliği 
ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“THY Teknik olarak 
sahip olduğumuz Ar-Ge, 
mühendislik, parça imalatı, 

bakım, modifikasyon ve 
modernizasyonuna ait 
tecrübe ve birikimimizi, 
ülkemiz savunma ve 
havacılık sanayinin 
öncü kuruluşlarından 
TUSAŞ ile birleştirerek 
ülkemiz havacılığı ve yerli 
sanayinin gelişimine katkı 
sağlamaktan mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.
TUSAŞ ve THY Teknik, 
ihtiyaçları doğrultusunda, 
mühendisler başta olmak 
üzere, personelin iki 
şirket arasında karşılıklı 
değişiminin yapılması 

konusunda da iş birliği 
yapacak. TUSAŞ’ın 
ana yüklenici olarak 
üstlendiği ve askeri hava 
platformlarının lojistik 
destek ve modifikasyonu 
konu alan projelerde,  
THY Teknik, birincil kaynak 
olarak kullanılacak. 
TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak 
(MMU) projesi başta olmak 
üzere, tüm özgün hava aracı 
üretim projelerinde,  
THY Teknik’in Ar-Ge ve diğer 
mühendislik birimlerinin 
proje içerisinde aktif rol 
alması da hedefleniyor. u

A400M programı, 7 Şubat’ta, Airbus ile A400M 
konsorsiyumunun üye devletleri; Almanya, Belçika, 

Fransa, İspanya, İngiltere, Lüksemburg ve Türkiye arasında 
imzalanan niyet beyanı (Declaration of Intent / DoI) ile 
yeni bir yapılandırmaya gidiyor. Niyet beyanı, yıl sonuna 
kadar program sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle 

ilgili çerçeveyi belirliyor. Program, son dönemde, teslimat 
takvimi ve uçağın askeri yetenekleri ile ilgili sorunlar 
yaşıyordu. Yapılacak sözleşme değişikliklerinin ardından, 
yeni bir teslimat takvimi belirlenmesi bekleniyor. Taraflar, 
sözleşme değişiklikleri ile ilgili görüşmeleri, 2017 yılının 
Mart ayından bu yana sürdürüyordu. u

TUSAŞ, Stratejik İş Birliklerini Genişletiyor

A400M Programının Sözleşmesi Tekrar Elden Geçecek

Ahmet Karaman ve 
Doç. Dr. Temel Kotil

A400M, ıslak pist testlerinde görülüyor.
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TUSAŞ, 3 Şubat’ta yaptığı 
açıklamada, 2 adet 

ANKA-S insansız hava aracı 
(İHA)’nı ve ilgili sistemleri, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
(Hv.K.K.lığı)’na teslim 
ettiğini duyurdu. Hv.K.K.lığı 
personeli, Ekim ayından 
beri, ANKA-S ile ilgili teknik 
eğitimler ve uçuş eğitimleri 
alıyordu.
TUSAŞ tarafından 
geliştirilen ve uydudan 
kontrol kabiliyeti ile 
görüş hattı ötesinde, gece 
ve gündüz şartlarında 
otonom uçuş ve seyrüsefer 
yapabilen ANKA-S, yeni 
nesil faydalı yükler de 
taşıyor. ANKA-S’nin başlıca 
özellikleri, şöyle sıralanıyor:
n Milli uçuş kontrol
 bilgisayarı, milli hava

 aracı kontrol bilgisayarı
 ve milli IFF
n Aynı anda 6 İHA’nın,
 uydu üzerinden kontrol
 edilebilmesi
n Üst düzeyde bilgi ve 
 veri güvenliği, donanım

 kriptolu IFF ve telsiz
 haberleşmesi
n Tam yedekli otomatik
 kalkış ve iniş sistemleri
n Link kaybı durumunda,
 tanımlı meydanlara 
 tam otonom iniş

n Yeni nesil elektro optik
 kızıl ötesi kamera ile
 teşhis, takip ve
 işaretleme
n Muharebe arama-kurtarma
 ve telsiz rölesi görevlerini
 icra etme. u

TUSAŞ, İlk İki 
ANKA-S’yi 
Teslim Etti
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ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J 
seyir füzesi ile ilgili Lockheed Martin tarafından yayınlanan 

tanıtım videosunda, füzenin taktik kabiliyetleri ve kullanım 
konseptleri gözler önüne serildi. Bilgisayar grafikleri ile 
yaratılan video, SOM-J’yi dahili silah istasyonunda taşıyacak 
F-35 savaş uçağını üreten Lockheed Martin firmasının resmi 
YouTube hesabından, 6 Mart’ta yayınlandı.
ROKETSAN’ın ve TÜBİTAK SAGE’nin logolarının da pek çok 
kez gösterildiği videoda, füzeler, F-35 uçaklarının dahili 
silah istasyonlarına yükleniyor ve daha sonra uçaklar, 
önceden tespit edilen hedeflere taarruz etmek maksadıyla 
havalanıyor. Uçakların, çeşitli kara konuşlu ve su üstü 
hedeflere düzenlediği taarruzlar sırasında, füzenin çeşitli 
taktik kabiliyetleri vurgulanıyor. Videoda sergilenen 
kabiliyetlerden bazıları ve kullanıcıya sundukları taktik 
avantajlar şöyle:
n Fırsat hedeflerine angajman: Füze, daha önceden
 planlanmamış; ancak füzenin hedef bölgeye seyri
 sırasında ortaya çıkan yeni hedeflere yönlendirilebiliyor.
n Alçak irtifada seyir (skimming): Füzenin, su yüzeyini
 veya yeryüzünü takip ederek çok alçaktan uçmasını
 sağlayan bu özellik, SOM-J’nin radarlardan 
 gizlenmesini de kolaylaştırıyor.
n Yukarıdan saldırı (top attack): Bu özellik sayesinde,

füzenin vuruş parametreleri, hedef platformları, 
hava savunmalarının veya zırh korumalarının daha 
zayıf olduğu üst taraflarından vurabilecek şekilde 
değiştirilebiliyor.

ROKETSAN, SOM-J’nin, F-35’in dâhili silah istasyonuna 
entegrasyonu konusunda, Lockheed Martin ile DSEI 2015 
fuarı sırasında imzaladığı sözleşme kapsamında çalışıyor. 
F-16 uçaklarında da taşınabilen SOM-J füzesi, şu güdüm 
sistemleri ile donatılabiliyor:
n Ataletsel navigasyon sistemi (ANS),
n Küresel konumlandırma sistemi (KKS),
n Yeryüzü referanslı navigasyon sistemi (YRNS),
n Görüntü referanslı navigasyon sistemi (GRNS) ve
n Otomatik hedef algılama (OHA).
Yaklaşık 500 kg ağırlığa sahip füzenin toplam uzunluğu 
ise 4 metre civarında. Ağ merkezli harekât konseptine 
uygun şekilde tasarlanan SOM-J, ateşlendikten sonra, 
gerektiğinde, başka bir kullanıcı tarafından da kontrol 
edilebiliyor. Kızılötesi arayıcı başlığı, füzenin, son güdüm 
safhasında (terminal guidance), hedefine daha hassas 
olarak yönelmesini sağlıyor.
Videoya şu linkten erişilebilir: https://youtu.be/xZ7opprDyx4  u

