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BAŞYAZI

Mart ayının en önemli gelişmelerinden biri, ASELSAN 
ile Yüksek Öğretim Kurumu ve Gazi Üniversitesi, Geb-
ze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında, lisansüstü eğitime 
yönelik olarak düzenlenen protokolün, 8 Mart’ta düzenlenen 
törenle imzalanması oldu. İmzalanan protokol ile birlikte, 
geçtiğimiz yıl kurulan ASELSAN Akademi çatısı altında yürü-
tülecek çalışmalarla ASELSAN, bu üniversitelerin dış kampü-
sü haline geldi. ASELSAN Akademi’de yürütülecek bu örnek 
program kapsamına ilk aşamada dâhil edilen bölümler ise 
bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, 
metalurji ve malzeme mühendisliği ve makine mühendisliği 
bölümleri oldu.
Türk savunma ve havacılık sanayisinde bir ilk olan ve  
sektörün amiral gemisi ASELSAN’a, kritik bir özellik daha ka-
zandıran bu protokol, üniversite sanayi iş birliğine de yeni bir 
boyut getirdi.
Bu çalışmanın hayata geçirilmesini, Türkiye’nin, 2023 ve son-
rasındaki hedeflerine ulaşabilmesi yolunda, tartışmasız en 
büyük ihtiyacı olan, yetişmiş insan kaynağının gelişmesi açı-
sından da önemli bir adım; adeta paradigma değişimi olarak 
değerlendirmek mümkün.
Başlatılan bu programı, sektörün ulaştığı seviye ve yürütülen 
projelerin büyüklüğü ve derinliği açısından, artık dünün uygu-
lamalarının sektörün ihtiyaçlarını karşılamadığına işaret eden 
ve dolayısıyla sektörün gelişimini gösteren, yeni bir referans 
noktası olarak da değerlendirebiliriz.
Bu çalışmalar, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan,  
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de tören-
deki konuşmasında işaret ettiği, “Savunma Sanayi Akademisi” 
gibi daha büyük oluşumlar için de kuvvetli birer temel teşkil 
edecektir.

Sektörün Uluslararası Alandaki
Sesi: MSI TDR
Gelişmeleri yerinde izlediğimiz ve Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin, yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki anlaşma-
larına ev sahipliği yapan DIMDEX fuarı, Mart ayının bir diğer 
önemli gündem maddesi oldu. 12-14 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuara dair hazırladığımız detaylı özel dosyayı, 
gelecek sayıda sizlerle paylaşacağız. Ancak fuardan bir tespi-
timizi, sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak ve önemli gördüğü-
müz bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Türkiye’nin çok üst düzeyde temsil edildiği DIMDEX’te, Türk 
firmalarının anlaşmalarına ilişkin bazı haberler, yurt içinde 
konuşuldu. Ancak haber değeri taşıyan gelişmelerin hiç biri, 

uluslararası kamuoyunun gündeminde, genel olarak pek yer 
almadı; en azından, Katar’ın, 28 tane NH90 helikopteri siparişi 
kadar ses getirmedi.
Bu durumun nedenleri, savunma, havacılık ve güvenlik ala-
nında, 25 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için, 
önünde sadece birkaç yılı kalmış olan Türk savunma ve hava-
cılık sanayisi açısından çok iyi analiz edilmeli.
Türk savunma ve havacılık sanayisi markasının yaratılması ve 
bu günlere getirilmesi, hiç de kolay olmadı. Yurt içi kamuo-
yunun, bu tür gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, tabii ki 
çok önemli. Ancak madalyonun diğer tarafında yer alan ulus-
lararası boyutu da 25 milyar dolarlık ihracat hedefinin, henüz 
2 milyar dolarlık kısmına ulaşmayı başarmış olan bir sektör 
tarafından, göz ardı edilmemeli.
Fuara katılan hiç bir Türk firmasının, ne fuar öncesinde ne de 
fuar sonrasında, İngilizce ya da başka bir dilde basın bülteni 
yayınlamamış olmasının, yaşanan bu durum üzerindeki etkisi 
tartışılmaz. Sektöre dair gelişmelerin, uluslararası alanda da 
duyurulması ve bunun için de sadece Türkçe değil, başta İn-
gilizce olmak üzere, diğer dillerde de dünya ile paylaşılması, 
Türk savunma ve havacılık sanayisi markasının gelişmesi ve 
güçlenmesi için şart.
Burada bir parantez açmak ve MSI Dergisi’nin İngilizce ver-
siyonu MSI Turkish Defence Review (TDR)’in, bu konuda na-
sıl bir ihtiyaca cevap verdiğine de kısaca değinmek istiyoruz. 
Çünkü bu tablo, MSI TDR’nin, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisindeki gelişmelerin, uluslararası ilgililere de güncel bir 
şekilde ulaştırılması yolunda, üstlendiği sorumluluğun büyük-
lüğünü göstermesi açısından önemli. 2014 yılı Nisan ayından 
beri aylık periyotta yayınlanmakta olan MSI TDR, bugün, dün-
yada, Türk savunma ve havacılık sanayisi alanındaki tek kay-
nak konumunda. MSI TDR, aylık periyodik sayıların yanı sıra 
Katar’daki fuarda dağıtımı yapılan DIMDEX’18 özel sayısı gibi, 
Türkiye’nin milli katılımla yer aldığı fuarlara yönelik özel içe-
riklerle hazırlanan özel sayıları ile sektörün marka değerine 
ve dolayısıyla geleceğine katkı sağlayarak çok önemli bir ihti-
yaca cevap veriyor.

EGM Kriminal Daire Başkanlığının Öncü Rolü
İnsansız kara araçları, son dönemde sektörün başlıca gündem 
maddeleri arasında yer alıyor. Bu araçların sıklıkla kullanıl-
dığı uygulamaların başında da bomba inceleme, imha ve olay 
yeri inceleme görevleri geliyor. Bu görevleri başarıyla yerine 
getiren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Baş-
kanlığı, ihtiyaç duyulan araçların yurt içinde özgün olarak ge-
liştirilmesi konusunda da öncü bir rol oynuyor. Yoğun mesaisi 
arasında MSI Dergisi’ne zaman ayıran ve faaliyetleri hakkın-
da bilgi veren EGM Kriminal Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet  
Müdürü Mehmet Tatlı’ya teşekkür ediyor ve bu vesileyle  
10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatının, kuruluşunun 
173’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.
DIMDEX fuarı özel dosyasının yanı sıra Nisan ayının öne çıkan 
gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Mayıs sayısı ile gelecek 
ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

ASELSAN Akademi’de İmzalar, 
Türkiye’nin Geleceğine Atıldı

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

NİSAN 2018
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Elli milyon liralık bir 
kaynağın tahsis edildi 
EYDEP, küçük ve orta 

ölçekli firmaların; kurum-
sallaşma, kalite, test ve 
sertifikasyon gibi konular-
daki eksikliklerini gider-
meyi amaçlıyor. Program 
sayesinde, tedarik katman-
larındaki eksikliklerin gide-
rilerek sanayi piramidinin 
homojen hale getirilmesi 
hedefleniyor. Programın 
bunları başarmak için izle-
yeceği yol ise alt yüklenici 
firmaların yetkinlik envan-
terinin oluşturulması, de-
recelendirilmesi ve paydaş-
lara raporlanması olacak. 
Program, alt yüklenicileri; 
sertifikasyon, Ar-Ge, patent 
yönetimi, kurumsallaşma 
(ERP, MRP ve PLM gibi ko-
nularda), belgelendirme 
faaliyetleri, mentorluk ve 
danışmanlık konularında da 
destekleyecek.

Verimsiz Yöntemler 
Geride Kalıyor
Normal şartlarda ana yükle-
niciler, birlikte çalışacakları 
alt yüklenicileri değerlen-

dirme, denetleme ve des-
tekleme konusunda, bir-
takım yöntemler izliyorlar. 
Ancak mevcut yöntem, farklı 
farklı ana yüklenicilerin, alt 
yüklenicileri ayrı ayrı ziya-
ret ederek değerlendirmesi 
üzerine kurulu. Fakat aynı 
alt yüklenicinin, aynı kriter-
lerle ilgili, farklı ana yük-
leniciler tarafından birden 
fazla kez değerlendirmeye 
tabi tutulması, verimsizliği 
de beraberinde getiriyor.
EYDEP ise bir değerlendirici 
havuzu oluşturulmasını ve 
buradaki değerlendiricile-
rin, alt yüklenicileri, daha 
önceden belirlenmiş stan-
dart kriterlere göre değer-
lendirmesini ve bu sonuç-
ların kayıt altına alınarak, 
tüm ana yüklenicilerle pay-
laşılmasını kapsıyor. Böyle-
likle pek çok konuda israfın 
da önüne geçilmesi amaç-
lanıyor. Program kurgula-
nırken, yerli ve yabancı ana 
yüklenicilerin, alt yüklenici 
değerlendirme kriterlerin-
den yararlanıldı.
Bir başka konu da savun-
ma ve havacılık sanayisin-

de üretilen farklı ana plat-
formlarda, bazen birbirinin 
tamamen aynısı olan veya 
birbirine çok benzeyen alt 
sistemler ve komponentlerin 
kullanabiliyor olduğu gerçe-
ği. Bu durumda, çok benzer 
alt sistemler, farklı ana yük-
lenicilerin ihtiyaçları doğ-

rultusunda, farklı alt yük-
leniciler tarafından, birden 
fazla kez geliştirilmiş oluyor. 
Bununla birlikte, EYDEP sa-
yesinde oluşturulacak veri 
bankası sayesinde, bu alt 
bileşenlerin birer kaydının 
oluşturulması ve tekrarların 
önüne geçilmesi planlanıyor.

EYDEP, Dünya Ligine, Türkiye’den 
Yeni Oyuncular Çıkarmayı Hedefliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 
22 Mart’ta, Ankara’da düzenlediği 
etkinlikle Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme ve Destekleme 
Programı (EYDEP)’nın lansmanını 
gerçekleştirdi. Başbakan Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı ve konuşmasında 
önemli mesajlar verdiği etkinliğe, 
savunma ve havacılık sanayisinden, 
KOBİ’lerden ana yüklenicilere kadar, 
pek çok paydaş katılım sağladı. 
Etkinlik, bir dizi protokolün 
imza törenine de sahne oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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EYDEP’in şu andaki değer-
lendirici havuzunda, 110 kişi 
bulunuyor. Havuzdaki de-
ğerlendiriciler; Milli Savun-
ma Bakanlığı, SSM ve çeşitli 
ana yüklenici firmaların per-
sonelinden oluşuyor.

Yerel Ligden 
Dünya Ligine
Etkinlik, sırasıyla Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Milli Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli ve 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 
yaptıkları açılış konuşmaları 
ile başladı.
Prof. Dr. Demir, şirketlerin 
büyüyebilmeleri için birlikte 
yol alınması gerektiğini vur-
gulayarak sözlerine başladı. 
EYDEP’in arkasındaki fel-
sefeyi açıklarken, firmala-
rın eksikliklerinin tespiti ile 
başlayan süreçte, bu firma-
ların eksikliklerine yönelik 
olarak verilecek; eğitim, 
mentorluk, danışmanlık, 
makina ve teçhizat gibi her 
türlü desteğin bir yöntem 
dahilinde yönetildiğini an-
lattı.
Prof. Dr. Demir, EYDEP’in 
vizyonu konusunda ise şun-
ları söyledi: “Şu anda yap-
tığımız lansman, sadece 
bir başlangıç. Bu program; 
kümelerle ve organize sa-
nayi bölgeleri (OSB’ler) 
ile temas ederek giderek 
büyüyen ve genişleyen bir 
sistem oluşturacak. Niha-
yetinde de yurt dışındaki 

global şirketlerin, ana yük-
lenicilerimize gönül rahat-
lığı ile gelip çalışabilecek-
leri, uzun süreli ilişkiler 
kurabilecekleri ve tedarik 
zincirlerinde ‘Acaba yarın 
aynı tedarikçiden aynı kali-
teyi bekler miyim?’ endişe-
lerinin olmayacağı bir sis-
tem kurmak istedik.”

Sektör, 
Yeni Yatırımcıları 
Çekiyor
Bakan Canikli ise konuş-
masına, savunma ve ha-
vacılık sanayisinin ülke 
ekonomisine olan katkıla-
rından bahsederek başladı:  
“En çok katma değer içe-
ren ürün grubu, savun-
ma sanayisi ürünleri. [Bu 
sektörün] Bir özelliği daha 
var: Rekabetçi bir fiyatı 
yok. Her ülkenin ürettiği 
ürün, bir şekilde diğerle-
rinden farklılık arz ediyor.  
Dolayısı ile karşılaştırıla-
bilir olmadığı için, reka-
betçi bir fiyat oluşmuyor.  
Fiyat, bu anlamda, üretici 
ülkenin takdiri ve inisiyatifi 
çerçevesinde oluşuyor. Fi-
yatlar da içerisinde yüksek 
katma değer ihtiva ettiği 
için yüksek.”
Türkiye’nin orta gelir tuza-
ğından kurtulabilmesi için, 
yüksek katma değerli ürün-
ler üretmesinin şart oldu-
ğunu da vurgulayan Bakan 
Canikli, bunun yolunun, sa-
vunma ve havacılık sanayisine  

Prof. Dr. İsmail Demir
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hâkim olmaktan geçtiğini 
hatırlattı.
Bakan Canikli, savunma ve 
havacılık sanayisinin, yatı-
rımcılar açısından gördüğü 
ilgiye de değinerek, sektöre 
sürekli yeni oyuncular girdi-
ğini ve sermayenin, savun-
ma ve havacılık sanayisine 
doğru kaydığını belirtti.

Sektörün
İhtiyaç Duyduğu 
Dönüşüm
Törenin son konuşmasını 
yapan Başbakan Yıldırım, 
sözlerine, son yıllarda, sa-
vunma ve havacılık sana-
yisindeki yerlilik oranının, 
%24’lerden %65’lere çıka-
rıldığını belirterek başladı. 

1950’li yıllardaki devletçi 
anlayış ile işletilen kamuya 
ait fabrikaların çok verimsiz 
çalıştıklarından bahseden 
Başbakan Yıldırım, sektörle 
ilgili olarak ise şunları söy-
ledi: “Savunma ve havacılık 
sanayisinde, bizim dünya 
ölçeğinde şirketlerimiz var. 
SSM ve Türk Silahlı Kuv-

vetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV) altında şirketleri-
miz var. Milli Savunma Ba-
kanlığına bağlı fabrikaları-
mız ve tersanelerimiz var. 
Esasında, geçmişten gelen 
bir altyapımız var. Ama bu 
altyapıyı, değişen dünya 
şartlarına göre, değişen 
teknolojik gelişmelere göre 

Nurettin Canikli Binali Yıldırım
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uyumlu hale getirmek, bu 
dönüşümü gerçekleştirmek, 
şu anda bu şirketlerin gele-
ceğini ve kaderini belirleye-
cek. Acaba bu firmalar, yine 
bu kamu anlayışı ile zaman 
odaklı olmayan, maliyet 
odaklı olmayan, rekabetçi 
anlayışı yerleştirmeyen şe-
kilde çalışmaya devam mı 
edecekler; yoksa dünyadaki 
emsalleri ile yarış halinde; 
hem teknolojik gelişmeleri-
ni tamamlamış hem de za-
man ve fiyat bakımından re-
kabetçi hale mi gelecekler?”