SOM-J Füzesinin Kabiliyetleri, 
Lockheed Martin’in Tanıtım 
Videosunda Sergilendi
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Siber güvenlik ekosis-
temindeki pek çok 
paydaş tarafından da 

desteklenen etkinliğin spon-
sorları şunlar oldu:
n	 Platin Sponsor: HUAWEI
n	 Altın Sponsorlar: 
 NETAŞ, sayTEC ve 
 Türk Telekom,
n	 İletişim ve Canlı Yayın
 Sponsoru: Türksat,
n	 Gümüş Sponsorlar: 
 Bilge Siber Güvenlik 
 Teknolojileri ve 
 EMT Electronics,
n	 Oturum Sponsorları:
 ATAR, berqNET, 
 KARELve LOGO,
n	 Stand Sponsorları: 
 BARİKAT, CRYPTTECH,
 INFOWAY, Oracle, 
 ParSecure ve Tina.
Açılış konuşmaları ile baş-
layan etkinlikte ilk söz alan, 
BGD Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu 
oldu. Prof. Dr. Sağıroğlu, 
siber güvenlik ekosistemi-
nin gelişmesi, büyümesi  

ve hedeflenen noktalara 
gelebilmesi için, bir si-
ber güvenlik ekonomisinin 
oluşturulması gerektiğini 
belirtti.

Milli Ürünlerin 
Harekâta Etkisi
İkinci açılış konuşmasını 
yapan TBD Genel Başkanı 
Rahmi Aktepe, şunları söy-
ledi: “En önemli hususlar-
dan biri de siber güvenlik 
ürün, sistem, hizmet ve çö-
zümlerinin, milli kabiliyetler 
ile özgün olarak geliştiril-
mesi. Yerli ve özgün çözüm-
lerin kritik alt yapılarda kul-
lanımının teşvik edilmesi ve 
yaygınlaştırılması, ulusal 
seviyede siber güvenlik ka-
pasitesinin geliştirilmesine 
önemli katkılar sağlayacak-
tır. En önemlisi de ulusal 
güvenliğimizin bir teminatı 
olacaktır.”
Etkinliğin gerçekleştirildi-
ği tarihte devam etmekte 
olan Zeytin Dalı Harekâtı’na 

da değinen Aktepe, şunları 
ekledi: “Artık günümüzde, 
askeri alanda kullanılan 
savunma sistemlerinin ta-
mamı, bilişim teknolojileri 

tabanlı ve yazılım kont-
rolünde çalışan akıllı sis-
temlerden oluşmaktadır. 
Bu harekâtta da kullanılan 
komuta kontrol sistemleri, 

Siber Güvenlik Ekosistemi 
Zirvesinde, Kamu Kurumlarının 
Farkındalığı Masaya Yatırıldı

Siber Güvenlik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi Zirvesi, 13 Şubat’ta, 
Ankara’da, Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK)’nun iş birliği ve 
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD)’nin 
desteğiyle gerçekleştirildi. 
Gün boyu süren zirvede, etkin ve 
güçlü bir ulusal siber güvenlik 
ekosisteminin oluşturulmasında; 
kamunun, özel sektörün, 
sivil toplum kuruluşlarının 
ve üniversitelerin gözünden 
değerlendirmeler yapıldı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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silah ve sensörler ile aske-
ri haberleşme sistemleri, 
akıllı sistemler [oldukla-
rı için] doğal olarak siber 
saldırılar için risk oluş-
turmaktadır. Bu nedenle, 
siber güvenlik teknoloji-
leri alanında, yerli ve milli 
çözümler üretebilmenin; 
ülkemizin bekası, ulusal 
güvenliğimizin teminatı ve 
dışa bağımlılığın asgari se-
viyeye indirilmesi açısından 
yaşamsal öneme sahip bir 
konu olduğunu değerlendi-
riyoruz.”

Huawei Türkiye’nin, 
Ekosisteme Katkıları
Bir sonraki konuşmacı,  
Huawei Türkiye Halkla İliş-
kiler Direktörü Yusuf Te-
mizel, firmasının tanıtan 
bir sunum yaptı ve şu bil-
gileri verdi: “2002 yılında 
Ankara’da kurulan Huawei  
Türkiye, bu sene 15’inci yı-
lını tamamladı. Bu 15 yıl 
içinde; 3G ve 4,5G alt yapı-
ları, ulusal omurga ve ev-
rensel projeleri, WIMAX ve  
FATİH projeleri gibi faali-
yetlerle ülkemizin bilişim 
ekosisteminin gelişimine 
destek olduk. 2008’den  
bu yana, faal olan eğitim 
merkezimiz, 2010 yılında 
kurulan Ar-Ge merkezimiz 
ve 2017 sonunda açtığı-
mız Open Lab ve bununla  
beraber daha birçok birimi-
mizle ülkemizin dijitalleş-
mesi yolunda biz de varız 
diyoruz.”

Siber Güvenlik 
Tatbikatları
Daha sonra kürsüye gelen 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakan Yardımcısı 
Galip Zerey, BTK bünyesin-
deki Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM) 
ve kamu kurumları bünye-
sindeki Siber Olaylara Mü-
dahale Ekipleri (SOME)’n-
den bahsetti ve şöyle devam 
etti: “Tabii buradaki çalış-
maların durumunu görmek; 
‘Ne kadar başarılı oluyoruz, 
nerde eksikliğimiz var, neler 
yapmamız gerekiyor?’, bun-
ları görmek için de siber gü-
venlik tatbikatları yapıyoruz. 
En son bir tane daha yaptık. 
2018’de tekrar yapacağız. 
Elimizde, bizim her bir kamu 
kurumunun siber güvenlik 
alanında ne kadar yetkin, 
başarılı olduğu; nelerinin 
eksik olduğu ve ne yapması 
gerektiği hakkında raporlar 
var. O kurumlarla bunları 
paylaşıp takibini yapıyoruz.”

BTK, USOM ile 
Siber Saldırılara 
Hazır
Açılış oturumundaki son 
konuşmacı olan BTK Baş-
kanı Dr. Ömer Fatih Sayan,  
SOME’ler hakkında çeşit-
li istatistikler verdi: “2016  
yılının sonu itibariyle top-
lam 544 olan SOME sayısı, 
hâlihazırda 850’ye çıkmış 
durumdadır. USOM tara-
fından anlık olarak irtibat 
kurarak olay bildirimi ve 
olay müdahale koordinas-
yonunu yaptığımız SOME 
İletişim Platformu (SİP) 
yazılımımızda, SOME’lere 
kayıtlı, 1.811 siber güven-
lik personeli bulunmakta-
dır. Siber tehdit, zafiyet ve 
saldırıların güvenli ve hız-
lı bir biçimde paylaşımını 
sağlayan SİP Projesi, 2017 
yılında hayata geçirilmiş ve 
aktif olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.”
Dr. Sayan, BTK tarafından 
kullanılmakta olan yerli 

ve milli yazılımlara da de-
ğindi: “BTK olarak, USOM  
bünyesinde, tehditlerle mü-
cadele kapsamında yürüt-
tüğümüz projelerde, tama-
men kendi kaynaklarımızla  
geliştirdiğimiz; KASIRGA, 
AVCI ve AZAD olarak ad-
landırılan uygulamaları-
mızı kullanmaktayız. Bu 
uygulamalar, zararlı yazı-
lım komuta sunucularının, 
ele geçirilmiş sistemlerin 
ve zararlı yazılım bulaşmış  
sistemlerin tespitinde ak-
tif olarak kullanılmakta-
dır. Bunlar, daha sofistike 
analizler yapabilmeleri için  
sürekli geliştirilmektedir. 
Hâlihazırda, şu an dahi,  
AVCI uygulamamız, sis-
temlerimizde çalışarak söz  
konusu tespitleri anlık ola-
rak yapmaya devam etmek-
tedir.”