Dünya Liginde 
3 Firmamız Var, ama 
Bu Sayı Artmalı
Başbakan Yıldırım, Ameri-
kan Defense News dergisi-
nin, her yıl Temmuz ayında 
açıkladığı ve dünyanın en 
büyük 100 savunma sanayisi 

şirketinin derlendiği Top 100 
listesinde, 2017 yılında yer 
almayı başaran; ASELSAN,  
TUSAŞ ve ROKETSAN’ı 
kastederek şunları söyle-
di: “Şimdi 100 büyük şirket 
içerisinde, Türkiye’nin 3 
tane savunma sanayisi şir-
keti öne çıkıyor. Bu şirketler 
önemli; ama tek başına bun-
lar bir şey yapamaz. Burada 
bir ekosisteme ihtiyaç var. 
İşte bu programın amacı, bu 
ekosistemi tamamlamak.”
Ülke savunmasında cay-
dırıcılığın da çok önemli 
olduğunu; bunun da dışa 
bağımlılığın azaltılması ile 
sağlanabileceğini vurgula-
yan Başbakan Yıldırım, şun-
ları ekledi: “O yüzden, küçük 
ve orta ölçekli firmaların 
tespiti, bunların desteklen-
mesi, yönlendirilmesi ve 
belirli konularda uzmanlaş-

Bilal Aktaş

SSM ve SSTEK arasındaki protokolü Prof. Dr. İsmail Demir 
ve Mustafa Gürsoy imzaladı.
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malarının sağlanması, ol-
mazsa olmaz. SSM’nin baş-
lattığı bu program da tam bu 
amaca hizmet ediyor.”
Başbakan Yıldırım, son ola-
rak, EYDEP için ayrılan 50 
milyon liralık kaynağın ye-
terli olmadığını ve arttırıl-
ması gerektiğini söyledi.
Daha sonra, SSM Sanayi-
leşme Dairesi Başkanı Bilal 
Aktaş, EYDEP’i tanıtan bir 
sunum yaptı.

Ana Yükleniciler 
İlk Adımı Atıyor
Etkinlik, SSM ile çeşitli ku-
rum ve kuruluşlar arasında, 
EYDEP’e yönelik olarak iş 
birliği protokolleri imzalan-
ması maksadıyla düzenle-
nen törenle devam etti. SSM, 
bu kapsamda; ASELSAN, 
HAVELSAN, FNSS, KOSGEB, 
MKEK, ROKETSAN, SSTEK 

ve TUSAŞ’la birer iş birliği 
protokolü imzaladı.
Tören sırasında imzaları 
atan isimler, şu şekilde sı-
ralandı:
n Savunma Sanayii 
 Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
 Demir,
n KOSGEB Başkanı Prof.
 Dr. Cevahir Uzkurt,
n ASELSAN Genel Müdürü
 Dr. Faik Eken,
n HAVELSAN Genel Müdürü 
 ve CEO’su Ahmet Hamdi
 Atalay,
n FNSS Genel Müdürü 
 ve CEO’su K. Nail Kurt,
n Makina ve Kimya 
 Endüstrisi Kurumu
 (MKEK) Genel Müdür
 Yardımcısı Kadri Uyanık,
n ROKETSAN Genel Müdürü 
 Selçuk Yaşar,
n TUSAŞ Genel Müdürü
 Doç. Dr. Temel Kotil ve

n SSTEK Genel Müdürü
 Mustafa Gürsoy.
Etkinlik, salonda hazır bu-
lunan EYDEP değerlendi-

ricilerine sertifika takdim 
edilmesi ve hatıra fotoğrafı 
çekilmesinin ardından son 
buldu. u

FNSS, Sektörün Gelişimine 
Verdiği Desteği, 
EYDEP ile Sürdürüyor
Kurulduğu günden bu yana, alt yüklenicileri ile 
birlikte büyüme stratejisi ile çalışmalarını 
şekillendiren FNSS, EYDEP’e sağladığı katkılarla 
ilgili, 30 Mart’ta bir basın bülteni yayınladı.
2012 yılında Onaylı Tedarikçi Programı’nı başlatan 
FNSS, bu alandaki faaliyetleri çerçevesinde, EYDEP’e 
de çeşitli katkılar veriyor. EYDEP’te görev yapacak 
sertifikalandırılmış değerlendiricilerden oluşan 
ekipte, FNSS çalışanları da yer alıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, EYDEP’te 
aldıkları rol ile ilgili şunları söyledi: “FNSS olarak, 
alanımızda dünya liderlerinden biriyiz ve zirvede 
kalma mücadelemizde, alt yüklenicilerimizin, en 
önemli kozlarımız arasında bulunduğunun farkındayız. 
Kullanıcımız bizden, ortaya koydukları zorlu 
gereksinimleri, yüksek performanslı ve maliyet-etkin 
çözümlerle karşılamamızı bekliyor. Bu beklentileri 
karşılarken, kritik alt sistem, parça ve bileşenlerimizi 
tasarlayan ve üreten alt yüklenicilerimizden de 
destek alıyoruz. Bu sebeple 2012 yılında kendi 
Onaylı Tedarikçi Programımızı başlatmıştık. Aradan 
geçen sürede, sektörün daha da gelişmesi ile 
artık sektörün geneline hitap edebilecek bir onaylı 
tedarikçi mekanizmasına ihtiyaç duyulmaya başlandı. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, her zaman 
olduğu gibi, burada da yine öncü bir rol üstlendi 
ve EYDEP’i başlattı. Biz de FNSS olarak tecrübeli 
arkadaşlarımızla sürece destek verdik ve programın 
başlatılma aşamasına, hep birlikte ulaştık. İnanıyorum 
ki EYDEP, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması 
yolunda, stratejik hamlelerden biri olacak. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.”

SSM ve KOSGEB arasındaki protokolü, Prof. Dr. İsmail Demir ve 
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt imzaladı.

SSM ve ana yüklenici firmalar arasındaki protokolü imzalayanlar, 
soldan sağa; K. Nail Kurt, Ahmet Hamdi Atalay, Dr. Faik Eken, Prof. Dr. İsmail 
Demir, Kadri Uyanık ve Selçuk Yaşar oldu.
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MSI Dergisi: Kriminal Daire Başkanlığı 
olarak, savunma ve havacılık sektörü 
ile yakın çalışıyorsunuz. Kriminal 
Daire Başkanlığı; Yeni Nesil Olay Yeri 
İnceleme Aracı, KBRN Aracı ve 
Yerli Balistika Projesi ile IDEF 2017’de de  
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Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Daire Başkanı Mehmet TATLI:

“Ülkemize özgü şartlar düşünülerek 
ve kolluk güçlerimizin istekleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilmiş olduklarından, 
yerli ürünleri tercih ediyoruz.”

Türkiye’de, insansız kara araçlarını denildiğinde 
akla gelen ilk uygulama, kuşkusuz, bomba 

inceleme, imha ve olay yeri inceleme görevleri. Bu 
görevleri başarıyla yerine getiren Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, bu 
görevlerde ihtiyaç duyulan araçların yurt içinde 

özgün olarak geliştirilmesi konusunda da öncü bir 
rol oynuyor. Yoğun mesaisi arasında MSI Dergisi’ne 

zaman ayıran EGM Kriminal Daire Başkanı 1. Sınıf 
Emniyet Müdürü Mehmet Tatlı’dan, bu alandaki 

çalışmaları hakkında bilgi aldık.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

EGM Kriminal Daire Başkanlığının, bomba imha ve inceleme amaçlarıyla 1997 yılından bugüne kadar kullandığı farklı insansız araçlar bir arada görülüyor.



yer aldı; siz de fuarı ziyaret ettiniz. 
Öncelikle savunma ve havacılık 
sektörü ile ilişkileriniz hakkında 
genel bir çerçeve çizer misiniz?
Mehmet TATLI: Bulunduğu bölgede 
hassas bir jeopolitik konuma sahip 
olan ülkemiz, ulusal bütünlüğünü, 
tüm tehdit unsurlarına karşı, milli 
kaynakları ile korumak durumunda-
dır. Böyle bir çerçevede, hem bağım-
sız hareket edebilmek hem de ulusal 
ekonomiye olumlu katkı sağlamak 
bakımından, ülke savunmasının aza-
mi ölçüde yerli kaynaklara dayandırıl-
ması, günümüzde tartışma götürme-
yen bir devlet stratejisi niteliğindedir. 
Yurt çapında etkin ve istikrarlı Ar-Ge 
programları ile yerli teknoloji ta-
banının geliştirilmesi, bu hedeflere 
ulaşmada büyük önem taşımaktadır. 
Günümüzde, dünyada söz sahibi ülke-
lerin gücünün dayandığı temel nokta, 
güçlü ekonomileri ve güçlü savunma 
sanayileridir.
Bu bağlamda, başta Sayın Cumhur-
başkanımız olmak üzere, Sayın Baş-
bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanı-
mız tarafından da büyük bir önem 
atfedilen milli teknolojinin geliştirilip 
kullanılmasının sağlanması amacıyla 
yürütülen projelere, Başkanlığımız ta-
rafından teknik destek verilmektedir.
Bu kapsamda, Daire Başkanlığımız 
tarafından, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) ve TÜBİTAK nezdinde 
yürütülmekte olan projelere, birimi-
mizin bilgi birikimi ve tecrübeleri ak-

tarılarak önemli bir katkı sağlanmak-
tadır.
Kriminal Daire Başkanlığı olarak:
n	 Türkiye genelinde ateşli silahlarla

meydana gelmiş adli vakalarla 
ilgili olarak ele geçen balistik 
bulguların (kovan ve mermi 
çekirdeği) dijital görüntülerinin 
merkezi bir veri tabanında 
toplanması, tek bir merkezden 
analiz ve incelemelerin yapılması 
amacıyla TÜBİTAK 1007 KAMAG 
programı kapsamında 09.04.2008 
tarihinde başlatılan “Balistika 
(2010) Bilgisayarlı Kovan ve Mermi 
Çekirdeği Balistik Görüntüsü 
Analiz ve Tanıma Sistemi” 
projesi, 08.08.2011 tarihinde 
tamamlanmıştır.

n	 SSM ile varılan mutabakat 
 sonucu, Türkiye’de Balistik
 Test Merkezi Projesi 
 kapsamında hafif ateşli 
 silah (14,5x114 mm  çap dâhil),
 hafif ateşli silah mühimmatı 
 ve balistik koruyucu
 malzemelere ilişkin uluslararası
 akreditasyona ve sertifika
 düzenleme yetkisine sahip olan
 ve adli balistik incelemelerinde
 atışlı test ve denemeler ile
 atışın yeniden yapılandırılması
 çalışmalarının yapılmasına 
 uygun olan bir Milli Balistik
 Test Merkezi kurulumu 
 amacıyla yürütülen projenin 
 2023 yılına bitirilmesi
 hedeflenmektedir.
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n	 Yine SSM ile yürütülen “Kriminal
İnceleme Araçları (KIRAÇ) 
Geliştirme ve Tedariki” projesi ile 
her türlü arazi ve iklim şartında 
uzman personele çalışma ve 
inceleme imkânı sağlayacak, 
yürüyen aksam ve şasi ile gövdesi 
özel tasarım ve üretim olan, olay 
yeri inceleme birimleri tarafından 
kullanılacak, 90 adet 4x4 zırhsız 
yeni nesil kriminal inceleme aracı 
ve 20 adet 4x4 zırhlı yeni nesil 
kriminal inceleme aracı ile kriminal 
laboratuvar polis müdürlüklerince 
incelemelerde kullanılacak, 
10 adet 4x4 zırhsız yeni nesil 
kriminal inceleme aracı 
olmak üzere toplam 120 adet 
kriminal inceleme aracı tedariki 
hedeflenmektedir.

KIRAÇ Projesi kapsamındaki araçlar, 
2018 yılı içerisinde teslim edilecektir. 
KIRAÇ Projesi’ndeki araçlarda yer alan 
APFİS Sistemi ile olay yerinden elde 
edilen parmak izlerinin, anlık olarak 
sorgulaması yapılabilecektir.
KIRAÇ Projesi’nde geliştirilen araçlar, 
münhasıran kriminal inceleme için ta-
sarlanan, üretilen ilk araç olma özelli-
ğine sahiptir. Dünyadaki ve ülkemizde-
ki genel uygulama ise ticari araçların 
üst yapı çalışmaları ile Kriminal/Olay 
Yeri İncelemeleri için düzenlemeler 
yapılmasıdır.
KIRAÇ Projesi kapsamında geliştirilen 
araçların, IDEF 2019’da sergilenmesi 
hedeflenmektedir.
Ayrıca; Kriminal Daire Başkanlığı ola-
rak geçmiş yıllarda yürütülmüş olan, 
Olay Yeri İnceleme Sırasında Kullanılan 

Malzemelerin Geliştirilmesi, Görüntü 
İyileştirme ve Onarma (İYON), Kriminal 
Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik 
Performans Yönetimi Destekli Öğrenen 
Organizasyon Yapılandırılması, Portatif 
Jammer Cihazı, Türkiye’nin Adli Bilim-
ler Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 112 
Personeli Eğitimi, Türkiye’nin Adli Bi-
limler Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
(Cihaz Tedariki Bölümü) projeleri ba-
şarı ile tamamlanmıştır.

MSI Dergisi: Kriminal Daire Başkanlığı 
olarak; bomba imha ve inceleme ile 
olay yeri inceleme konularında da 
çalışıyorsunuz. Bu çalışma alanlarında, 
insansız kara araçlarının yeri 
nedir? Bu araçları hangi görevlerde 
kullanıyorsunuz?
Mehmet TATLI: Daire Başkanlığımıza 
bağlı olarak 81 ilimiz, 21 ilçemizde ve 
Başkanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM ve Başbakanlık Koruma Daire 
başkanlıkları bünyesinde olmak üzere, 
ülkemiz genelinde, toplam 106 birimde, 
Bomba İmha ve İnceleme Birimlerimiz 
hizmet yürütmektedir. Merkez ve taşra 
teşkilatımızdaki Bomba İmha ve İnce-
leme Birimlerimiz; KBRN içerikli kirli 
bomba, bomba ve şüpheli cisimlere yak-
laşma, zararsız hâle getirme, imha etme, 
artıklar üzerinde delil araştırma ve tes-
pitinde teknik olarak görev yapmaktadır.
Bu kapsamda, görev alanı içerisinde, 
bomba ve şüpheli cisimlere yaklaşma 
konusunda kullanılan ve insansız kara 
aracı olarak nitelendirilebilecek olan 
Bomba İmha Robotları, şüphesiz, tüm 
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
Bomba Uzmanı personelin en büyük 
yardımcısı konumundadır.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı, 2000’li yılların başında, TÜBİTAK ile bomba imha ve inceleme robotu geliştirdi.

EGM Kriminal Daire 
Başkanlığının 

envanterine son 
dönemde giren 

bomba imha 
ve inceleme 

robotlarından, 
ASELSAN üretimi 

ERTUĞRUL.