Kamuda 
Siber Güvenlik 
Farkındalığı
Etkinlik, açılış konuşma-
larının ardından, mode-
ratörlüğünü TBD Genel 
Başkanı Rahmi Aktepe’nin 
yaptığı, “Kamuda Siber Gü-
venlik Farkındalığı” isimli  
panelle devam etti. Pane-
lin ilk konuşmacısı olan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Müsteşar Yardımcı-
sı Mustafa Hilmi Çolakoğ-
lu, MEB’in, siber güvenlik  
ile ilgili iki temel görevi-
nin olduğunu belirtti ve  
bunları;

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Rahmi Aktepe Yusuf Temizel
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n	 Bünyesinde yaklaşık
70.000 okul bulunduran 
geniş bir örgüt olan 
MEB’in, kendi siber 
güvenliğinin sağlanması 
ve

n	 Verilecek eğitimler
suretiyle insanlardaki 
siber güvenlik 
farkındalığının 
arttırılması olarak 
sıraladı.

Türksat’ın Siber 
Güvenlikteki Rolü
Panelin bir sonraki konuş-
macısı, Türksat Genel Mü-
dürü Cenk Şen, siber güven-
liği, bir ihtisaslaşma alanı 
olarak gördüklerini dile ge-
tirerek, ekosistemdeki fir-
malara seslendi: “Siber gü-
venlik, bir tansiyon ilacı gibi; 
antibiyotik değil. Antibiyo-
tikle bakteri ölüyor ve has-
talıktan kurtuluyorsunuz. 
Tansiyon ilacını ise her gün 
aynı saatte içmeli ve tansi-
yonunuzu ölçerek takibini 
yapmalısınız. Siber güvenlik 
de öyle. Eğitimin ihtisas-
laşmasına önem veriyoruz. 
Küçük ölçekle başlamak ve 
ihtisaslaşmak daha önemli.”

Türksat’ın 
Sızma Testleri, 
Kurumları Önceden 
Uyarıyor
Şen, Türksat’ın sunduğu 
sızma testi hizmetlerinde de 
değindi: “TSE 13298 stan-
dardına sahip 8 kurumdan 
bir tanesiyiz. Kurumlara, 

özellikle sızma testi hizme-
ti veriyoruz. Sızma testleri 
ile beraber, siber güvenlik 
mimarilerini değerlendiri-
yoruz. Bu çerçevede, eksik 
olduğunu düşündüğümüz 
yerleri geliştirmelerini is-
tiyoruz. Özellikle şu anda, 
kamu tarafından ciddi an-
lamda önem verilen durum-
sal farkındalığın, yani siber 
güvenlik farkındalığının ya-
ratılması noktasında, birçok 
faaliyette bulunuyoruz. Şunu 
hatırlatıyoruz insanlara: Siz 
zaten 6 ay boyunca veriniz 
kaçtıktan sonra bunu yakalı-
yorsunuz, bu bilinçte olmalı-
sınız. Şu anda birçoğunuzun 
verisi kaçıyor cebinizden; 
ama farkında değilsiniz.”

Proaktif 
Yaklaşımların Önemi
Neredeyse tüm dünyayı et-
kileyen WannaCry fidye ya-
zılımı saldırılarından, Türki-
ye’nin proaktif bir yaklaşım 
sergileyerek ve erken haber 
alarak korunduğunu belirten 
Şen, bu konuyla ilgili olarak 
kurumlara şu mesajı verdi: 
“Sistemin içerisinde olan in-
sanların dışında, bir katman 
daha yaratmak zorundasınız. 
Çünkü bu şekilde proaktif ol-
manın getirisi, [elde edilen] 
istihbarat bilgisiyle kendini 
gösteriyor. Herhangi bir yere 
yapılan bir saldırı, sizin ku-
rumunuza da yapılacaksa siz 
oradan aldığınız istihbaratla 
kendi kurumunuzu düzelte-
biliyorsunuz.”

Gartner’a Rakip 
Referans Sistemi, 
Türksat’tan Geliyor
Şen, Türksat’ın siber gü-
venlik ekosistemine sağla-
yacağı önemli bir hizmeti 
de şu şekilde duyurdu: “Biz, 
yerli ekonomiyi destekleme 
noktasında, ürünlerin ak-
reditasyonuna yönelik bir 
laboratuvar kurmaya çalışı-
yoruz.”
Gartner benzeri bir referans 
sistemi kuracaklarının sin-
yallerini veren Şen, şunları 
ilave etti: “İnsanlara daha 
bilinçli seçme alternatifleri 
sunacak bir referans oluş-
turmak için çalışmalarımızı 
başlattık. İnşallah kısa sü-
rede bitireceğiz.”
Bir sonraki panelist, Kişi-
sel Verileri Koruma Kurulu 
2’nci Başkanı Cabir Bilirgen 
ise Türksat gibi birkaç ku-
ruluşun dışında, kamuda 
siber güvenlik farkındalı-
ğı konusunda bir eksiklik 
bulunduğuna, şu sözleri 
ile dikkat çekti: “Ben, 10 
sene önce PTT’de bu işin 
başındayken, adını vere-
meyeceğim bir banka, 150 
[siber] güvenlik personeli 
çalıştırıyordu. Peki, kamuda,  
bunun 10’da 1’i kadar gü-
venlik personeli çalıştıran 
Türksat gibi birkaç örneğin 
dışında neresi var? Siber 
güvenlik veya siber güven-
lik farkındalığı denildiğin-
de, %100 diyebiliyorsanız 
güvendesiniz. %99,9 de-
mek, güvenlik manasında 

1.000’de 1 açık demektir… 
Orada güven oranından de-
ğil, güvensizlik oranından 
bahsetmek daha doğru olur 
bence.”

Bilişsel Farkındalık 
ve Uygulamalı 
Farkındalık
Panelin son konuşmacısı, 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) Siber Güvenlik ve 
Elektronik Harp Sistemleri 
Daire Başkanı Muhammet 
Sami Ulukavak, siber gü-
venlik farkındalığının Tür-
kiye’de belirli bir seviyeye 
ulaştığını belirterek şunları 
ekledi: “Şunu vurgulamak 
gerekiyor. Bir bilişsel far-
kındalık var; bir de aslın-
da uygulamalı farkındalık 
var. Bilgi olarak evet, siber 
güvenlik önemli, biliyoruz; 
ama uygulama noktasında, 
bu farkındalık seviyesine 
ulaşamadık.”