ASELSAN ERTUĞRUL, 
olay yeri inceleme 

aracı içinde görülüyor.
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Teşkilatımızda; ilk olarak, 1978 yılında, 
İngiltere ile ülkemiz arasındaki ulus-
lararası iş birliği çerçevesinde, İngilte-
re’de bir eğitim faaliyeti düzenlenmiş 
ve akabinde, 2 adet Bomba İmha Robo-
tu (Weelbarrow marka) ülkemize hibe 
edilmiştir. Söz konusu robotlar, Ankara 
ve İstanbul illerinde, 1980 yılından itiba-
ren kullanılmış ve birçok olaya müdaha-
le edilmiştir.
Ancak o yıllarda, söz konusu robot tek-
nolojisinde, dünya genelinde sadece 
birkaç ülkenin söz sahibi olması nede-
niyle yurt dışından robot alımı, zor şart-
larda gerçekleştirebilmekteydi. Baş-
kanlığımızca, 1997 yılında, bir taraftan 
robot temin edebilmek için çalışmalar 
yürütülürken bir taraftan da yerli ve 
milli bir robot üretiminin yapılabilmesi 
için çalışmalar yürütülmekteydi.
Bu kapsamda, ilk olarak, 1997 yılında, 
MKE Maksan fabrikasında yerli ro-
bot tasarım çalışması; 2003 yılında da 
TÜBİTAK-MAM’da, yerli robot üretimi 
amacıyla Ar-Ge çalışması yapılmıştır.
Başkanlığımızca, Bomba İmha ve İnce-
leme Birimlerimize:
n	 2003 yılında, Kanada’dan 5 adet
 Wanguard marka bomba imha
 robotu alınmıştır.
n	 2003 yılından sonra ise 

yabancı meşeli ürün alımına son 
verilmiş; tamamen yerli ürünlere 
yönelinmiştir. Bu bağlamda, 2005 
yılında 10 adet, 2006 yılında 10 
adet, 2007 yılında 6 adet, 2009 

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak 81 ilimiz, 21 ilçemizde ve 
Başkanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık 
Koruma Daire başkanlıkları bünyesinde olmak üzere, ülkemiz 
genelinde, toplam 106 birimde, Bomba İmha ve İnceleme 
Birimlerimiz hizmet yürütmektedir. 

BALİSTİKA sistemi ile Türkiye genelinde ateşli silahlarla meydana gelmiş adli vakalarla ilgili olarak ele geçen balistik bulguların (kovan ve mermi çekirdeği) 
dijital görüntülerinin merkezi bir veri tabanında toplanması ve tek bir merkezden analiz ve incelemelerin yapılması mümkün hâle geldi.
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yılında da 10 adet olmak üzere 
ELEKTROLAND firmasından  
AK-ER taşıyıcı tabir edilen robot 
alımı yapılmıştır.
Söz konusu AK-ER taşıyıcıların 
bomba imha robotundan farklı yönü 
ise o yıllardaki teknolojiyle şüpheli 
paket ve bombaları, üzerindeki 
kameralar ile uzaktan inceleyip 
üzerine takılı AK-ER silahıyla etkisiz 
hâle getirmek amacıyla dizayn 
edilmiş olmasıdır. Daha sonra, 
yaşanan teknolojik gelişmeler 
sayesinde, söz konusu robotlar, 
çevre izleme kamerası ve robotik 
el eklemek suretiyle üzerlerinde 
değişikler yapılarak günümüzdeki 
şeklini alan bomba imha robotlarına 
dönüştürülmüştür.

n	 2012 yılında 5 adet, 2013 yılında 
15 adet, 2015 yılında 2 adet 
ASELSAN üretimi (KAPLAN) 
bomba imha robotu alınmıştır.

2015 yılında, terör olaylarının artma-
sı nedeniyle operasyon bölgelerinde, 
bomba uzmanı personelin, bomba 
olaylarına müdahale amacıyla zırhlı 
araçlara ve helikopterlere rahatlıkla 
konabilecek türde hafif ve küçük tip ro-
bot ihtiyacı hâsıl olmuş; bu amaçla da 
48 adet ELEKTROLAND firması üretimi 

(ÇETİN) küçük tip bomba imha robotu 
envantere kazandırılmıştır.”
Ayrıca, Başkanlığımız ile SSM arasında 
görüşmelere başlanarak Başkanlığımız 
bünyesindeki Bomba İmha ve İnceleme 
Birimlerinde kullanılmak üzere, 100 
adet orta büyüklükte bomba imha robo-
tunun üretimi konusunda bir proje haya-
ta geçirilmiştir. Hâlen devam eden söz 
konusu proje kapsamında, 2017 yılında 
ASELSAN tarafından imal edilen proto-
tip üretim 2 adet bomba imha robotu, 
tarafımızdan teslim alınmıştır. Anılan 

projenin, bu yıl içerisinde tamamlana-
rak 100 adet bomba imha robotunun 
Teşkilatımıza teslimi hedeflenmektedir.
Bahsi geçen tüm yerli robotların, dün-
yadaki emsallerinden aşağıda kalır bir 
yönü olmaması ve yerli ve milli bir ürün 
ortaya konulması için, dizayn aşamasın-
da, Başkanlığımız Bomba İmha ve İnce-
leme Şube Müdürlüğünde görevli bom-
ba uzmanı personelimiz tarafından, her 
türlü teknik destek verilmiştir.
Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak-
ta olan insansız kara araçları, şunlardır:

Yeni Nesil Olay Yeri İnceleme Aracı, sunduğu ergonomi ile de dikkat çekiyor.
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1. Uzaktan Komutalı AK-ER 
 Taşıyıcılar: Şüpheli paket ve 
 bombalara yönelik müdahalede
 kullanılmaktadır.
2. Bomba İmha Robotu: Bomba 
 ve şüpheli paket olayları ile 
 KBRN olaylarında, şüpheli 
 cisimlerin kontrolü, keşfi ve 
 müdahalede kullanılmaktadır.
3. Uzaktan Komutalı Tahrip Taşıyıcı:

İmha veya tahrip yapılacak 
bölgelere patlayıcı maddenin 
taşınması, araç bombalara 
yapılacak müdahale yöntemlerinin 
uygulanması ile tünel, menfez 
ve mağara gibi insanın 
giremeyeceği noktaların keşfi 
amaçlı kullanılmaktadır.

Bomba Uzmanı personel tarafından 
kullanılan bomba imha robotları, şüp-
heli paket ve bomba olaylarında ve 
KBRN içerikli kirli bombaların keşif 
ve tespitinde ve bunlara müdahalede 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra söz 
konusu robotlar, teröristlerce, on-
larca, hatta yüzlerce kilo patlayıcının 
yerleştirildiği araç bomba olaylarında 
da; şüpheli aracın yanına yaklaşma, 
aracın kapılarının açılması, camla-
rının kırılması, bagajının açılması  
gibi işlemlerde kullanılmaktadır. 
Böylece, bomba uzmanı personelin 
hayatını riske etmeden, keşif ve tes-
pit yapma olanağı sunmakta; eğer bir 
tespitte bulunulmuş ise de uzaktan 
gerekli müdahale imkânı sağlamak-
tadır.
Örneğin, 05.04.2012 tarihinde, 
Diyarbakır merkez Sur ilçe-
sinde meydana 
gelen şüpheli 
paket olayına ve 
20.06.2014 tari-
hinde, Hatay, Rey-
hanlı’da meydana 
gelen şüpheli paket 
olayına bomba imha 
robotu ile müdaha-
le edilirken bom-
ba imha robotları 
şüpheli cisimle-
rin yanına yak-
laşırken patla-
malar meydana 
gelmiş ve patla-
malar neticesinde, 
her iki olayda da ro-
botlar kullanılamaz hâle 
gelmiştir. Her iki olayda da kul-
lanılan robotların, iki Bomba Uzmanı 
personelimizin hayatını kurtarmasına 

vesile olması dikkate alındığında, söz 
konusu robotların bomba uzmanı per-
sonelimiz için ne denli önemli ekipman 
olduklarının bir göstergesidir.

MSI Dergisi: Burada bir parantez 
açmak istiyoruz. Aslında bu çalışma 
alanları, nehir, göl ve denizleri de 
kapsıyor. İnsansız su altı araçları 
ile ilgili çalışmalarınız da var mı?
Mehmet TATLI: Tüm organizasyonlar-
da olduğu gibi, Teşkilatımızda da işbö-
lümü ve görev paylaşımı kapsamında 
sorumluluklar paylaşılmıştır. Bu bağ-

lamda, sualtı konusunda Teşkilatımızda 
yetkili birim, Koruma Daire Başkanlığı-
mıza bağlı Kurbağa Adam birimlerimiz 
olduğundan, görev alanımız ile ilgili 
konularda bir talep veya bizim talebimiz 
olması halinde ilgili birimimize teknik 
destek verilmekte ve alınmaktadır.

MSI Dergisi: Daire Başkanlığınızın 
envanterinde hangi insansız 
kara araçları var? Bunlarla ilgili 
bakım ihtiyaçlarınızı nasıl 
karşılıyorsunuz?
Mehmet TATLI: Başkanlığımıza bağ-
lı Bomba İmha ve İnceleme Birimleri 
envanterinde, 36 adet AK-ER Taşıyıcı 
Robot, 76 adet Bomba İmha Robotu ve 
10 adet Uzaktan Komutalı Tahrip Ta-

şıyıcı bulunmaktadır. Başkanlığımız 
envanterinde bulunan Bomba İmha 
Robotlarının her türlü bakım ve ona-

rımı, garanti kapsamında yaptırıl-
makta; garanti kapsamı sona erenler 
için ise Emniyet Genel Müdürlüğümüz 
bütçe olanakları kapsamında gerekli 
işlemler yapılmaktadır.

MSI Dergisi: İnsansız kara araçlarını 
kullanan personel ve bu personelin 
eğitim faaliyetleri konusunda bilgi 
verir misiniz?

Mehmet TATLI: Uzman personelimi-
zin yetiştirildiği temel eğitim kurs-
larında, bir Bomba Uzmanı perso-
nelin görevi esnasında kullandığı 

tüm ekipmanlar konusunda eğitim 
verilmektedir. Ayrıca envantere yeni 

kazandırılan Bomba İmha Robotları için 
ise yapılan alım kapsamında, merkez 
birimimizce belirleyeceğimiz sayıdaki 
uzman personele, kullanıcı eğitimi ve-
rilmesini sağlamaktayız.

ASELSAN’ın KAPLAN aracı da 
EGM Kriminal Daire Başkanlığının 
envanterine son dönemde giren 
bomba imha ve inceleme robotları 
arasında yer alıyor.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı 
envanterindeki bir diğer robot ÇETİN.
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MSI Dergisi: Şu anda insansız kara 
araçlarının tedarikini konu alan, 
yürürlükte olan projeleriniz var mı? 
Bu projeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Mehmet TATLI: Başkanlığımız Bomba 
İmha ve İncelemeleri alanında, insan-
sız kara araçları ve diğer teknik gerek-
sinimler kapsamında:
n	 SSM ile 2017 yılında, EMI
 (Metal Algılama)/GPR (Yere Bakan
 Radar) Entegre Robot Projesi
 (toprak altı tehditlere karşı 
 algılama sistemi),
n	 SSM ile 2017 yılında, Doğrusal

Olmayan Bileşen Tespiti Teknolojisi 
(Non-Linear Junction Detection / 
NLJD) Sistemi Projesi (el yapımı 
bombalarda kullanılan yarı iletken 
elektrik ve elektronik malzemenin 
uzaktan tespitine yönelik sistem),

n	 SSM ile 2017 yılında, Elektro
Manyetik Dalga (Electro Magnetic 
Pulse) Projesi’nin (el yapımı 
bombalarda kullanılan elektronik 
ateşleme sistemlerini uzaktan 
patlatmak amacıyla geliştirilecek 
olan sistem)

yürütülmesi amacıyla Bakanlık Ma-
kamının onayı ile ilk öncelikli projeler 
kapsamına alınması sağlanmış; söz 
konusu projelerde ise proje tanımlama 
dokümanlarının hazırlanması aşama-
sına gelinmiştir.
Ayrıca Başkanlığımız ile SSM tarafın-
dan yürütülen, Portatif Karıştırıcı Te-
darik Sözleşmesi kapsamında alımı 
yapılmış olan 110 adet Portatif Jam-
mer cihazına ek olarak 2017 itibarıyla 
15 adet daha alım yapılması konusun-
da talepte bulunulmuştur. 2018 yılında 
teslimat beklenmektedir.

MSI Dergisi: Önümüzdeki 
dönemde, hangi araçlar ve projeler 
gündeminizde olacak? Size göre, 
sektör firmaları, hangi teknolojiler ve 
kabiliyetler üzerinde çalışmalı?
Mehmet TATLI: Birimimiz, dünya gene-
lindeki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekle birlikte, özellikle terörle 
mücadelede, birimlerimizin elini güç-
lendirecek ve personel can güvenliğini 
üst seviyelere çıkartacak; bombaların 
uzaktan keşfi, tespiti ve imhasına yö-
nelik kullanılacak gerek mekanik ge-

rekse elektronik sistemlerin geliştiril-
mesine hayati önem veriyor. Bu alanda 
yürütülen ve yeni yapılacak olan çalış-
maları, tüm gücümüzle destekliyoruz 
ve destek vermeye de devam edeceğiz. 
Gelişmiş birçok ülkede, bu alanda ça-
lışma yapıldığının da bilincinde olarak 
özellikle patlayıcıların uzaktan teşhi-
si, tespiti ve imha edilmesine yönelik 
elektronik sistemler ile bu sistemlerle 
donatılmış zırhlı araç teknolojisinde 
ortaya konacak olan bir ürün, güven-
lik güçlerimizin terörle mücadelesinde 
can kayıplarının önüne geçeceği gibi bu 
alanda, Ülkemizi önemli bir marka hâ-
line getirecektir.

MSI Dergisi: İnsansız kara araçları 
konusunda, Türk firmalarının 
çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? 
Aradığınız çözümleri, Türk firmalarında 
bulabiliyor musunuz? Türk 
firmalarından, daha iyi yapmalarını 
beklediğiniz şeyler var mı?
Mehmet TATLI: Her şeyden önce, ülke 
insanımıza ve zekâsına güveniyoruz. 
Bu çerçevede, Devlet büyüklerimizin 
de destek ve teşvikleriyle milli üretim 
heyecanın artmasından, Emniyet güçle-
ri olarak büyük bir mutluluk ve kıvanç 
duymaktayız. Bununla bağlantılı olarak 
da ülkemizde üretilen ürünlerin, yurt 
dışı emsallerinden aşağı kalır bir yönü 
bulunmamaktadır. Hatta ülkemize özgü 
şartlar düşünülerek ve kolluk güçleri-
mizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirilmiş olduklarından, yerli 
ürünlerin daha faydalı oldukları tarafı-
mızca mülahaza edilmektedir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Mehmet TATLI: Gece gündüz demeden 
Ülkemizin devleti ile bölünmez bütün-
lüğünün ilelebet muhafazası için canını 
feda etmekten kaçınmayan Teşkilatı-
mıza ve birimimize, yürüttüğümüz pro-
jeleri ve harcadığımız emeği ifade etme 
imkânı sağlayarak bizlerin yanımızda 
olduğunuzu gösterdiğiniz için, Teşkila-
tım ve birimimde görevli en alt kademe 
personelden en üst yöneticimize kadar 
personelimiz adına teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim.