Verilebilecek 
Destekler, 
Sadece Teşviklerden 
İbaret Değil
Ekosistem içerisindeki yer-
li firmaların desteklenmesi 
gerektiğini belirten Uluka-
vak, bu desteklerin, sadece 
maddi destek ve teşvikler-
den ibaret olmadığının da 
altını çizdi. Yerli bir firma-
nın yazılımının kullanılarak 
bunun duyurulmasının, o 
firmaya verilebilecek en 
büyük desteklerden biri ol-
duğunu belirten Ulukavak, 

Galip Zerey Dr. Ömer Fatih Sayan Mustafa Hilmi Çolakoğlu
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firmalara verilebilecek bir 
başka desteği ise yönlen-
dirme desteği olarak ifade 
etti. Ulukavak, yabancı kö-
kenli yazılımların, yerli ya-
zılımlara kıyasla daha fazla 
özelliğe sahip olmaları se-
bebiyle zaman zaman daha 
çok tercih edildiğini hatır-
lattı. Bunun yanlış bir uygu-
lama olduğunun altını çizen 

Ulukavak, firmaların, ek-
sikliklerini gidermeleri ko-
nusunda yönlendirilmeleri 
halinde, ihtiyaçları yeteri 
kadar karşılayabilen milli 
yazılımların geliştirilebile-
ceğini dile getirdi. Uluka-
vak, SSM’nin, bu şekilde, 
önce iyileştirilmesini sağla-
dığı; daha sonra satın alarak 
kullandığı bir yazılımı da ör-

nek gösterdi. Ulukavak,  
son olarak, Kasım ayında 
düzenlenen 3’üncü Ulusla-
rarası Siber Savaş ve Güven-
lik Konferansı’nda kuruluşu 
duyurulan siber güvenlik 
kümelenmesi ile ilgili ça-
lışmaların devam ettiğini; 
şu anda küme yönetiminin 
teşkil aşamasında olduğu-
nu ve gelişmeler oldukça  

duyurulacağını ifade etti. 
Etkinlik sırasında düzenle-
nen diğer paneller ise şun-
lar oldu:
n	 Yerli Teknolojilerin 
 Önemi,
n	 STK’ların Siber 
 Güvenlikteki Konumu,
n	 Kritik Altyapılar; 
 Telekom Sektörü ve
n	 Nitelikli İnsan Kaynağı. u	

Cenk Şen Cabir Bilirgen Muhammet Sami Ulukavak
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Avustralya, 
Yeni Nesil 
Fırkateynler ve 
Gelişmiş Yerli 
Sanayinin Peşinde
Avustralya Kraliyet Deniz 
Kuvvetlerinin gelecekteki 
fırkateynlerini belirleyecek 
olan ve 9 gemiyi kapsayan 
SEA 5000 projesi, aynı za-
manda Avustralya’nın, kendi 
gemi inşa sanayisini geliştir-
mesini de hedefliyor. Avust-
ralya’nın denizaltı savunma 
harbi (DSH) imkânlarının 
geliştirilmesini amaçlandığı 
SEA 5000 projesinin başlan-
gıcında, HOBART sınıfının 
gövdesi üzerine, Avustralya 
üretimi CEAFAR radarı ko-
yup, Saab Avustralya 9VL 
Savaş Yönetim Sistemi ile 
gemiyi kontrol etmek plan-
lanıyordu. HOBART sınıfının 
işaret edilmesindeki neden 
ise devam eden üretim hat-
larını açık tutmaktı [1]. Pro-
jede, ilk geminin, 2020’lerin 

sonlarında göreve başla-
ması planlanıyor. Temelleri 
2009’da atılan proje kap-
samında inşa edilecek ge-
miler, hâlen kullanılmakta 
olan ve Türk Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığının YAVUZ ve 
BARBAROS sınıfı fırkateyn-
leri ile aynı tasarıma daya-
nan, ANZAC sınıfı fırkateyn-
lerin yerini alacak. Projenin 
maliyetinin, gemi başına, 
kabaca 3-3,5 milyar dolar; 
toplamda ise 27-31,5 milyar 
dolar olacağı hesaplanıyor. 
Proje için açılan ihalede; 
Fincantieri, Navantia ve BAE 
Systems kısa listeye kaldı. 
Kazananın, bu yıl içinde belli 
olacağı açıklandı.
SEA 5000 projesinde dikkat 
çeken en ilginç husus, gemi-
leri Avustralya’da inşa etme-
nin maliyetinin, emsal olabi-
lecek ülkelerden üç kat daha 
fazla olması [2]. Bu maliyete 
Avustralya’da karşı çıkanlar 
var; ancak günün sonunda, 

yerli üretim için ne kadar ila-
ve kaynak ayrılacağı ve yerli 
sanayinin bu kaynağı nasıl 
kullanacağı, politik bir karar 
olarak karşımıza çıkıyor.
Kısa listeye kalan gemi tasa-
rımlarına kısaca bakarsak:

n  Navantia 
(Gelişmiş F-100): 
Navantia’nın önerisi 
olan F-100’de, hâlen 
Avustralya’da inşası 
devam eden ve yine 
Navantia dizaynı, 

ABD, Avustralya ve Kanada, 
Geleceğin Fırkateynini Arıyor

Son dönemde, ABD, Avustralya 
ve Kanada’nın yeni nesil fırkateyn 
projeleri, arka arkaya hız kazandı. 
Avustralya ve Kanada, hem gecikmiş 
ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yerli 
sanayilerini geliştirmeyi hedeflerken 
ABD, Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) 
tecrübesinin ardından, daha kuvvetli 
ama aynı zamanda hesaplı bir 
platform ile gücünü arttırmanın 
hesaplarını yapıyor. Bu üç ülkenin 
çalışmaları, kuşkusuz, dünya çapında 
gemi inşa sanayisini etkileyecek.
Sinan TOPUZ / sinantopuz1990@gmail.com
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HOBART sınıfı güdümlü 
füze muhriplerinin 
tekne tasarımını 
kullanılıyor. Navantia, 
devam eden HOBART 
sınıfı inşaları sona 
erdiğinde, dünyadaki 
AEGIS sistem montajı 
yapan tersanelerden bir 
farkının kalmayacağını 
vurguluyor. Navantia’nın 
HOBART sınıfı ile 
ilgili projede başrolü 
oynaması, dünyanın 
bu tarafından 
bakıldığında, Navantia’yı, 

Avustralya’nın SEA 
5000 projesinde 
avantajlı gibi gösterse 
de Avustralya savunma 
çevrelerinin projedeki 
inşa sürecinden şikâyetçi 
olduğuna dair (“Proje 
süresi uzadı, bütçeyi 
aştı.” gibi) haberler, 
dikkatlerden kaçmıyor 
[3].  Diğer yandan, 
Navantia, HOBART sınıfı 
gemiler için, benzer yer 
li katkı talepleri üzerine, 
bir dizi Avustralyalı 
firma ile iş birliği yaptı. 

Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin, sınıfına da ismini veren muhribi 
HMAS HOBART (DDG 39)

Tip 26’nın görev hazır olacağı tarih, Avustralya ve Kanada’nın ihaleleri için 
kritik bir konu hâline gelebilir.
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Gemiler, Navantia 
tarafından üretilen 
modüllerin, Avustralya’da 
bir araya getirilmesi ile 
inşa edildi. Dolayısı ile 
HOBART sınıfının inşası 
sürecinde yaşanan 
olumsuz tecrübelerin, 
SEA 5000’de Navantia’nın 
aleyhinde olması ihtimali 
mevcut olsa da konu, 
HOBART sınıfındaki 
Avustralya’nın yerli 
katkısı nedeniyle çok da 
basit değil. Navantia, 
SEA 5000 için, CEAFAR 
radarı ve Saab 9VL savaş 
yönetim sistemini teklif 
ediyor.

n  Fincantieri 
(Gelişmiş FREMM): 
Fincantieri, FREMM 
fırkateyninin DSH 
modelini teklif ediyor. 
İtalyanlar, mevcut 
tekne tasarımının, 
Avustralya ihtiyaçlarına 
göre, CEAFAR radarı 

montesi dâhil, tadil 
edilmeye neredeyse hiç 
ihtiyaç duymayacağını 
iddia ediyor. Diğer 
taraftan Avustralya, Oto 
Melara’nın topu yerine, 
BAE Systems’in Mk 
45 topunu tercih ettiği 
takdirde, güvertede yeni 
bir tasarım işi gerekecek. 
Avustralya savunma 

kaynakları da silahların 
ABD menşeli olacağını 
ve kazanacak gemi 
tasarımında bir tadilat 
gerekeceğini şimdiden 
açıkladı. Fincantieri’nin 
başlıca avantajının, 
hâlen operasyonel 
olan bir gemi önermesi 
olduğu; dezavantajının 
ise şirketin, bölgede 

daha önce faaliyet 
göstermemesi olduğunu 
değerlendiriliyor [3]. 
Fincantieri, FREMM’de, 
BAE Systems’e kıyasla; 
tecrübe edilmiş bir 
gemiyi sunuyor. 
Fincantieri’nin, ihalede, 
devlet desteğini 
arkasında daha fazla 
hissettiği de belirtiliyor.