EGM Kriminal Daire Başkanı 
1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet 
Tatlı’ya, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Birimimiz, dünya genelindeki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekle birlikte, özellikle terörle mücadelede, birimlerimizin 
elini güçlendirecek ve personel can güvenliğini üst seviyelere 
çıkartacak; bombaların uzaktan keşfi, tespiti ve imhasına yönelik 
kullanılacak gerek mekanik gerekse elektronik sistemlerin 
geliştirilmesine hayati önem veriyor. 
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ASELSAN ile YÖK ve 
Gazi Üniversitesi, GTÜ, 
İTÜ ve ODTÜ arasında 

hayata geçirilen bu protokol, 
sektörde bir ilk olma özelli-
ğini taşıyor. Daha önceden, 
sektör firmaları ile üniversi-
teler arasında yapılan ve li-
sansüstü eğitim faaliyetleri-
ni konu alan protokollerden 
farklı olarak, ASELSAN, üni-
versitelerin dış kampüsü ha-
line geliyor. Böylece ASEL-
SAN çalışanları, lisansüstü 
öğrenimlerinde, derslerini, 
çalıştıkları tesislerdeki ders-
liklerde alıyor. Dersleri ve-
ren öğretim üyeleri, üniver-
sitelerden gelebildiği gibi, 
ASELSAN çalışanlarında da 
oluşabiliyor. Programdan 
mezun olan personel de ilgili 
üniversitenin yüksek lisans 
ya da doktora diplomasını al-
maya hak kazanıyor. YÖK’ün, 
tüm süreçte, koordinasyon 

ve yönlendirici rol oynaması 
ve gerekli onayları vermesi 
ile bu çalışmalar, resmi bir 
nitelik kazanıyor.
ASELSAN Akademi’de yürü-
tülecek program kapsamına 
ilk aşamada dahil edilen bö-
lümler; bilgisayar mühen-
disliği, elektrik, elektronik 
mühendisliği, metalurji ve 
malzeme mühendisliği ve 
makine mühendisliği bö-
lümleri oldu.
Tez konularının tespit edil-
mesi süreci de belirlendi. Sü-
reçte, öncelikle ASELSAN’ın  
“Teknoloji Yol Haritası” ve 
hâlihazırda yürüttüğü pro-
jeler incelenerek “Teknoloji 
Alanları” belirleniyor. Daha 
sonra, programda yer alan 
üniversitelerin katkıları ile 4 
mühendislik bölümü için, tez 
konuları havuzu oluşturulu-
yor. Bir ASELSAN çalışanı, 
ASELSAN Akademi bünye-

ASELSAN Akademi’de İmzalar, 
Türkiye’nin Geleceğine Atıldı
ASELSAN ile Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK) ve Gazi Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi (GTÜ), İstanbul 

Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında, 

lisansüstü eğitime yönelik olarak 
düzenlenen protokolün imza töreni, 

8 Mart’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Tören sırasında,2017 yılında kurulan 

ASELSAN Akademi’nin tanıtımı da 
yapıldı. ASELSAN, böylelikle, birden 

fazla üniversitenin dış kampüsü 
olma niteliğini kazanırken, 

üniversite-sanayi iş birliğinde de 
yeni bir sayfa açıldı.

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

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

İmza töreni sırasında kürsüye gelen 
isimler, Türkiye haritasının gösterildiği, 
dokunmatik ekranı imzaladılar.
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sinde lisansüstü eğitim al-
maya karar verdikten sonra 
da havuzdan, bu personelin 
çalışmakta olduğu proje ile 
ilgili bir tez konusu ve tez 
danışmanı ataması yapılıyor 
ve akademik süreç başlıyor. 
Bu süreçte, doktora seviye-
sinde eğitim almış bir başka  
ASELSAN çalışanı da lisan-
süstü eğitim alan personelin, 
ikinci danışmanı oluyor.
ASELSAN Akademi’de, 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında, 
168’i yüksek lisans ve 64’ü 
doktora aşamasında olmak 
üzere, 232 personel eğitime 

başladı. Önümüzdeki yıl, bu 
sayının 750 olması ve  4 yıl 
sonra, ASELSAN’daki dok-
tora eğitimi almış personel 
oranının, %10’a ulaşması he-
defleniyor. Lansman toplan-
tısının gerçekleştirildiği tarih 
itibarıyla lisansüstü eğitime 
devam eden öğrencilerin, 
bölümlere göre dağılımı ise 
şöyle sıralanıyor:
n Elektrik-elektronik 
 mühendisliği: 135,
n Bilgisayar 
 mühendisliği: 47,
n Makine 
 mühendisliği: 45 ve
n Malzeme mühendisliği: 5.

Üniversite-Sanayi 
İş Birliğinde 
Yeni Bir Sayfa
Etkinlik, ASELSAN Genel  
Müdür Yardımcısı ve  
ASELSAN Akademi Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Çelik’in yaptığı sunumla baş-
ladı. Prof. Dr. Çelik, sunumu-
nun başında şunları söyledi: 
“Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nın 
48’inci gününde; özgün ve 
milli mühimmatlarımız, gece 
görüş sistemlerimiz, obüs-
lerimiz, haberleşme sistem-
lerimiz, İHA’larımız, radar-
larımız ve elektronik harp 
sistemlerimiz ile başarılı 
bir operasyon yürütüyoruz. 
Kahraman güvenlik kuvvet-
lerimizi, etkin bir şekilde 
başarıya ulaştıracak, dosta 
güven ve düşmana korku 
verecek milli sistemlerimizi  

Prof. Dr. Mehmet Çelik Prof. Dr. İsmail Demir

ASELSAN Akademi 
Tez Öğrencisi 
Belirleme Süreci

ASELSAN Akademi 
Ders Belirleme ve 
Akademik Takvimin 
Başlama Süreci

A
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geliştirmek ve ordumuzun 
hizmetine sunmak için ça-
lışmak, bizler için bir şeref 
olmaktadır. Bu amaçla yük-
sek katma değerli ürünlerin 
geliştirilmesini sağlamak 
için, en önemli yatırımın in-
sana yapılan yatırım olduğu 
ve teknolojinin, nitelikli per-
sonel ve üniversite-sanayi iş 
birliği ile geliştirilebileceği 
vizyonu ile YÖK Başkanımı-

zın himayelerinde, ASELSAN 
Akademi Lisansüstü Eğitim 
Programı başlatılmıştır.”

Savunma Sanayi 
Akademisi
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de et-
kinlik sırasında bir konuşma 
yaptı. Prof. Dr. Demir, sa-
vunma sanayisinin, tek ba-
şına bir endüstri dalı olarak 

düşünülemeyeceğini; bu sa-
nayinin, bir bilim ve teknoloji 
ekosisteminin ürünü olması 
gerektiğini belirterek sözle-
rine başladı ve şunları ekledi: 
“Savunma sanayisinin özel-
liği, milli ve yerli ürünler yö-
nünde, daha fazla bir çaba ve 
gayretin gösterilmesi. Ama 
bunu, bütün ülke çapına ve 
ülkenin ihtiyaç duyduğu her 
alana yaymak mümkün.”

Prof. Dr. Demir, SSM bün-
yesinde hayata geçirilecek, 
yeni bir oluşumun da sinyal-
lerini verdi: “[ASELSAN Aka-
demi’nin] bizim müsteşarlık 
bünyesinde bir müddettir 
olgunlaştırdığımız, Savunma 
Sanayi Akademisi kavramı-
nın içini dolduran bir adım 
olması hasebiyle ASELSAN 
çalışanları ve yöneticilerini 
tebrik ediyorum.”

Ziya Altunyaldız Prof. Dr. Yekta Saraç



Nisan 2018 - 27



MSI ÖZEL HABER

28 - Nisan 2018

ASELSAN Akademi, 
Potansiyeli Hayata 
Geçirecek
Prof. Dr. Demir, ASELSAN 
Akademi’nin, bilginin uygu-
lamaya dökülmesi noktasın-
daki katkılarına da şu sözle-
ri ile vurgu yaptı: “Savunma 
sanayisi dediğimizde, biz, 
o sistemin bir dizi unsur-
larının olduğunu düşünü-
yoruz. Yani mavi yakalı düz  
bir teknisyenden, daha  
kalifiye işleri yapan tek-
nisyene kadar, mühendise 
kadar, bu sistemde çalışan 
her elemanın, belirli bir 
yetkinlik seviyesinde olma-
sı ve bu yetkinliğin, sürekli 
arttırılarak güncellenme-
si gerektiğine inanıyoruz.  
Bunun uç noktası da tabii 
ki bilimsel kaliteyi de oluş-
turan mastır ve doktora 
seviyeleri ve bunların uygu-
lanması olacaktır. Bilgiyi bir 
havuz olarak düşünürsek, 
[ASELSAN Akademi;] üni-
versiteler, akademiler ve 
araştırma kuruluşlarında 
bulunan bu bilginin sanayi-
ye aktarılması için bir köprü 
vazifesi görecek. Böylece, 
havuzda duran potansiyel 
enerjiyi kinetik enerjiye çe-
virme fırsatımız olacak.”
Prof. Dr. Demir, son olarak, 
bu projenin paralelinde, ta-
mamlayıcı bir dizi unsurun da 
hayata geçmesi yönünde faa-
liyetlerin olacağını duyurdu.
TBMM Sanayi, Ticaret, Ener-
ji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Baş-
kanı Ziya Altunyaldız da bir 
konuşma yaptı ve ASELSAN 
Akademi’nin, uzun bir süre-
dir ihtiyaç duyulan bir eksik-
liği giderdiğini söyledi.

ASELSAN Akademi, 
Yeni Nesil 
Üniversite
Son konuşmacı, YÖK Başka-
nı Prof. Dr. Yekta Saraç oldu. 
Prof. Dr. Saraç, ASELSAN 
Akademi’nin, üniversitelerin 
dünya ile bütünleşmelerine 
büyük katkı sağlayacağının 
altını çizerek, şunları ila-
ve etti: “ASELSAN Akade-

mi’nin, yeni nesil üniversite 
konseptine uygun olarak, 
olumlu sonuçlar üreteceği-
ne inanıyoruz. Yine bu proje, 
sanayi doktorasından daha 
farklı ve vizyoner bir bakışın 
ürünü. Bu program, ülkemi-
zin rekabet gücünün artma-

sında önemli rol oynayacak 
ve sanayimizdeki teknoloji 
odaklı dönüşüm sürecinin 
öncüsü olacak. Bu bağlam-
da, bugün tanıtımı yapılan 
ASELSAN Akademi, yükse-
köğretim için de örnek bir 
program oluşturacak.”

Türkiye’nin Projesi
Etkinliğin sonunda, “Lisan-
süstü Eğitim Protokolü” 
imza töreni gerçekleştirildi. 
Tören sırasında kürsüye ge-
len isimler, üzerinde Türkiye 
haritası gösterilen, dokun-
matik ekranı imzaladılar. 

Rektörlerin Mesajları
Etkinlik sırasında gösterilen ASELSAN Akademi tanıtım videosunda, protokolü 
imzalayan 4 üniversitenin rektörleri, şu mesajları verdi:

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün: 
Savunma teknolojileri; dünyadaki bütün teknolojilerin 
doğduğu, hayata geçtiği, yeni araştırmaların fırsat bulduğu 
teknolojilerdir. ASELSAN Akademi’deki tüm araştırma 
odaklı üniversitelerimizin, yeni ve katma değeri yüksek 
teknolojilerin oluşmasında yaptıkları bilimsel araştırmalar, 
yetiştirdikleri lisansüstü öğrencileri ve ortaya koydukları 
projeler ile ülkemizin güzide kurumu ASELSAN’la birlikte 
başka bir boyuta taşıyacakları bu projeyi destekliyorum. 
Yerli ve milli savunma sistemlerine yeni bir boyut ve hız 
kazandıracağına inancım sonsuz.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan: 
Öncelikle ASELSAN Akademi’nin bir paydaşı olmaktan 
duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. 
ASELSAN Akademi modeli, ülkemiz adına, lisansüstü 
eğitimde örnek bir model teşkil edecek ve 4. nesil 
üniversite modelinin de güzel bir örneği olacaktır. 
Ülkemiz ve kurumlarımız adına, ülkemizin stratejik 
önceliklerine katma değer üreten bir program olması 
hasebiyle de ülkemiz için önemsenmesi gereken bir 
program olduğunu düşünüyorum.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: 
YÖK ile ASELSAN arasında yapılan protokol çerçevesinde, 
ASELSAN Akademi’nin bir parçası olmaktan, İTÜ adına, 
onur ve gurur duyuyorum. Bu projenin, üniversite–sanayi 
iş birlikleri açısından bir farkındalık oluşturacağına 
inanıyoruz. Bu imkânı veren ASELSAN’daki yetkililere ve 
YÖK başkanımıza, gerçekten teşekkür ediyorum. Bunun 
yeni bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz. İstanbul’da 
olup Ankara’daki bu sistemin içinde yer almamızın, çok 
farklı boyutlarda ülkemizin sanayisine, büyümesine 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu süreçte, hem biz 
öğreneceğiz hem biz de öğretmeye çalışacağız. Buna vesile 
olan arkadaşlara teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: 
YÖK ile ASELSAN arasında imzalanan ASELSAN Akademi 
protokolü kapsamında, ODTÜ olarak bu protokolün içinde 
yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak 
istiyorum. Bir araştırma üniversitesi olarak, bugüne kadar 
ASELSAN’la hem eğitim hem de araştırma alanlarında, 
ortak çalışmalarımız oldu. ASELSAN Akademi kapsamında 
da yeni ve ileri teknolojileri de kullanarak ülkemizin eğitim 
ve araştırma alanlarındaki gelişmelerine, büyük katkılar 
sağlayacağımıza inanıyorum. Böyle bir projeye katkıda 
bulunan herkese teşekkür ederim.
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Atılan imzalar, eş zamanlı 
olarak tören katılımcıları-
nın da izleyebileceği şekilde, 
salondaki büyük ekrana da  

yansıtıldı. İmzaları atan 
isimler ise şunlar oldu:
n YÖK Başkan Vekili 
 Prof. Dr. Rahmi Er,

n Gazi Üniversitesi 
 Rektörü Prof.
  Dr. İbrahim Uslan,
n Gebze Teknik Üniversitesi

 Rektörü Prof. Dr. Haluk
 Görgün,
n İstanbul Teknik 
 Üniversitesi Rektörü
 Prof. Dr. Mehmet Karaca,
n Orta Doğu Teknik 
 Üniversitesi Rektörü 
 Prof. Dr. Mustafa 
 Verşan Kök,
n ASELSAN Genel Müdürü
 Dr. Faik Eken ve
n Prof. Dr. Mehmet Çelik.
Etkinlik, plaket takdimi ve 
hatıra fotoğrafı çekilmesinin 
ardından son buldu. u

Hâlihazırda ASELSAN Akademi’de Devam Eden Tez Çalışmalarına Örnekler
ASELSAN Çalışanının  ASELSAN Çalışanına Atanan
Görev Aldığı Proje Tez Konusu

Yere Nüfuz Eden Radar
 Metal detektörü sensör dizilerinin tam-dalga

 elektromanyetik modellenmesi

CATS ve ASELPOD
 Kızılötesi görüntüler için FPGA ile 

 sinir ağları tabanlı hedef tanıma

TORK
 Hareket kontrol sistemleri için model tabanlı  

 gürbüz (robust) kontrolcü tasarımı
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MSI Dergisi: Engin Bey, öncelikle 
Nurol Makina’nın, insansız araçlar 
konusuna yaklaşımı hakkında bilgi 
verir misiniz? Neden bu konuyu 
gündeminize aldınız?
Engin AYKOL: İnsansız araçlar konu-
sunu gündemimize almamızın en te-
mel nedeni, kullanıcıya, daha üstün 
beka kabiliyeti kazandıracak araçlar 
sunabilmek. Biliyorsunuz Nurol Ma-
kina olarak, tüm araçlarımızın tasa-
rımlarında en çok önem verdiğimiz 
konu da beka kabiliyeti. Araçlarımızın, 
kendi segmentleri içinde, kullanıcıya, 
mümkün olan en üst seviye beka ka-
biliyeti ve operasyonel etkinlik suna-
biliyor olmaları bizim için çok önemli. 
Bu çabalarımızın sonucunu da ope-
rasyon sahasında görüyoruz: Gerek 
ülkemiz gerekse dost ve müttefik dev-
letlerin envanterinde bulunan EJDER 
YALÇIN ve EJDER TOMA araçlarımız,  
asimetrik çatışma ortamlarında, ken-
dilerini ve taşıdıkları personeli; balis-
tik tehditlere, mayınlara ve el yapımı 
patlayıcılara karşı koruma konusun-
da, defalarca kez kendilerini ispat-
ladılar. Bu çerçevede, araçlarımızın, 
kullanıcıya daha üstün beka kabiliyeti 
kazandırması yönünde yürütmekte ol-
duğumuz çalışmalardan bir diğeri de 
araçlarımızın, uzaktan kontrol edile-
bilme yani insansız görev yapabilme 
özelliğidir.
İnsansız kara araçlarının, sivil ve tica-
ri alanlarda kullanımının hayatımıza 
olumlu katkılarına yönelik, neredeyse 
her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz.  
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Nurol Makina’dan, 
İnsansız Kullanıma 
Hazır Araç Ailesi
Gelişen operasyonel konseptler, son dönemde, 
kara araçlarının da insansız hâle getirilmesini 
gündemin üst sıralarına taşıyor. Teknolojik olarak 
insansızlaştırmaya hazır durumdaki araçlar, bu 
konseptlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırıyor. 
Dünyanın, standartları en yüksek kullanıcıları 
arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu operasyonel 
konseptler üzerinde çalışan, öncü kurumlar arasında 
yer alıyor. TSK ve EGM’nin, bu süreçteki en büyük 
destekçilerinden biri de tüm araç ailesi, fabrika çıkışı 
insansız kullanıma hazır olan Nurol Makina. 
Firmanın bu alandaki çalışmalarıyla ilgili olarak, 
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol’dan bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR 
ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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Bu tip araçların, savunma ve güven-
lik amaçlı kullanımı da kaçınılmaz bir 
gelişmedir ve operasyon alanında, be-
kanın ve operasyonel etkinliğin arttı-
rılması yönünde, çok önemli katkılar 
sağlayacaktır. Tamamen otonom ve in-
sansız araçların operasyon sahasında 
kullanımını, kısa ve orta vadede henüz 
göremeyebiliriz. Ama bu yolda yapılan 
çalışmaların önemli adımlarından biri 
olarak, uzaktan kontrollü askeri araç-
ların, dünyanın önde gelen silahlı kuv-
vetleri ve güvenlik güçleri tarafından 
kullanımı, giderek artmaktadır.
Bu alandaki gelişmeleri, biz de yakın-
dan takip ediyoruz. Uzaktan kontrol 
edilebilen araç konseptimizi ve bunun 
uygulamasının yapıldığı EJDER YALÇIN 
aracımızın ilk gösterimini, 2016 yılında 
icra edilen Efes Tatbikatında, ASEL-
SAN’ın ETİ (El Yapımı Patlayıcı Tespit 
ve İnceleme) sistemi ile beraber yaptık. 
Geçtiğimiz bir kaç yıl içinde, güven-
lik güçlerimizin daha sık görev yaptığı 
meskûn mahal ve sınır ötesi operas-
yonlarda, kayıplarımızı asgari seviye-
ye indirme yönünde, devletimiz de in-
sansız araçların kullanımına yönelik 
vizyonlarını dile getirmiştir. Savunma 
Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail 
Demir’in talebi doğrultusunda, Şubat 
ayında, uzaktan kontrol edilen bir adet 
EJDER YALÇIN aracımızın gösterimi-
ni, hem devlet yetkililerimize hem de 
basın kuruluşlarımıza gerçekleştirdik. 
Bu çalışmamıza ilişkin haberlerin, ka-
muoyunda oldukça olumlu yansımaları 
olduğunu da gördük.

İnsansız Kullanım, 
Ürün Ailesinin Özelliği
MSI Dergisi: Nurol Makina’nın insansız 
olarak görev yapabilen tek aracı 
EJDER YALÇIN mı?
Engin AYKOL: Uzaktan kontrol edebil-
me özelliği sunduğumuz tek aracımız, 
EJDER YALÇIN değil. EJDER TOMA, 
EJDER KUNTER, ILGAZ ve NMS 4x4 
gibi araçlarımız da uzaktan kontrol edi-
lebilme kabiliyetine sahip.

MSI Dergisi: Araçlarınızı nasıl insansız 
hâle getiriyorsunuz?

Engin AYKOL: Araçlarımızın mobili-
tesini sağlayan tüm sistemleri, elekt-
ronik olarak bir görev bilgisayarı ile 
kontrol ediyor olmamız sayesinde, 
kullanıcıya bu esnekliği sunabiliyoruz. 
Bu görev bilgisayarına, araç dışından 
erişimi mümkün kılan ve direksiyonu 
döndürmeyi sağlayan bir elektro-me-
kanik ünite ilavesi ile envantere 2012 
yılında giren ilk EJDER TOMA ve 2014 
yılında giren ilk EJDER YALÇIN araç-
larımız dâhil tüm araçlarımızı, uzaktan 
kontrol edilebilir hâle getirebiliyoruz. 
Söz konusu birimin eklendiği araçlar-
da, araçta kullanıcı varken yapılabile-
cek her şeyi, uzaktan kontrol ederek 
yapabiliyoruz. Taşınabilir bir ünite olan 
uzaktan kumanda panelimiz, tek bir 
personel tarafından kolayca taşınabili-
yor ve kullanılabiliyor.

Doğru Kullanım Konsepti ile 
Yüksek Etkinlik
MSI Dergisi: Daha küçük boyutlarda 
çok sayıda insansız kara aracı 
alternatifi varken EJDER YALÇIN 
gibi bir platformun insansız olarak 
kullanılmasına neden gerek 
duyuluyor?
Engin AYKOL: EJDER YALÇIN gibi bir 
taktik tekerlekli zırhlı muharebe ara-
cının, insansız olarak kullanımının 
operasyonel anlamda ne gibi faydalar 
sağlayacağının net bir şekilde ortaya 
konulması gerekiyor. Güvenlik güçle-
rinin, uzaktan kontrol edilen muharip 
bir araca ihtiyacı varsa bu ihtiyaç için, 

Nurol Makina, EJDER YALÇIN’ın insansız olarak kullanımı ile ilgili gösterimleri, yakın zamanda, 
resmi makamlar ve basının önünde gerçekleştirdi (solda ve altta).
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EJDER YALÇIN gibi, 18 ton muharip 
ağırlığa sahip olan ve 9 personel ta-
şıyabilen bir aracın kullanılması, ilk 
başta çok verimli bir seçenek gibi 
görülmeyebilir. Burada gözden ka-
çırılmaması gereken kritik husus,  
EJDER YALÇIN’ın, tamamen uzaktan 

kontrollü bir konseptte kullanılması 
değil, sadece ihtiyaç duyulduğunda, 
içinde personel olmadan da uzaktan 
kontrol edilebilmesidir. Bu araçlarımı-
zı, “opsiyonel olarak insansız kullanıla-
bilen araçlar” olarak isimlendirebiliriz.
Opsiyonel olarak insansız kullanılabi-

len sistemlerin, sadece uzaktan kont-
rol edilebilen araçlara göre, avantaj-
ları bulunmaktadır. Örneğin, uzaktan 
komuta sistemi herhangi bir sebeple 
devre dışı kaldığında, aracın personel 
tarafından kullanılabilmesi, görevin 
devamı açısından çok önemlidir. Bu 
da operasyon sahasında, önemli bir 
avantaj sağlamaktadır. Zaten sadece 
uzaktan kontrol edilebilen araçların 
günümüzdeki operasyonel kullanımı; 
mağara ve sığınak gibi dar alanlarda 
ve az sayıda veya bilinen tehditlerin 
öngörüldüğü mekânlarda olmaktadır. 
Bu araçlar, etkili bir ateş gücüne sahip 
olmadığı için, kullanımları, genellikle 
görüntü aktarımı gibi görevlerle sınırlı 
kalmaktadır.
Bildiğiniz üzere EJDER YALÇIN, sı-
nıfında, en üst seviye balistik, mayın 
ve EYP koruması sağlama konusun-
da kendisini ispatlamıştır. Fakat hiç 
bir zırhlı aracın, her türlü tehdit orta-
mında mutlak koruma sağlamasının 
mümkün olmadığını biliyoruz. EJDER 
YALÇIN araçlarımızın da zarar göre-
bileceği, kritik çatışma ortamları söz 
konusu olabilmektedir. Söz konusu or-
tam, meskûn mahalde yapılan bir ope-
rasyon olabileceği gibi, sınır ötesi bir 
operasyonda, kritik bir intikal aşaması 
da olabilmektedir. Böyle ortamlarda, 
tamamen insansız uzaktan kontrollü 
sistemlerin kullanımı, yeterince verim-
li olmamaktadır. Çünkü günümüzde, 
uzaktan kontrol edilen araçların mobi-
lite performansı, özellikle operatörün, 
araçtaki bir sürücü kadar durum far-
kındalığına sahip olamaması (sadece 
görüntü gelmesi, aracın hareketlerini 
hissedememesi) nedeniyle, insanlı 
araçların sunduğu performansın al-
tında kalmaktadır. Örneğin, bu araç-
lar, insanlı araçlara göre, daha yavaş 
intikal etmektedir. Dolayısıyla uzaktan 
kontrol edilen araçlar ile sınır ötesi 
bir intikal yapmak, tehditlerin kaçması 
veya koruma tedbirleri almasına faz-
lasıyla fırsat verecektir. Bunun yerine, 
opsiyonel olarak insansız kullanılan 
sistemler; kritik bölgeye, personel kul-
lanımı ile hızlı bir intikal; ardından da 
kritik bölgede, insansız olarak uzaktan 
kontrol ile güvenli operasyon imkânı ile 
çok daha etkin olmaktadır. Kritik böl-
genin, düşman unsurlarından temiz-
lenmesinin ardından, aracın kontrolü-
nün, araç içindeki personel tarafından 
yapılması, çok büyük bir operasyonel 
ve taktik avantaj getirmektedir. Söz 
konusu avantaj, personelin zarar gör-

Nurol Makina, uzaktan kontrol edilebilen araç konseptini ve bunun uygulamasının yapıldığı 
EJDER YALÇIN’ın ilk gösterimini, 2016 yılında icra edilen Efes tatbikatında, ASELSAN’ın ETİ 
(El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İnceleme) sistemi ile beraber yaptı (üstte ve en üstte).



Nisan 2018 - 35

mesinin engellenmesinin ötesinde, 
araç üzerinde bulunan; silah sistemleri 
ve keşif-gözetleme sistemi gibi faydalı 
yüklerin de uzaktan kontrol edilerek 
kritik ve yoğun çatışma ortamların-
da, üstünlüğün sağlamasıdır. Benzer 
uzaktan kontrol edilen araçlar ile kim-
yasal, biyolojik veya radyolojik olarak 
kontamine olmuş ve insanın bulunma-
sının risk teşkil edebileceği bölgelerde, 
aracın ateş gücü ve faydalı yüklerinden 
istifade sağlanması da mümkün hâle 
gelebilmektedir.
Bunun ötesinde, uzaktan kontrollü 
araçların sağlayabileceği çok sayıda 
avantaj daha bulunmaktadır. Örneğin; 
su, yakıt, mühimmat gibi faydalı yük 
taşınması gereken görevlerde, uzak-
tan kontrol edilen EJDER TOMA ve  
EJDER KUNTER gibi araçlarımız, yük-
sek taşıma kapasiteleri ile oldukça et-
kin bir kullanım sunmaktadırlar. Ben-
zer şekilde, geniş ve dağınık bir alanda 
yangın çıkması durumunda, zehirlen-
me ve yangının yayılma riskinin olduğu 
durumlarda, EJDER TOMA aracımız, 
personelsiz olarak müdahale için gön-
derilebilir.
Uzaktan kumanda edilen araçlar, ön-
deki aracı takip edecek şekilde, bir 
konvoy oluşturabilir. Gelecekte, birbi-
rini takip eden birçok araçtan oluşan 
lojistik amaçlı konvoylar da oldukça 
yaygın olarak kullanılacaktır. Bu kon-
voylarda, görev ihtiyacına göre, EJDER 
TOMA veya EJDER KUNTER gibi dozer 
ile yol açan araçların veya muharip 
araçların önde yer alacağı, uzaktan ku-
mandalı araçlar kullanılabilir.
Güvenlik kritik bölgelerden, sivillerin 
veya güvenlik personelin tahliyesinin 
gerektiği durumlarda, uzaktan kont-
rol edilen EJDER YALÇIN ve EJDER  
KUNTER araçlarımız, etkin çözümler 
sunmaktadırlar. Örneğin, yoğun bir 
çatışma bölgesinden, yaralı persone-
lin tıbbi müdahale için tahliye edilmesi, 
böyle bir çözümdür.
2016 yılındaki Efes tatbikatında gös-
terimini yapmış olduğumuz insansız 
mayın ve el yapımı paylayıcı imha sis-
temini, bir diğer somut kullanım alanı 
olarak örnek verebiliriz.

Nurol Makina’dan 
Eksiksiz Çözümler
MSI Dergisi: Uzaktan kontrol edilen 
bir araç söz konusu olduğunda, siber 
güvenlik de artık konunun ayrılmaz bir 
parçası hâline geliyor. Bu konuda ne 
gibi tedbirler aldınız?

Geniş ve dağınık bir alanda yangın çıkması durumunda, zehirlenme ve yangının yayılma riskinin olduğu 
durumlarda, EJDER TOMA, personelsiz olarak müdahale için gönderilebilir.

Güvenlik 
kritik bölgelerden, 

sivillerin 
veya güvenlik 

personelin 
tahliyesinin 

gerektiği 
durumlarda, 

uzaktan kontrol
 edilen 

EJDER KUNTER, 
etkin bir çözüm 

sunuyor.

Nurol
Makina’nın
ürün 
ailesinin 
son üyesi 
NMS 4x4, 
modülerliğine, 
inansız 
kullanım 
özelliğini de 
ekliyor.

Nurol Makina’nın diğer araçları gibi, 
ILGAZ II de insansız olarak kullanıma 
hazır olarak teslim ediliyor.
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Engin AYKOL: Uzaktan kontrol edilen 
sistemler konuşulduğunda, akla gelen 
konulardan biri, sizin de işaret ettiğiniz 
gibi, sistemin siber saldırılara karşı 
güvenli olması ve dahası, düşmanın 
eline geçmesi durumunda, size karşı 
kullanılması riskidir. Öncelikle sistem-
lerimizde, bu riski ortadan kaldıracak 
şekilde, kriptolu ve karıştırmaya karşı 
güvenli haberleşme sistemleri kulla-
nıyoruz. Ayrıca, araç ile iletişimin ta-
mamen kesilmesi durumunda, aracın 
düşman eline geçmemesi için kilitli 
kalmasını sağlayan ve güvenlik güçleri 
devreye girmeden de tekrar çalışması-
nı engelleyen tedbirler aldık.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Engin AYKOL: Başlarken de vurguladı-
ğım gibi, Nurol Makina olarak, tasarla-
dığımız ve ürettiğimiz araçların tümün-
de dikkate aldığımız ilk ve en önemli 
prensibimiz, personelin can güvenliğini 
azami düzeyde sağlayarak operasyo-
nel etkinlik sunmaktır. Araçlarımıza  
kazandırdığımız uzaktan kontrol edi-
lebilme özelliği de bu kapsamdaki bir 
güç çarpanı olarak, kullanıcımızın im-

kân ve kabiliyetlerini geliştirmektedir.
Zırhlı araçların, güvenlik kritik bölge-
lerde, içinde insan olmadan, uzaktan 
kontrollü olarak kullanılmasına imkân 
sağlayan uygulamaların, ABD ve Çin 
gibi ülkelerin silahlı kuvvetlerinde ilk 
denemelerinin yapıldığını, geçtiğimiz 
yıllarda görmeye başladık. Önümüzde-
ki dönemde, bu çözümlerimizin, TSK ve 
EGM’nin envanterinde, yoğun bir şekil-
de yer almaya başlayacağını değerlen-
diriyoruz.