Tip 26’nın görev hazır 
olacağı tarih, Avustralya 

ve Kanada’nın ihaleleri 
için kritik bir konu hâline 

gelebilir.
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n  BAE Systems (Tip 26): 
BAE Systems, 
Avustralya’ya, Tip 
26’nın ihraç modelini 
teklif ediyor. Tip 26, ilk 
olarak 1988’de, İngiliz 
Gelecek Suüstü Savaş 
Gemisi programı ile 
gündeme geldi ve Tip 22 
ve Tip 23 fırkateynlerinin 
yerini almak üzere 
geliştirildi. 2010 yılında, 
BAE Systems’e, 4 yıllık 
bir kontrat ile gemiyi 
tasarlaması görevi 
verildi. İnşa edilecek 
gemi adedi 13 olarak 
belirlendi; ancak 
maliyetler nedeni ile 8’e 
düşürüldü. Geri kalan 
5 geminin ise Tip 26’ya 
göre daha az kabiliyetli, 
Tip 31 sınıfından 
olmasına karar verildi.

Projenin gecikmesi nedeni 
ile ilk Tip 26’nın, 2020’lerde 
göreve başlaması öngörü-
lüyor. Bu husus, Avustralya 
ihalesinde bir dezavantaj 
olarak tasarımın hanesine 
yazılacak gibi duruyor. İngil-
tere’nin, bu durumu tersine 
çevirmek için, görece düşük 
bir teklifle Avustralya hükü-
metinin karşısına çıkması 
da olasılıklar arasında.
Tip 26’nın İngiltere’de orta-
ya çıkmasına kadar geçecek 
sürede SEA 5000 projesi baş-
lamış olacak. Tip 26’lar, İngi-
lizlere, bugünün rakamları ile 
kabaca, gemi başına 1,41 mil-
yar dolar; 8 gemi için ise 11,3 
milyar dolara mal olacak.

SEA 5000’de, platform re-
kabetinden ayrı olarak,  
Lockheed Martin ve Saab’ın 
savaş yönetim sistemleri 
arasında da yoğun reka-
bet yaşanıyordu. Lockheed 
Martin’in AEGIS sistemi HO-
BART sınıflarında kullanılır-
ken Saab’ın 9VL sisteminin, 
CEAFAR radarı ile entegre 
olarak SEA 5000 projesinde 
kullanılacağı vurgulanıyor-
du. Saab 9VL’nin avantajı, 
ANZAC sınıfı fırkateynler-
de ve Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi gibi, Navan-
tia’nın JUAN CARLOS I tasa-
rımından türetilen eş gemi-
leri, CANBERRA sınıfında da 
kullanılmasıydı. Anlaşılan 
kimse, Avustralyalı yetkili-
lere, “Gemilerimizde Saab 
Avustralya’nın ürününü 
kullanıyoruz; diğerlerinde 
başka şey kullanamazsın, 
entegrasyon sorunu olur.” 
dememiş ya da diyeme-
miş. Avustralya da 3 Ekim 
2017’de bir orta yol bularak, 
AEGIS savaş sistemini, Saab 
taktik arayüzle birlikte seç-
tiğini açıkladı [5]. Tabii Na-
vantia da bu açıklamadan, 
haklı olarak kendisine pay 
çıkartarak her iki şirketi de 
tebrik etti. Navantia, Avust-
ralya’nın HOBART sınıfı Ae-
gis fırkateynlerinde Lockhe-
ed Martin’in savaş yönetim 
sistemi ile çalışırken, Can-
berra sınıfı LHD’lerde Sa-
ab’la çalıştığını ve ortaklık-
larının mükemmel olacağını 
da açıklamasına ekledi [6].

Lockheed Martin tarafından, FFG(X) için önerilen 
ve FREEDOM sınıfı LCS’den türetilen fırkateyn tasarımı.
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Kanada’nın 
Seçimi Kolaylaşıyor
Kanada’nın 15 gemilik fır-
kateyn projesine, ABD’nin 
yeni nesil fırkateynleri için 
açacağı ihalenin provası gö-
züyle bakılıyor. Proje kapsa-
mında inşa edilecek gemi-
lerin, 2020’lerin ortalarında 
göreve başlayarak, HALI-
FAX sınıfı fırkateynlerin ve 
envanter dışına çıkartılmış 
IROQUOIS sınıfı muhriple-
rin yerini alması bekleniyor. 
Proje bedeli, kabaca, gemi 
başına 3,33 miyar dolar; 15 
gemi için ise 50 milyar do-
lar. Kanada da fırkateynle-
rinin, azami yerli katkı ile 
inşa edilmesini talep ediyor. 
İhale sürecinde, başlangıçta 
21,12 milyar dolar olan top-
lam proje bedeli, her geçen 
gün arttı.
Fincantieri ve Naval Group, 
ihale uygulamalarında gör-
dükleri, özellikle ürünlerinin 
mülkiyet haklarının Kanada 
hükümetine devredilmesi 
gibi sorunlu noktalar ne-
deniyle, tekliflerini, ihaleye 
girmeden verdiler. Kanada 
Savunma Bakanı’nın ma-
sasına, 15 gemi için, 24,3 
milyar dolarlık tekliflerini 
bırakan iki şirket, bir anlam-
da; “Gemi başına 3,33 mil-

yar dolar yerine, 1,71 milyar 
dolara işi bitiririz; ama sizin 
şartlarınızla olmaz.” deme-
ye getirdi. Kanada hükümeti 
de bu son dakika hamlesinin 

haksız rekabete neden ola-
cağı gerekçesi ile ortaklığı 
ihale dışı bıraktığını açıkla-
dı. Kanadalı yetkililere göre, 
böyle bir teklifi kabul etmek, 

sonraki ihale süreçlerinde, 
şirketlerin güvenini sarsacak 
bir hareket olacaktı. İki şir-
ket, FREMM’in, İtalyan De-
niz Kuvvetlerinde kullanılan, 
DSH görevlerine uyarlanmış 
modelini önermişti [7].
Kanada ihalesinde, şimdi-
lik sadece, Navantia ve BAE 
Systems’in tekliflerinin de-
ğerlendirileceği anlaşılıyor.
Burada bir sorun var. Na-
val Group ve Fincantieri’nin 
elenmesine kadar, BAE 
Systems’in favori olmadığı 
konuşuluyordu. Çünkü Ka-
nadalılar, kendisini ispat et-
miş bir gemi modeli peşinde 
olduklarını açıklamıştı. Ka-
nada ihalesi için teklif veren 
BAE Systems ve Lockheed 

Firmaların Peşlerinde Koştukları Projeler
Ana Şirket Gemi Tipi Projeler

ThyssenKrupp  MEKO FFG(X)’te rol almayı planladı; ancak tasarım geliştirme
Marine Systems (TKMS) 200A  sözleşmesi imzalanan firmalar arasında yer alamadı. 

Austal
 INDEPENDENCE sınıfı 

 LCS’den türetilen fırkateyn 
FFG(X)

  SEA 5000 
Navantia F-100 Kanada
  General Dynamics Bath Iron Works’ün ortağı olarak FFG(X).

Fincantieri Marine Group FREMM
 SEA 5000

  FFG(X)

Lockheed Martin
 FREEDOM sınıfı LCS’den  FFG(X)

 türetilen fırkateyn Suudi Arabistan 

BAE Systems Tip 26
 SEA 5000

  Kanada
 Amerikan Sahil Güvenlik 

Huntington Ingalls
 Komutanlığına teslim ettiği,  

FFG(X)
 LEGEND sınıfından türetilen 
 fırkateyn 

Kanada’nın yeni nesil fırkateynleri, HALIFAX sınıfının yerini alacak.

Kanada, 
IROQUOIS sınıfı 

muhriplerini 
bir süre önce 

emekli etti.
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Martin ortaklığının Tip 26’sı 
ise hâlen ortada yok. Tip 
26’nın, Kanada değerlendir-
mesinde iyi bir puan alması 
ile ABD’de de kendisine yer 
bulabileceğinden de söz edi-
liyor [8]. Tip 26’nın dezavan-
tajı, fiyatı olacak; çünkü ABD 
bile kendi fırkateyn tedarik 
projesinde, gemi başına  
1,7 milyar dolar ödemek is-
temiyor. Navantia’nın, tüm 
bunların sonucunda, Kana-
da’da en avantajlı konumda 
bulunmanın sevincini yaşı-
yor olması muhtemel.
 
ABD, LCS
Tecrübesi Sonrasında 
Platformlarını 
Güçlendirmek 
İstiyor 
Kanada ve Avustralya ile 
aşağı yukarı aynı dönemde, 
ABD’nin, fırkateyn sınıfın-
da, olgun tasarımların ya-
rışacağı FFG(X) adı altında  
yeni bir program başlattı-

ğı, kamuoyu ile paylaşıldı.  
FFG(x)’in başlatılmasının baş-
lıca nedenleri, şöyle sırala-
nabilir:
n  Kıyı Muharebe Gemisi

(Littoral Combat Ship / 
LCS)’nin, özellikle ateş 
gücü açısından, gelişen 
tehditlere karşı yeterli 
bulunmaması,

n  Gelişen tehditlere karşı
daha fazla sayıda 

platforma dolayısı ile 
ARLEIGH BURKE sınıfı 
muhriplerden daha 
hesaplı, ama LCS’den 
güçlü bir ve

n  Zumwalt gibi yeni
teknolojik gelişmelerle 
zaman kaybettirmeyecek, 
kendini ispatlamış 
tasarıma sahip bir 
platforma ihtiyaç 
duyulması.

Projede, toplam 20 gemi-
nin inşa edilmesi öngörü-
lüyor. İlk aşamada; 2020, 
2021 ve 2022’de, birer ge-
minin donanmaya katılması 
planlıyor. Gemide yer ala-
cak birçok silah ve sensör  
(Mk 110 57 mm top veya  
Enterprise Air Surveillance 
Radar / EASR gibi), Ameri-
kan hükümeti tarafından te-
min edilecek.

Austal tarafından, 
FFG(X) için önerilen 

ve INDEPENDENCE 
sınıfı LCS’den 

türetilen fırkateyn 
tasarımı.
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LCS’nin üreticileri; alümin-
yum gemi ustası Austal ve 
benzer bir geminin Suudi 
Arabistan’a satışı için de 
çalışan Lockheed Martin, 
hemen kolları sıvadı. Her iki 
şirket de LCS tasarımlarını, 
daha uzun menzilli silahlar-
la donattıkları, daha güçlü 
modellerle fuarlarda boy 
göstermeye başladılar.
Programın Ar-Ge safhası 
için, toplamda 143,5 milyon 
dolar harcanması planlanıyor 
[9]. Ama şimdiden bu fona, 
Suudi Arabistan tarafından, 
kendi ihtiyaçları için, Lock-
heed Martin tasarımı LCS’nin 
geliştirilmesi amacıyla tah-
sis edilen, 22 milyon dolarlık 
katkı geldi [10]. Proje ile ilgili 
son gelişme de 16 Şubat’ta 
yaşandı. Amerikan Savunma 
Bakanlığı, FFG(X) projesinde 
yarışacak 5 şirketin her biri 
ile yaklaşık 15 milyon dolarlık 
tasarım geliştirme sözleş-
meleri imzaladı. 16 aylık mü-
cadele sonunda, Amerikan 
Deniz Kuvvetleri, seçimini 
tek gemiye indirecek. Söz-
leşme imzalanan şirketler; 
Huntington Ingalls, Lockheed 
Martin, Austal, General Dy-
namics Bath Iron Works (or-
tağı Navantia ile birlikte) ve 
Fincantieri oldular [11]. Bath 
Iron Works, Navantia ile daha 

önceden, İspanya’da da inşa 
edilen Perry sınıfı fırkatey-
nler için birlikte çalışmıştı. 
Açıklamadan, BAE Systems 
ve ThyssenKrupp Marine 
Systems’in, ihalenin dışında 
tutulduğu anlaşıldı. Lockhe-
ed Martin’in Ar-Ge safhası 
için aldığı destek, Suudi fonu 
ile birlikte, 37 milyon doları 
buldu.
Aslında program ile yeni bir 
teknoloji geliştirilmesi ön-
görülmüyor. ABD’nin ihti-
yaçlarına, eldeki dizaynların 
adaptasyonu söz konusu. 
Proje sonunda, Amerikan 
Deniz Kuvvetleri, maliyet 
etkinlik analizi yapacak [12]. 
15 milyon doların, 22-23 
milyon dolar seviyesine çık-
ması da firmalarla imzala-
nan sözleşmenin opsiyonu 
olarak yer alıyor. Amerikan 
Deniz Kuvvetleri, FFG(X) 
projesinde, 2018 fiyatları 
ile gemi başına, 950 milyon 
dolar ödemeyi öngörüyor. 
LCS’nin 568 milyon dolar-
lık fiyatı ile karşılaştırınca 
daha masraflı; DDG-51’in, 
1.750 milyon dolarlık fiyatı 
ile karşılaştırıldığında ise 
daha hesaplı. FFG(X)’lerin, 
DDG’lerden daha düşük yo-
ğunluklu; ancak çok tehditli 
ortamda harekât yapmaları 
öngörülüyor. u
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İtalyan Deniz Kuvvetlerinin, 
DSH sürümünde inşa edilen 
FREMM sınıfı fırkateyni 
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Değerli MSI Dergisi Okuyucuları,
Hemus-95 Vakfı olarak, Hemus Uluslararası Savunma Ekip-
manları Fuarı (International Defence Equipment Exhibition / 
IDEE)’nı organize eden kuruluşlardan biriyiz ve Bulgaristan 
Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlı-
ğının yanı sıra akademik çevreler ve üniversitelerle, Bulga-
ristan’daki savunma sanayisiyle ve pek çok diğer devlet ku-
rumu ve sivil kuruluşla yakın bir iş birliği içinde çalışıyoruz.
İki yılda bir düzenlenen ve alanında uzmanlaşmış olan bu 
fuar, Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı ile 
1995 tarihinden bu yana, geleneksel Uluslararası Plovdiv Fu-
arı’nın düzenlendiği yerde, Mayıs ayının son haftasında ger-
çekleştiriliyor. Bulgaristan Savunma Bakanı’nın ve Ekonomi 
Bakanı’nın himayelerinde gerçekleştirilen fuarın sloganında 
da belirtildiği gibi; savunma, terörle mücadele ve güvenlik 
konularına odaklanıyoruz. Fuar kapsamında, geleneksel ola-
rak düzenlediğimiz pek çok yan etkinlik var. Bu etkinlikleri; 
uluslararası bilimsel konferans, canlı gösterimler ve test 
atışları, dinamik ve statik sergiler ve fuar katılımcıları ve 
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, yabancı 
heyetler ve diğer konuklar arasında gerçekleştirilen toplantı 
organizasyonları olarak sıralamak mümkün. Tabii ki pek çok 
tanıtım ve sponsorluk olanağı da mevcut.