Nurol Makina Genel Müdürü 
Engin Aykol’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Sınıfının en yüksek koruma seviyesini 
sunan EJDER YALÇIN, gerektiğinde 

insansız da kullanılarak, personelin 
karşı karşıya kaldığı riski sıfırlıyor.

Nurol Makina olarak, 
tasarladığımız ve ürettiğimiz 

araçların tümünde dikkate 
aldığımız ilk ve en önemli 

prensibimiz, personelin 
can güvenliğini azami düzeyde 

sağlayarak operasyonel etkinlik 
sunmaktır. Araçlarımıza 
kazandırdığımız uzaktan 

kontrol edilebilme özelliği de 
bu kapsamdaki bir güç çarpanı 
olarak, kullanıcımızın imkân ve 
kabiliyetlerini geliştirmektedir.
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İ
ki gün süren etkinlikte, top-
lam dört oturum gerçek-
leştirildi. İŞBİR çalışanları-

nın yanı sıra etkinlikte; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, Balıkesir Üniversitesi,  
Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, Atılım Üni-
versitesi, KOSGEB, FİGES, 
TEKYAZ, SC3, HALBES Ta-
rım ve Yavuz Motor’dan yet-
kililer de sunumlar yaptılar. 
Böylece İŞBİR, çalıştayda, 
gelecek çalışmalarını, pay-
daşları ile değerlendirme ve 
gelecek dönemin getirdikle-
ri ile ilgili olarak paydaşla-
rını bilgilendirme fırsatı da 
buldu.

Hedef, Rüzgâr 
Enerjisi ve Elektrik 
Motoru
Çalıştayın açılış konuşma-
sını yapan İŞBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Haluk Çe-
tinkaya, sözlerine, geçen 
yıl yapılan ilk çalıştayın so-
nuçlarından bahsederek 

başladı. İŞBİR, ilk çalıştayın 
ardından, iki konuda çalış-
malarını hızlandırdı. Bunlar-
dan ilki, Ar-Ge merkezinin 
kurulması ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’n-

dan, Ar-Ge merkezi onayının 
alınması; ikincisi ise yeni 
fabrika binası çalışmalarının 
başlatılması ve ivme kazan-
ması oldu.
İŞBİR, yeni fabrikasını,  

Balıkesir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kuruyor. Çetin-
kaya, kuracakları tesisin, 
Türkiye’de bir eşinin ol-
madığını vurguladı. İŞBİR, 
fabrika ile ilgili planlama 

İŞBİR, Yeni Tesisi ve 
Ar-Ge Projeleri ile 
Liderliğini Pekiştirecek
İŞBİR Elektrik Sanayii A.Ş. (İŞBİR), Jeneratör ve Enerji Sistemleri 
Çalıştayı’nın ikincisini, 8-9 Mart tarihlerinde, Balıkesir’de 
gerçekleştirdi. Çeşitli teknik konulardaki gelişmelerin ayrıntıları 
ile ele alındığı çalıştayın açılış konuşmaları ve sunumlarındaki 
ana vurgu ise İŞBİR’in son dönemdeki atılımları oldu. Askeri 
jeneratörler alanındaki birikimini, rüzgâr enerjisi ve elektrik 
motoru alanlarına da taşımaya hazırlanan İŞBİR, çalışmalarının 
ivmesini, yeni fabrikasına geçtiğinde, daha da arttıracak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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İŞBİR’in yeni fabrikası, 
toplam 36.000 metrekarelik 

bir alanda kuruluyor.

©
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çalışmalarının geçerliliğini 
teyit etmek için, yurt dışın-
da tesis incelemelerinde de 
bulundu.
İŞBİR, yeni fabrikasında,  
3 alana eğilecek:
n	 Bugüne kadar ana

faaliyet alanı olan 
alternatör ve jeneratör 
üretimi, kapasite 
arttırılarak devam 
edecek. Çetinkaya, 
ne kadar iddialı 
olduklarını, “Türkiye, 
artık dışarıdan alternatör 
satın alma ihtiyacı 
duymayacak.” sözleri 
ile ifade etti. İŞBİR, 
yeni tesisinde, hem 
üretim sayısını 
arttırarak hem de 
üretim süreçlerini 
otomasyona tabi tutarak, 
yüksek kaliteli 
alternatör çözümlerini, 
maliyet-etkin olarak 
Türk ve dünya 
üreticilerine sunacak.

n	 İŞBİR, yenilenebilir 
enerji alanında, 
rüzgâr enerjisine 
odaklanacak. 2017 
yılında gerçekleştirilen 
ihalelerde yer almasa 
da İŞBİR, teklif veren 
firmalarla görüştü, onlara 
yeteneklerini anlattı ve 
gelecekte yapılabilecek 
iş birliklerinin temellerini 
attı. Yeni tesiste, kapalı 
alanda kayda değer 
bir bölüm, rüzgâr 
enerjisi ile ilgili 
çalışmalara ayrılacak. 
Ayrıca, ihtiyaç duyulacak 
makina ve tezgâhlar 
da fabrika ile ilgili 
planlamada yer alıyor. 
İŞBİR’in şu andaki 
hedefi, 5 MW’a kadar 
sistemleri geliştirmek 
ve üretmek. Bununla 
birlikte, daha büyük 
sistemlerle ilgili yol 
haritası da hazır; bu 
kapsamda, 

Ar-Ge çalışmalarının ilk 
adımları da atıldı. 

n	 İŞBİR, yeni tesisinde,
elektrik motorları 
üzerinde de 
çalışacak. Firma, 
elektrik motorlarının 

alternatörlerini 
geliştirmeyi ve üretmeyi 
hedefliyor. Yeni 
fabrikada, bu konuda da 
alan, makina ve tezgâh 
yatırımları planlanmış 
durumda.

İŞBİR Teknik Direktörü 
İzzet Yırgal, yeni tesis için 

satın alacakları makina 
ve teçhizatın altyapısının, 

Endüstri 4.0 için hazır 
olacağını belirtti.

İŞBİR’in kurulmakta 
olan yeni fabrikası ile 
ilgili bilgilendirmeyi, 

İŞBİR Ürün ve 
Proses Mühendisi 

Merve Özdem 
yaptı.

İŞBİR Ar-Ge 
Mühendisi İzzet Dereli, 
İŞBİR Ar-Ge Merkezi’nin 

projeleri ile ilgili 
bilgiler verdi.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©

 M
SI D

ergisi

İŞBİR’in yeni fabrikasının üretim hattı, 14 bölümden oluşacak.

Haluk Çetinkaya Burhan Özgür

©
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Çetinkaya, konuşmasının 
sonunda, planladıkları çalış-
maları hayata geçirme ile il-
gili kararlılıklarını ifade etti.

Önümüzü Görüyoruz
Çetinkaya’nın ardından söz 
alan İŞBİR Genel Müdü-
rü Burhan Özgür, İŞBİR’in, 
çalışanları, tedarikçileri ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’nın des-
tekleri ile bugünlere gele-
bildiğini ve önlerini göre-
bildiklerini söyledi. 2021 ve 
2022 yılları ile ilgili faaliyet-
lerini şimdiden planlayabi-
len İŞBİR, bu yılın sonunda, 
2023 yılı ile ilgili de bazı ön-
görüler yapabiliyor olacak. 
“İŞBİR’in en büyük hedefi, 
ülke ekonomisine doğrudan 
katkı vermek.” diyen Özgür, 
özgün ürünleri olan sessiz 
jeneratörü, bu konuda örnek 
olarak gösterdi. İŞBİR, ses-
siz jeneratörün seri üreti-
mine geçti ve çalıştayın ger-

çekleştirildiği hafta, iki parti 
jeneratörü, Türk Silahlı Kuv-
vetlerine teslim etti. Bunlar-
dan bir bölümü, doğrudan 
operasyon bölgelerine nak-
ledildi ve kullanıma girdi.

İş Ortaklarımız da 
Kazanacak
Özgür, gelecek dönemde, 
İŞBİR’in tedarikçileri ve ba-
yilerine düşen rollere de de-
ğindi. İŞBİR, rüzgâr enerjisi 
ve elektrik motoru gibi yeni 
alanlara girdikçe, tedarik-
çilerini ve bayilerini de bu 
yeni alanlara hazırlayacak. 
Onlara gerekli eğitimleri 
verecek, sertifikasyonlarına 
yardımcı olacak ve onlarla 
çalışmaya devam edecek.

İŞBİR, Geleceği, 
Yeni Tesisinde 
Çizecek
Çalıştayda, İŞBİR’in, Balı-
kesir Organize Sanayi Böl-
gesi’nde kurulumu devam 

İŞBİR Ar-Ge Uzmanı 
Dr. Deniz Perin, 
“Değişken Devirli
Alternatörler” başlıklı 
sunumu gerçekleştirdi. 

İŞBİR Tasarım Mühendisi 
Oğuz Yıldırım, 20 kVA 
Monofaze Asenkron 
Dual Sessiz Jeneratör 
Sistemi’ni anlattı.

İŞBİR Ar-Ge Mekanik 
Mühendisi Nail Demirci, 
50 kVA Kojenerasyonlu 
Taktik Sessiz Jeneratör 
Sisteminin Geliştirilmesi 
projesi kapsamında yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

İŞBİR Ar-Ge 
Teknisyeni Abdullah 
Selçuk Serper, 
senkron alternatörleri 
anlattı.

İŞBİR Ürün ve Proses 
Geliştirme Mühendisi 
Onur Akman, asenkron 
alternatörlerle ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi.

Balıkesir Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Müdürü 

Mehmet Ali Aşuk, 
çalıştaydan, geçtiğimiz 

sene olduğu gibi, 
çok önemli sonuçlar 

çıkacağına dair inancını 
ifade etti.

ROKETSAN 
Mühendislik 
Direktörü Anıl 
Ünal, çalıştayda, 
İŞBİR’in faaliyetleri 
ile ilgili bilgi 
sahibi olduklarını 
ve İŞBİR’den, 
önümüzdeki 
dönemde gündeme 
gelecek farklı 
tasarımlar için, 
gereksinimleri 
karşılayacak 
ürünler teslim 
alacakları 
konusundaki 
güvenlerinin 
arttığını ifade etti.
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eden yeni fabrikası ile ilgili 
bilgilendirme de yapıldı.  
İŞBİR, tamamlanmasının 
ardından, aşamalı olarak, 
tüm birimlerini yeni fabrika-
sına taşıyacak.
Yeni fabrika, yaklaşık 36.000 
metrekarelik bir alanda ku-
ruluyor. Bunun 25.680 met-
rekaresi, kapalı alan olacak.
Fabrikanın idari kısmında, 
şu bölümler de yer alacak:
n	 Bundan sonraki

çalıştaylara da ev 
sahipliği yapacak, 
200 kişilik amfi toplantı 
salonu,

n	 Yemek salonları,
n	 50 kişilik İŞBİR 
 Akademi Salonu,
n	 Her katta yer alacak 
 olan toplantı salonları,
n	 Tüm departmanların 
 yer alacağı ergonomik
 ofisler ve
n	 Personelin vakit
 geçirebileceği çeşitli
 ortamlar.

Yeni fabrikanın üretim hat-
tı, 14 bölümden oluşacak: 
Preshane; otomatik alterna-
tör sarım hattı; kaynakhane; 
vernikleme ve balans; mon-
taj hatları; pano; elektrojen 
grubu test bölümü; dizel 
tesisat bölümü; talaşlı ima-
lat; boyahane; rüzgâr alter-
natörü bölümü; sessiz jene-
ratör bölümü; yarı mamul ve  
ağır malzeme depoları; sığı-
naklar.

21’inci Yüzyılın 
Fabrikası
İŞBİR, yeni fabrikası ile ilgili 
tüm planlamaları, Endüstri 
4.0 ilkeleri ile uyumlu bir şe-
kilde yapıyor. Üretimde, yeni 
fabrika ile devreye alınacak 
yenilikle ise şunlar olacak:
n	 Mevcutta 3 farklı

preste gerçekleşen 
silisli sac kesim 
işlemleri, tek bir 
eksantrik preste 
gerçekleştirilecek.

Çalıştayın moderasyonunu, Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Oral yaptı. Prof. Dr. Oral, ilk günün sonunda yaptığı 
değerlendirmede, çalıştayda dile getirilen fikirler doğrultusunda, İŞBİR için 
birçok işlem maddesi ortaya çıktığını söyledi.

İŞBİR Ar-Ge Mühendisi 
Emre Akbudak,
su soğutmalı alternatörlerle 
ilgili bilgi verdi.

İŞBİR Analiz ve 
Simülasyon Mühendisi 
Mehmet Baki 
Doğru, katılımcılara, 
termik ve hidroelektrik 
santrallerde kullanılan 
alternatörleri anlattı.

İŞBİR Tasarım Mühendisi 
Kamil Tufan, gerilim 
ölçeğinde (orta ve yüksek 
gerilimli) alternatörlerle 
ilgili bir sunum yaptı.

İŞBİR Ar-Ge Mühendisi 
Kemal Yılmaz, 
yüksek devirli alternatörle 
ilgili bilgilendirme yaptı.

İŞBİR Elektrik-Elektronik 
Tasarım Mühendisi 
Ozan Karakulak, nükleer
santral alternatörlerini 
anlattı.

ASELSAN Sistem 
Mühendisi Ömer 

Hanecioğlu, 
İŞBİR’in, özellikle 

entegre lojistik 
destek alanındaki 

hizmetlerinden 
çok memnun 

olduklarını dile 
getirdi.
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n	 Mevcutta manuel
olan sarım işlemleri, 
otomasyonlu sarım 
tezgâhları ve kaynak 
makinaları ile yapılacak.

n	 Kaynakhane bölümünde,
yüksek megawattaki 
güç alternatörlerinin 
şase ve gövde işlemleri, 
hassas plazma kesme 
ve giyotin makaslar ile 
yapılacak.

n	 Alternatör ekipmanları,
vakumlu vernikleme 
yöntem teknikleri ile 
verniklenecek.

n	 Halen dışarıda
yaptırılmakta olan 
yağmurlama testi ve 
sıcak-soğuk testleri gibi 
çevre koşulları testleri, 
yeni fabrika bünyesinde 
gerçekleştirilecek.

n	 Mevcutta 3 farklı
tezgâhta yapılan 
frezeleme, baralama 
ve delme işlemleri, 
tek tezgâhta yapılacak.

n	 Her bölüm için, ihtiyaca
uygun şekilde, 23 adet 
çatı vinci ve 3 adet de 
bölümler içesinde pergel 
vinçler yer alacak.

n	 Yeni fabrikanın yıllık
kapasitesi, tek vardiyada 
2.200 alternatör ya da 
jeneratör; iki vardiyada 
ise 5.000 alternatör ya da 
jeneratöre ulaşacak.