2016 yılının Mayıs ayında, Hemus 
IDEE’nin, 12’ncisi düzenlendi. He-
mus 2016, 3.700 metrekare ka-
palı alan ve 2.600 metrekare açık 
alandan oluşan sergi alanında, 
57’den fazla fuar katılımcısına ve 
kuruluşa ev sahipliği yaptı. Ziya-
retçi sayısı 2.500’ün üzerinde olan 
fuara, uluslararası katılım da cid-
di oranda artış gösterdi. Avrupa, 
Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkele-
rinden gelen 21 resmi yabancı he-

yetin yanı sıra NATO’nun çeşitli birimlerinden temsilciler ve 
Bulgaristan’da bulunan akredite yabancı misyon başkanları 
ve savunma ataşeleri, fuara katılan uluslararası temsilciler 
arasındaydı. Fuar katılımcılarına uygulanan memnuniyet an-
ketine göre, katılımcıların çoğunluğu, önceden belirlemiş ol-
dukları hedeflere ulaştı.
Bu yıl, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında, 13’üncüsü dü-
zenlenecek olan Hemus IDEE’de, hem fuar katılımcısı hem de 
ziyaretçi açısından, kayda değer bir uluslararası katılım gös-
terilmesini bekliyoruz. Fuara bu sene; 57 ülke, 4 NATO ajansı, 
Avrupa Savunma Ajansı ve 32 ülkeden Ulusal Silahlanma Di-
rektörleri davet edildi. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı 

olan Bulgaristan’ın programında da yer alan bir etkinlik olan, 
Uluslararası Bilimsel Konferans’ın da fuar kapsamında ger-
çekleştirilecek olması sebebiyle, bu yılki fuara uluslararası 
katılımın, daha da artmasını bekliyoruz. Şu ana kadar, yakla-
şık 30 firma, fuar katılımcısı olmak için başvuruda bulundu ya 
da fuara katılmak istediğini bize bildirdi.
Hemus IDEE’ye, Türkiye’den de hep katılım oldu ve bu sene de 
durum aynı. Ancak Türk savunma sanayisinin kapsamını, bü-
yüklüğünü, gücünü ve dünya çapındaki başarılarını düşündü-
ğümüzde, çok daha fazla firmanın katılma potansiyeli olduğu 
kanaatindeyim. Dolayısıyla, komşu ülkede gerçekleştirilecek 
olan Hemus 2018’e katılmaları için, onların daha çok ilgisini 
çekmeye ve onları teşvik etmeye çalışacağım. Türk savunma 
sanayisi temsilcilerine mesajım şöyle: Fuar katılımcıları için 
en önemli hedef müşteriler, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri ve 
Bulgaristan Polis Kuvvetleri olacak. Merkezi Bütçe’den ken-
dilerine kaynak tahsis edilmiş, çok sayıda projeleri mevcut. 
Bunlardan bazılarını, şu şekilde sıralayabilirim:
n	 Mekanize Tugaylar Dâhilindeki Tabur Muharebe
 Gruplarına Yönelik Esas Muharebe Teçhizatı Alımı;
 Üç Tane Tabur Muharebe Grubuna Yönelik İlave Teçhizat  
 Alımı; ömür devri boyunca entegre lojistik destek ve
 eğitim; simülatör, bakım ve lojistik gibi ilave gereklilikler.
n	 Yeni Tip Çok İşlevli Savaş Uçağı Alımı; radar 
 ve seyrüsefer teçhizatı, simülatörler ve lojistik de 
 dâhil olmak üzere, pilot eğitimi ve yer görevleriyle 
 ilgili ilave gereklilikler.
n	 Çok Amaçlı Karakol Gemisi Alımı ve silah sistemleri,
 radar, elektronik muhabere ile seyrüsefer teçhizatı,
 sistem entegrasyonu, simülatörler, bakım ve lojistik gibi
 ilave gereklilikler.
n	 Müşterek Kuvvet Komutanlığı için Müşterek Harekât
 Merkezi Kurulması ile eğitim, simülatörler ve bakım gibi
 ilave gereklilikler.
n	 Hafif Turboprop Temel Eğitim Uçağı Alımı; radar ve
 seyrüsefer teçhizatı, simülatörler, bakım ve lojistik de
 dâhil olmak üzere pilot eğitimi ile ilgili ilave gereklilikler.
Bu etkinlikte, ürün ve hizmetlerinizi sergilemeye, he-
pinizi davet ediyoruz. Diğer ayrıntılar ve başvuru şart-
ları ile ilgili olarak, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:  
www.hemusbg.org. Bizi LinkedIn’den de takip edebilirsiniz: 
https://www.linkedin.com/in/hemus-idee-023207156/

  Tümamiral (E) Nikolay Nikolov 
	 	 Hemus-95	Vakfı	Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Güney Afrika Cumhuriyeti
Ataşesi Veda Resepsiyonu

t  Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Deniz Albay Shawn Wright (solda), 
1 Şubat’ta, Ankara’da bir veda resepsiyonu organize etti. Deniz Albay 

Wright’ın misafirleri girişte karşıladığı etkinliğe, Ankara Askeri Ateşeler 
Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) üyeleri ve aileleri ile

 yakın arkadaşları katıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yeni Savunma Ataşesi 
Albay Albert Truter  (sağda) ve eşini tanıtan Deniz Albay Wright, 1 Nisan’da 

resmi olarak göreve başlayacak Albay Truter’a ve eşine 
başarılar diledi.  

t İran İslam Devrimi’nin 39’uncu Yıldönümü, 9 Şubat’ta, Ankara’da, İran Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Mohammad Ebrahim Taherian Fard ve Askeri Ataşe Albay Hossein Bekhoon’un davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeli, yabancı diplomatlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Büyükelçi Fard, Albay Bekhoon ve Hava Ataşesi Yarbay 
Mohammad Hosseini; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve FALO temsilcileriyle beraber bir anı fotoğrafı da çektirdi.

İran Milli Günü 
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 Ankara Askeri Ateşeler Birliği 
(AMAC) Kış Konferansı (Winter 
Conference), Bolu Kartalkaya’da, 
Grand Koru Otel’de 13-16 Şubat 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Çok sayıda AMAC üyesinin aileleriyle 
birlikte katıldığı konferans boyunca 
askeri ataşeler, bir yandan 
AMAC ortak konu ve problemlerine
ilişkin karşılıklı çözüm ve öneriler 
üretirken diğer yandan da kendilerinin 
görev alanı olan Türkiye ve 
dünyaya ilişkin politik ve askeri 
konularda ortak bir anlayışa 
ulaşabilecek fikir alışverişinde 
bulundu. Konferansın ilk gün 
konuşmacısı SİGMA Genel Müdürü 
Ahmet Doğan olurken; ikinci gün, 
ABD Deniz Ataşesi Deniz Yarbay 
John Eric Ager, Avusturya Savunma 
Ataşesi Tuğgeneral Reinhard 
Schöberl ve Avustralya Savunma 
Ataşesi Albay Andrew Fidge, 
Türkiye ve dünya odaklı kısa 
sunumlar yaptı. 

AMAC 
Kış Konferansı, 
Bolu’da 
Gerçekleştirildi

Deniz Yarbay John Eric Ager Tuğgeneral Reinhard Schöberl Albay Andrew Fidge
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t  Kosova Cumhuriyeti’nin 
10’uncu Bağımsızlık 
Günü, Kosova Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Avni Spahiu’nun 
ev sahipliğinde, 20 Şubat’ta, 
Ankara’da verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. 
Büyükelçi Spahiu’nun, elçilik 
personeli ve eşleri ile birlikte 
davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona;  Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal, Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeli, 
yabancı sivil ve askeri 
diplomatik misyon temsilcileri 
ile çok sayıda davetli katıldı.

t

 Geleneksel pasta, 
Kosova Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Avni 
Spahiu ve Askeri ve 
Savunma Ataşesi 
Yarbay Bekim 
Osmani’nin yanı 
sıra Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan 
Özbal ve Türk ve 
yabancı önemli 
konuklar eşliğinde 
kesildi.

Kosova 
Cumhuriyeti 
Bağımsızlık 
Günü 

t Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yarbay Bekim Osmani, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, 
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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 Belarus Cumhuriyeti 
Silahlı Kuvvetler Günü, 
22 Şubat’ta, Ankara’da 
verilen resepsiyonla kutlandı. 
Belarus Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Andrei Savinykh, 
Belarus Askeri Ataşesi Albay 
Sergei Sidomonidze ve eşleri, 
davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Ankara’da 
görevli askeri ataşeler, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, savunma sanayisi 
temsilcileri ve davetliler 
katıldı.

t

 Belarus Cumhuriyeti 
Silahlı Kuvvetler Günü, 
22 Şubat’ta, Ankara’da 
verilen resepsiyonla kutlandı. 
Belarus Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Andrei Savinykh, 
Belarus Askeri Ataşesi Albay 
Sergei Sidomonidze ve eşleri, 
davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Ankara’da 
görevli askeri ataşeler, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, savunma sanayisi 
temsilcileri ve davetliler 
katıldı.

t  Belarus 
Askeri Ataşesi 
Albay Sergei 
Sidomonidze, 
Savunma 
Sanayii 
Müsteşarlığı 
ve ROKETSAN 
temsilcileriyle 
beraber.

t Belarus Askeri Ataşesi Albay Sergei Sidomonidze, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Belarus 
Cumhuriyeti 
Silahlı 
Kuvvetler 
Günü 

Belarus 
Cumhuriyeti 
Silahlı 
Kuvvetler 
Günü 
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t  Kuveyt Devleti’nin 57’nci  
Milli Günü ve 27’nci Kurtuluş Yıldönümü, 
22 Şubat’ta, Ankara’da verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. Kuveyt’in Türkiye 
Büyükelçisi Ghassan Yousuf A.Alzawawi, 
Kuveyt Askeri Ataşesi Tuğgeneral Adel 
Almunawer, Kuveyt Müsteşarı Azzam 
Alasfoor ve eşleri, davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel, Türk Silahlı 
Kuvvetleri temsilcileri, Ankara’da görev 
yapan büyükelçiler ve askeri ataşeler  
ile çok sayıda davetli katıldı. 

t

 Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Ghassan 
Yousuf A.Alzawawi ve eşi Shaikhah Althaqeb, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile geleneksel
pasta kesti. 

t Soldan sağa: Fransa Savunma Ataşesi Yarbay
 Valery Sens, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Serdar Demirel ve Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanlığı Amerika ve Avrupa Bölgesi Müdürü 
Ertaç Koca

t Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Ghassan 
Yousuf A.Alzawawi’yi, Kuveyt Devleti’nin 57’nci Milli Günü ve 27’nci Kurtuluş Yıldönümü nedeniyle 
tebrik etti.

Kuveyt
Devleti’nin
Milli Günü
ve Kurtuluş
Yıldönümü 



t Kuveyt Askeri Ataşesi Tuğgeneral Adel Almunawer, AMAC üyeleriyle beraber.

t

 Meksika Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri 
Günü, 28 Şubat’ta, Meksika Büyükelçisi 
Rezidansında verilen bir resepsiyonla kutlandı.  
Meksika Büyükelçisi Adriana Mendex’in, Meksika 
Askeri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Enrique Rivera 
eşleriyle beraber, davetlileri girişte karşıladığı 
geceye, askeri ve sivil yabancı misyon temsilcileri, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve büyükelçilik 
personeli katıldı.

t Meksika Büyükelçisi Adriana Mendex, Askeri ve 
Hava Ataşesi Tuğgeneral Enrique Rivera ve Deniz 
Ataşesi Deniz Albay Berlanga Téllez Girón Othón, 
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Meksika 
Kara Kuvvetleri 
ve Hava Kuvvetleri 
Günü 
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t Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Günü 23 Şubat’ta, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Davetlileri, Rusya 
Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Alexey V. Erkhov’un, Rusya Federasyonu elçilik personeli ve eşleriyle karşıladığı resepsiyona, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, askeri ve sivil yabancı misyon temsilcileri, Türk savunma sanayii temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Günü 
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t Rusya Federasyonu Savunma Ataşesi Albay Andrey Dovger, Deniz Ataşesi Deniz Yarbay Maxim Sdorko, Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Victor Sharakin, Hava 
Ataşe Yardımcısı Binbaşı Vasily Chumak ve Deniz Ataşe Yardımcısı Binbaşı Igor Serdyuk, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t  Soldan sağa: Eurasia Airshow Satış ve 
İş Geliştirme Müdürü Celal Onur Uyanık, 

SSM Uluslararası İşbirliği Dairesi Orta Asya ve 
Uzak Doğu Bölge Müdürü Ahmet Kaygusuz, Rusya 

Federasyonu Büyükelçisi Alexey V. Erkhov, Eurasia 
Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz

t Soldan sağa: SaSaD Genel Sekreter Yardımcısı  
Yılmaz Küçükseyhan, Rusya Federasyonu 
Büyükelçisi Alexey V. Erkhov ve Bayan Küçükseyhan

t  Soldan sağa: ASELSAN Kurumsal İletişim 
Müdürü Dr. Hasan Fatih Bingöl, Rusya 

Federasyonu Savunma Ataşesi Albay Andrey 
Dovger, MSI Dergisi Uluslararası İlişkiler ve 

Yayın Koordinatörü Birol Tekince
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