Fabrikanın, 2019 yılında üre-
time başlaması planlanıyor.

İŞBİR Ar-Ge 
Merkezi, Projelerde 
Hız Kesmiyor
Çalıştayda, İŞBİR Ar-Ge 
Merkezi’nin çalışmalarının 
son durumu da anlatıldı.  
9 Mayıs 2017 tarihinde faa-
liyete geçen merkez, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından, Türkiye’nin 
462’nci Ar-Ge merkezi ola-
rak onaylandı. Balıkesir il 
sınırları içinde ise 3’üncü 
Ar-Ge merkezi oldu.
İŞBİR Ar-Ge Merkezi’nde, 
biri ön lisans, diğerleri ise 
lisans mezunu olmak üzere, 
toplam 18 personel görev 
yapıyor. Merkezde, şu proje-
ler yürütülüyor:
n	 5 kVA Rüzgâr Türbinleri
 İçin Alternatör
 Geliştirilmesi
n	 60 kVA Kojenerasyon
 Sistemi Geliştirilmesi
n	 20 KW Sessiz Dual
 Jeneratör Geliştirilmesi
n	 200 kVA Mini
 Hidroelektrik Santralleri
 için Alternatörlerin
 Geliştirilmesi
n	 10 kVA Çift Devirli DC
 Alternatör Geliştirilmesi
n	 2X300 kVA Taktik 
 Dual Jeneratör
 Geliştirilmesi

n	 10 KW Sessiz Monofaze
 Asenkron Jeneratör
 Geliştirilmesi
İŞBİR, 5 kVA Rüzgâr Türbin-
leri İçin Alternatör Geliştiril-
mesi, 60 kVA Kojenerasyon 
Sisteminin Geliştirilmesi 
ve 20 kVA Monafeze Sessiz 
Dual Jeneratör Geliştirme-
si projelerini de TÜBİTAK  
TEYDEB desteği için sundu.
Bu projeler, bir yandan  
İŞBİR’in askeri ürünlerini 
geliştirecek ve çeşitlendire-
cek, diğer yandan da rüzgâr 
enerjisi ve elektrik motoru 
alanındaki atılımlarının te-
melini oluşturacak.

Teknik Sunumlar, 
Çalışmaların 
Olgunluğunu 
Gösterdi
Çalıştayda, İŞBİR persone-
li tarafından yapılan teknik 

sunumlar, firmanın çeşit-
li Ar-Ge ve tasarım faali-
yetlerinde ulaştığı noktayı  
gösterdi. İŞBİR çalışanları, 
bir yandan firmanın özgün 
çözümlerini geliştirirken 
bir yandan da bu çözümle-
rin kullanılacağı sistemlerle  
ilgili gelişmeleri takip  
ediyor. Bu kapsamda, ça-
lıştayda; rüzgâr enerji-
si sistemlerinde, nükleer 
santrallerde ve elektrik mo-
torlarında kullanılacak al-
ternatörlerin sahip olmaları 
gereken nitelikler de konu-
şuldu.
İŞBİR, gelecek dönemki fa-
aliyetlerini, samimi bir or-
tamda, firmanın paydaşları 
ile değerlendirdiği çalıştayı, 
geçtiğimiz sene olduğu gibi, 
bu sene de bir dizi işlem 
maddesini not alarak ta-
mamladı. u

FİGES Uzman 
Elektromanyetik 
Tasarım ve 
Analiz 
Mühendisi Umut 
Gündoğan ve 
Uzman 
CFD Proje 
Mühendisi 
Ahmet Yusuf 
Gürkan, 
çalıştayda, 
FİGES’in 
çözümleri ile
ilgili bilgi 
verdi.
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C-27J’nin yeni konfigü-
rasyonu, 2018’de test 
edilip onaylanacak ve 

2019 yılında, kullanıma ha-
zır olacak. Bu konfigürasyon 
üzerinde inşa edilen uçaklar 
envanterlere girdikçe, kulla-
nıcılar; daha modern aviyo-
niklerin, daha düşük işletme 
maliyetlerinin ve arttırılmış 
uçak performansının farkını, 
daha yakından görebilecek-
ler. C-27J, yüksek teknolojili 
bir çözüm arayan ülkelerin 
taktik nakliye ihtiyaçlarına 
yanıt verecek en iyi uçaktır. 
Diğer özelliklerinin yanı sıra 
askeri bir uçak olarak tasar-

lanmış, geliştirilmiş ve test 
edilmiş olması sayesinde, 
gerçek operasyonel senar-
yolarda, en yüksek perfor-
mansı gösterir. Hem ulusal 
operasyonlar hem de NATO 
ve koalisyon operasyonları 
göz önünde bulundurularak, 
bilhassa harekât ortamında 
kullanılmak üzere tasar-
lanan C-27J, yüksek tehdit 
içeren şartlarda, taşıdığı in-
sanları ve kargoyu, gitmele-
ri gereken yerlere, güvenle 
ulaştırır. Uçak, bu tür gö-
revler için, en son teknoloji 
ürünü; güvenli haberleşme 
sistemleri, gece görüş sis-

temleri, havada yakıt ikmal 
sistemi, balistik koruma 
sağlayan zırh ve elektronik 
karşı tedbir sistemleri ile 
donatılabilir.
Komuta, kontrol, haberleş-
me ve gözetleme (C3-ISR), 
birlik nakli, yangın söndür-
me, çevre koruma ve VIP 
taşıma gibi pek çok farklı 
görevi yerine getirebilecek 
şekilde tasarlanan C27J, 
neredeyse her türlü zemin-
de görev yapabiliyor. Kum, 
çakıl, kar ve buzun bulun-
duğu zeminlerin yanı sıra 
eğimli ve oldukça dar ve 
kısa pistlere inebilen ve bu 

pistlerden kalkabilen uçak, 
kayda değer bir yük taşıma 
kapasitesine sahip olmak-
la birlikte, C-130J Hercules 
için çok kısa olan, yumuşak 
zeminli ve dar pistleri veya 
daha büyük uçakların yoğun 
olarak operasyon yapması-
na uygun olmayan pistleri 
kullanabiliyor.
Nakliye uçakları dünyasın-
da, görece küçük boyutlara 
sahip olan Spartan, örneğin 
Avustralya’da 1.900 tane; 
Avustralya civarında ise 400 
tane pisti kullanabiliyor ve 
bu sayılar, kendinden daha 
büyük olan Hercules’in kul-

Daha Çok Yükü, Daha Uzağa, 
Daha Hızlı, Daha Güvenli Taşımak: 

C-27J Yeni Zorluklar Karşısında
Gelişimini Sürdürüyor
C-27J Spartan’ın yeni temel konfigürasyonu, yeni aviyonik sistemleriyle 
fark yaratıyor. Uçağın kullanıcısına sunduğu en önemli faydalar ise 
yeni sivil havacılık düzenlemeleriyle (ATC) ve askeri gerekliliklerle (IFF) 
uyumlu hâle gelmiş olması.
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lanabildiği pist sayısının 
iki katından daha fazla. Bu 
özelliği sayesinde Spartan, 
insani yardım görevlerini 
etkin bir şekilde yerine ge-
tirebiliyor ve pek çok ülke-
de yaygın bir durum olan, 
hazırlanmamış pistlere ve 
uzak noktalardaki operas-
yon alanlarına, taşıdığı yükle 
erişebiliyor. Spartan, kul-
lanıcılarına, nakliye uçağı 
pazarında bulunabilecek, en 
iyi taktik nakliye kabiliyetini 
sunuyor.
Günümüzün modern hava 
kuvvetleri, çok sayıda fark-
lı görevi yerine getirebilen 

ve kısa sürede bu farklı gö-
revlere uyarlanabilen; aynı 
zamanda da asıl rolü olan 
taktik nakliye görevlerini 
devam ettirebilecek ve tüm 
bunları da maliyet-etkin bir 
şekilde başaracak nakliye 
uçaklarına ihtiyaç duyar. 
Kolaylıkla kurulabilen ve 
taşınabilen çok çeşitli tak/
çıkar (Roll-On/Roll-Off) gö-
rev kitleri ve sistemleri sa-
yesinde C-27J; birlik, kargo, 
paraşütçü ve VIP taşıma, ha-
vadan kargo bırakma, tıbbi 
tahliye/yaralı tahliyesi, ara-
ma ve kurtarma, istihbarat, 
gözetleme ve keşif ve yakın 
hava desteği dâhil olmak 
üzere, taktik nakliye görev-
lerini yerine getirecek şekil-

de yapılandırılabilir. Kargo 
bölmesi, sınıfının en geniş 
kesit alanına (3,33 x 2,60 m) 
sahip olan C-27J, rampa hâ-
lini alan geniş arka kapısı, 
güçlü kargo zemini (gövde 
uzunluğu boyunca azami 
4.900 kg/m yüke dayanıklı), 
paraşütçü birlikler için bü-
yük yan kapıları ve standart 
463L paletleri/platformla-
rı ve kolayca yüklenebilen, 
nakledilebilen ve havadan 
bırakılabilen pek çok diğer 
kargo türünü taşımak üzere 
tasarlanmış kargo yükleme 
sistemiyle öne çıkıyor.
Uçağın temel unsurlarından 
biri olan ve boyutları, 60’a 
kadar hafif donanımlı aske-
ri, bir adet Iveco ambulansı-
nı veya küçük bir helikopteri 
içine alabilecek büyüklükte 
olan kabini, hem C-130 hem 

A400M kargo paletleri ile 
birlikte çalışabilirliği müm-
kün kılıyor. Sınıfının en ge-
niş kargo kabini kesitine; 
toplam kargo alanı uzunlu-
ğu boyunca, birim uzunluk 
başına en yüksek zemin 
dayanımına (4.900 kg/m) ve 
tam uyumlu Kargo Aktarma 
Sistemine sahip olduğu için 
yükler, C-130’dan C-27J’ye, 
kolaylıkla ve herhangi bir 
konfigürasyon değişikliği 
yapılmasına gerek olmadan 
nakledilebiliyor. C-27J’nin 
kabin konfigürasyonunu, 
birlik nakli veya tıbbi tahli-
yeden VVIP/yolcu taşıma gibi 
farklı görevler için değiştir-
mek, 40 dakikadan daha az 
sürüyor ve bu da uçağı, ken-
di kategorisinde, en çok gö-
rev çeşitliliğine sahip uçak 
hâline getiriyor. u

©
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C-27J Spartan, yeni 
aviyonikleri sayesinde, 
en güncel sivil havacılık 
düzenlemeleriyle (ATC) ve 
askeri gerekliliklerle (IFF) 
uyumlu hâle gelecek.

C-27J’nin, sınıfının en genişi olan kabini, farklı yüklerin rahatlıkla taşınabilmesini sağlıyor.

C-27J, diğer uçakların iniş-kalkış 
gerçekleştiremediği pistlere de erişimi sağlıyor.
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MSI Dergisi: Öncelikle EYDEM 
ve faaliyetleri hakkında bilgi 
verir misiniz?
M. Serdar DURGUN: EYDEM olarak; 
TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları 
ve bakanlıkların, proje ve Ar-Ge des-
tek programları ve KOBİ’lere yönelik 
HORIZON 2020 programlarına; proje 
seçimi, strateji geliştirme, hazırlama, 
başvuru ve takip danışmanlığı sunu-
yoruz. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın yayınladığı Teklife Çağrı Do-
kümanlarına cevaben Teklif Hazırlığı 
Danışmanlığı da bir diğer önemli faa-
liyet alanımız.
“Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim 
Merkezi” kelimelerinin baş harflerin-
den oluşan EYDEM’i, 2011 yılının Ocak 
ayında, ODTÜ Teknokent OSTİM Yer-
leşkesi’nde kurduk. Kuruluşumuzla 
birlikte, Ankara’da faaliyet gösteren  
5 teknoloji geliştirme bölgesi (tek-
nopark) ile iş birliği anlaşmalarımız 
çerçevesinde çalışmalar yaptık. Tek-
noparklar ile gerçekleştirdiğimiz ve 
yüklenici olarak görev aldığımız prog-
ramlar, basında da yer aldı; bu çalış-
malarımız Hürriyet, Milliyet, Sabah ga-
zeteleri ve Para Dergisi’nin haberlerine 
konu oldu. Başarıyla hizmet verdiğimiz 
firmaların çalışmaları arasında; vakum 
fırınları ve ince film hazırlama sistem-
leri, elektrikli spor otomobil, plazma 
teknolojileri, havacılık sanayisine özel 
hassas mekanik işleme, yazılım ve do-
nanım, kamara ve tüp fırın projeleri yer 
aldı. Ayrıca, bazı Teknopark yönetim 
şirketlerinin projelerinin hazırlanma-
sında da danışmanlık hizmetleri verdik. 
Tüm bu şirketler, toplamda, milyonlar-
ca lira tutarında finansal destek alma-
ya hak kazandılar.
Çalışmalarımızda, savunma ve havacı-

lık sektörüne özgü ihtiyaçlara da özel 
olarak eğiliyoruz. Bu sektörde faaliyet 
gösteren müşterilerimiz ile istenmesi 
durumunda gizlilik anlaşması (NDA) 
imzalıyoruz ve rakip şirketler ile ben-

zer projelerde çalışmama taahhüdü 
veriyoruz. Proje ve Ar-Ge destek prog-
ramları başvuru dosyalarını, tama-
mıyla sektör içinden gelen, tecrübe ve 
bilgi sahibi danışmanlarla hazırlıyoruz. 

EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar DURGUN:

“Savunma ve havacılık 
sektörünün, danışmanlık ve
eğitim alanında, ‘Akademisi
ve Kurumsal Çözüm Merkezi’yiz.”

Savunma ve havacılık sektörü; tasarım, 
üretim, bakım ve idame gibi alanlarda 
özel yetenekler ve yaklaşımlar gerektirdiği gibi, 
eğitim ve danışmanlık alanında da kendisine özgü 
gereksinimlere sahip. Sektörün, danışmanlık 
ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan bir 
çözüm ortağı olarak EYDEM, bu bilinçle ve sektöre 
özel kabiliyetleri ve kadrosu ile hizmet veriyor. 
EYDEM’in çalışmalarını, EYDEM Kurucusu ve 
Mentörü M. Serdar Durgun’dan dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Proje danışmanlık çalışmalarımızda; 
yeni mezun veya az tecrübeli proje da-
nışmanlarına yer vermiyoruz. Teknolo-
ji, savunma ve havacılık şirketlerimiz, 
gönül rahatlığı ile Ar-Ge projelerini  
EYDEM’e teslim edebilirler.
Burada yeri gelmişken önemli ve has-
sas bir konuya vurgu yapmak istiyo-
rum. Destek programlarına başvuru 
konusunda danışmanlık hizmeti almak 
isteyen şirketlerimiz, muhakkak ki da-
nışmanlık firmasının sahiplerinin, or-
taklarının ve proje başvuru dosyalarını 
hazırlayacak kişilerin özgeçmişlerini 
istemeli, geçmiş tecrübeleri ve kabili-
yetleri-bilgi birikimleri konusunda bil-
gi talep etmeli. Savunma ve havacılık 
sektörünün kendilerine özgü karakteri, 
sınırlamaları ve zorlukları sebebi ile 
çalışacakları danışmanlık şirketleri-
nin ve şirket çalışanlarının, sektörün 
içinden gelmeleri çok önemli. Ancak 
sektör içinden gelen tecrübeli ve bil-
gili kişiler, Ar-Ge sürecini, teknolojiyi, 
ürünü ve projeyi en iyi şekilde; doğru, 
etkin, bütünsel ve tutarlı bir şekilde 
tanımlayabilir. Bu konuyu, tıp alanın-
dan bir örnekle açıklamak istiyorum. 
Tıp alanındaki tüm doktorların ortak 
adı “doktor”dur; ancak, hasta olduğu-
muzda, hastalığımız konusunda uzman 
doktora gider ve tedavi oluruz. Örne-
ğin; kalp rahatsızlığımız için dâhiliye 
veya ortopedi doktoruna gitmeyiz. Aynı 
şekilde, savunma ve havacılık ile ilgili 
bir proje için danışmanlık alınacaksa 
başarıyı yakalamak adına muhakkak 
ki bu sektör içinden gelen tecrübeli 
ve bilgili danışmanlık şirketi ve danış-
manlar ve uzmanlar ile çalışılmalıdır.

MSI Dergisi: EYDEM’in sunduğu 
hizmetlere baktığımızda; 
eğitim hizmetleri, danışmanlık 
hizmetleri ve proje hizmetleri ile 
bunların birleşimi ile oluşan 
program hizmetlerinden oluştuğunu 
görüyoruz. Bu hizmetleri veren 
başka firmalarla karşılaştırdığınızda, 
sizi farklı kılan, en önde gelen 
3 özelliğinizi nasıl sıralarsınız?
M. Serdar DURGUN: Başka firmalar-
dan farklı olarak, müşterilerimize sun-
makta olduğumuz hizmetlerimize, lo-
gomuz renklerinde yer verdik. EYDEM 
logosu, 4 canlı renkten oluşuyor: Sarı, 
turuncu, mavi ve kırmızı. Sarı, eğitimi; 
turuncu, danışmanlığı; mavi, projeyi; 
kırmızı ise programı temsil ediyor. İs-
mimizden ve logomuzdan anlaşılacağı 
gibi, müşterilerimize, ihtiyaç duydukla-
rı hizmetleri entegre bir yapıda sunma 
misyonuna sahibiz. Müşterilerimizin; 
eğitim, proje, danışmanlık ve program 
ihtiyaçlarını tek bir çatı altında; sektö-
rün “Savunma ve Havacılık Akademisi 
ve Kurumsal Çözüm Merkezi” olarak 
konumlandırdığımız EYDEM’den temin 
etmelerini amaçlıyoruz.
İkinci olarak; teknoloji, üretim, bilişim 
ve savunma-havacılık şirketlerinin 
bütününe hizmet verebiliyoruz. Çün-
kü danışmanlarımızın ve eğitimcileri-
mizin tamamı, sektörde yöneticilik de 
yapmış, tecrübe ve bilgi sahibi değerli 
kişilerdir.
Danışmanlarımızın ve eğitimcilerimi-
zin sektörlerindeki tecrübeleri asgari  
20 yıldır; EYDEM’in tecrübe ortalama-
sı 25 yılın üzerindedir. Kadromuzda,  
tecrübe seviyesi düşük danışman  

ya da eğitimci yer almıyor. 
Üçüncü olarak; bazı başka şirketler, 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde, 
neredeyse tamamen yabancı menşeli 
eğitimciler ve danışmanlar ile çalışı-
yorlar. Bu durum, danışmanlık ve eği-
tim fiyatlarını, hem yukarılara çekiyor 
hem sektörün gizliliğine uygun değil 
hem de eğitim planlamalarında sıkıntı 
yaşanmasına sebep oluyor.
Milli Savunma Bakanımız Nurettin 
Canikli’nin, “Afrin harekâtında şan-
lı ordumuzun kullandığı mühimmatın 
tamamını yerli ve milli olarak üretebi-
liyoruz.” ifadesi ile dile getirdiği milli-
leşmenin ve yerlileşmenin, savunma 
ve havacılık sektörünün danışmanlık 
ve eğitim çalışmalarında da bir hedef 
olması gerektiğine inanıyoruz. Devle-
timizin, milli ve yerli üretim misyon ve 
vizyonuna uygun olarak; kendi değer-
lerimiz olan tecrübe ve bilgiye sahip 
danışmanlarımıza ve eğitimcilerimize 
sonsuz güven duyuyoruz. Beraber ça-
lışarak; başarıdan başarıya koşan, sü-
rekli millileşen ve yerlileşen savunma 
ve havacılık sanayimizin, yeni başarıla-
rına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tabii 
ki yurt içinden temini mümkün olma-
yan durumlarda, yabancı insan kaynağı 
sağlanması konusunda gereken kabili-
yetlere ve iş ağına da sahibiz.
Bu 3 özelliğimiz, EYDEM’i net bir şekil-
de farklı kılıyor.

MSI Dergisi: Çalışmalarınızın güncel 
durumu ile ilgili bilgi verir misiniz?
M. Serdar DURGUN: 2017 yılı, EYDEM 
için, atılım ve büyüme yılı oldu. Özel-
likle savunma ve havacılık sektörüne 
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yönelik hizmetlerimizi genişlettik. An-
kara Bağlıca’daki yeni ofisimize taşın-
dık. Hem danışman ve eğitimci sayımızı 
hem de eğitim çeşidimizi arttırdık. Da-
nışmanlık ve faaliyet alanlarımızı geniş-
lettik. Bazı eğitimlerimizi, İstanbul’da, 
Anadolu Yakası’nda düzenlemeye baş-
ladık ve İstanbul’da, daha uzun vadeli 
danışmanlık ve eğitim işleri aldık.

Savunma ve havacılık sektörüne hiz-
met veren danışman ve eğitimci sayı-
mız, 15’e çıktı. Bunu gururla söyleye-
bilirim ki; sektörün farklı konularında,  
bu sayıda danışman ve eğitimci ile hiz-
met sunabilen, ilk ve tek özel sektör 
şirketiyiz! 
Savunma ve havacılık sektörünün, eği-
tim ve danışmanlık alanında, akademi-

si ve kurumsal çözüm merkeziyiz diye-
bilirim.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar, savun-
ma ve havacılık sektöründen, 80’in üze-
rinde şirketin referansına; toplamda ise 
150’nin üzerinde şirketin referansına 
sahibiz. Müşteri portföyümüzün %95’ini; 
teknoloji, Ar-Ge, bilişim ve üretim odak-
lı özel sektör şirketleri oluşturuyor.

DANIŞMANLARIMIZ ve
EĞİTİMCİLERİMİZ 

(Savunma & Havacılık)

1. Dr. Erk İnger
2. Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu 
3. Dr. Nevzat Çağlayan 
4. Öğr. Gör. Serdar Taşbilek
5. M. Serdar Durgun  
6. Sadullah Timur  
7. Naci Eren  
8. Tahir Şahin 
9. Verda Dağlı Cora
10. Doç. Dr. Mehmet Ali Çinici 
11. Doğu Aksoy 
12. Kürşat Özcan 
13. Doç. Dr. Ali Kılıç 
14. Mustafa Perçinçek
15. Işıl Çulhaoğlu 
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Değişmeyen Tek Şey 
Değişimdir
MSI Dergisi: Kurumlar, kuruluşlar 
ve iş yapış şekilleri geliştikçe ve 
değiştikçe, sizlerin de hizmetlerinizin 
gelişmesi ve değişmesi gerekiyor. 
Hatta dünyadaki eğilimleri takip 
ederek kurum ve kuruluşların 
bir adım önünde olmanız ve 
onlara yenilikleri anlatmanız da 
gerekiyor. Bunları nasıl 
sağlıyorsunuz?
M. Serdar DURGUN: Bu sorunuz, bana, 
“Değişmeyen tek şey değişimin ken-
disidir.” sözünü anımsattı. Değişime 
ayak uyduramayan, müşterilerinin de-
ğişen ihtiyaçlarını zamanında algılaya-
mayan, faydalı hizmetler üretemeyen 
ve faaliyet alanını değişime göre fark-
lılaştıramayan şirketler, ayakta kala-
maz. Bu ilke uyarınca, faaliyetlerimiz 
esnasında, müşterilerimizle konuşu-
yoruz; değişimleri, öngörüleri yakala-
maya çalışıyoruz. Danışmanlarımız ve 
eğitimcilerimiz ile strateji toplantıları 
yapıyor, görüş alışverişinde bulunu-
yoruz. Eğitim geri dönüşlerini önem-
siyoruz ve değerlendirmeleri notlan-
dırıyoruz. Gururla ifade edebiliriz ki; 
Eğitimlerimizin beğeni yüzdesi ortala-
ması, %90 seviyelerinde.

Dünya, Sanayi 4.0 Devrimi ile yeni bir 
düzene doğru yönlendiriliyor.  Sanayi 
4.0’ın yansımalarını savunma ve hava-
cılık sektörlerinde yoğun olarak göre-
ceğimizi bilmemiz lazım ve şirketleri-
mizin stratejik planlarında Sanayi 4.0’a 
yer vermesi gerekir. Sanayi 4.0 berabe-
rinde; insansız ve otonom uçak, gemi, 
denizaltı, tank, ZMA gibi sistemleri, 
kendi kendini tamir eden zırh ve gövde 
malzemeleri, yapay zekâya sahip karar 
verebilen robotları, süpersonik uçak-
ları ve füzeleri getirecek, muharebe 
alanlarını yapay zekalı askerler doldu-
racak. Bunun sonucu olarak, muhare-
beleri, daha teknolojik ve akıllı olanlar 
kazanacak. EYDEM, Danışmanları ve 
Eğitimcileri ile Sanayi 4.0 bağlantılı 
gelişmeleri yakinen takip ediyor. Faali-
yetlerimizi bu yeni alanlara göre geliş-
tirmeyi öngörüyoruz. Gelecekte Sanayi 
4.0’ın getirilerine yönelik yeni hizmet-
leri ve eğitimleri sunmayı hedefliyoruz.
Belirttiğim gibi; yeni ve güncel sektö-
rel konuları ve yönelişleri takip ediyo-
ruz. Stratejik kararlar alırken, şirket 
ortakları olarak tek başımıza karar al-
mıyoruz. Danışmanlarımızın ve eğitim-
cilerimizin değerli öngörülerinden de 
muhakkak istifade ediyoruz.
Gelişen faaliyet alanımız ile beraber; 

teknoloji, savunma ve havacılık şirket-
lerinin, üst ve orta yönetimlerine ziya-
retlere başladık. Diğer yandan, devle-
timizin politikalarını ve önceliklerini 
daha iyi anlayabilmek ve analiz ede-
bilmek adına; danışmanlarımız ve eği-
ticilerimiz ile bazı önemli faaliyetlere, 
çalıştaylara ve toplantılara katılıyoruz.  

EYDEM’in Bazı Refereansları

EYDEM, Danışmanları ve Eğitimcileri ile Sanayi 4.0 bağlantılı 
gelişmeleri yakinen takip ediyor. Faaliyetlerimizi bu yeni alanlara 
göre geliştirmeyi öngörüyoruz. Gelecekte Sanayi 4.0’ın getirilerine 
yönelik yeni hizmetleri ve eğitimleri sunmayı hedefliyoruz.
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EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun, MSI Dergisi İş Geliştirme 
Koordinatörü Şebnem Asil ve EYDEM Ortağı ve Şirket Müdürü Itır Atay Durgun
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SSM’nin çeşitli birimlerini ziyaret et-
tik. Hem ihtiyaç makamları hem de 
sanayi ile yakın temasta olmamız; eği-
limleri ve yenilikleri takip edebilmek,  
en iyiyi, en uygunu sunabilmek için çok 
önemli. Ziyaretlerimizi ve sektörel faa-
liyetlere katılımlarımızı, arttırarak sür-
düreceğiz.
Diğer yandan, sosyal medyanın gücüne 
inanan bir şirketiz. Yeniliklerin payla-
şılması için, İnternet’in imkânlarını ve 
sosyal medyayı, yakın gelecekte, çok 
daha fazla kullanıyor olacağız. İlgili 
sektörlerdeki müşterilerimizi; Linke-
dIn, SlideShare, Facebook, Twitter gibi 
platformlardaki sosyal medya hesap-
larımız ile yeniliklerimizden, eğitim ve 
danışmanlık konularından, faaliyetle-
rimizden ve açılmış olan destek prog-
ramlarından haberdar ediyoruz.
l savunmasanayiegitim.com,
l savunmasanayidanismanlik.com,
l defenseindustrytraining.com,
l defenseindustryconsultancy.com,
l savunmasanayiegitim.info 
gibi savunma sektörüne özel alan isim-
leri, EYDEM’e ait; bunları da yakın za-
manda aktif hâle getireceğiz.

MSI Dergisi: Sektörü, SSM 
yetkililerinin de sıklıkla kullandığı, 
piramit modeli ile ele alacak olursak 
bu piramidi oluşturan katmanlar, 
sizden neden hizmet almalı, her biri 
için birkaç madde ile özetleyebilir 
misiniz?
M. Serdar DURGUN: Ana müşteri kitle-
mizi, ana yükleniciler ve ana alt yükle-
niciler oluşturuyor. ASELSAN, TUSAŞ, 
HAVELSAN, TEI, Otokar, Nurol Makina, 
FNSS, THY Teknik, Anadolu Isuzu, Ves-
tel Savunma, Koç Savunma, Meteksan 

Savunma, Katmerciler, CTECH, ARES 
Tersanesi, SDT ve MilSOFT gibi sektör 
firmalarına hizmet veriyoruz. Sektör-
deki daha küçük ölçekli şirketlerimiz 
de zaman zaman danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerimizden istifade ediyorlar.
Ana yüklenici ve alt yüklenici şir-
ketler, sürekli gelişen ve yenilenen 
eğitim portföyümüzden, kurumsal 
veya genele açık eğitimler alabilirler.  
Millileşme ve yerlileşme devlet politi-
kası ve savunma ve havacılık sanayi-
sinin ürünlerine artan talep ile doğru 
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orantılı olarak, savunma ve havacılık 
sektöründeki ana yüklenici ve alt yük-
lenici şirketler, hem ciro olarak hem 
de yetişmiş insan kaynağı olarak büyü-
yorlar. Bu büyüme; sürece yeni katılan 
personelin, önceden yaşanmış tecrü-
beleri öğrenerek bilgi edinme ve eski 
personelin de bilgilerini yenileme ihti-
yacını ortaya çıkarıyor. İhtiyacın önemli 
bir kısmını, savunma ve havacılık sek-
törlerine özgü, sayısı 25’i geçen farklı 
eğitimimizle karşılayabiliyoruz.
Ayrıca, ana yüklenici ve alt yüklenici 
şirketlerin, Ar-Ge ve proje destek prog-
ramlarına yönelik proje dosyası hazır-
lama işine de talibiz. Proje dosyaları ile 
ilgili stratejileri belirleyebilir, hazırla-
yabilir ve proje başvurusunu tamamla-
yabiliriz. İzleyen süreçte de başvuruları 
etkin bir şekilde takip edebiliriz.
SSM’nin yayınladığı Teklife Çağrı Do-
kümanlarına yönelik olarak; teklif ha-
zırlığı konusunda yetkin danışmanlık 
hizmeti verebilir, bu konuda şirketlerin 
iş yükünü hafifletebiliriz.
SSM Harekât Destek Grup Başkanlığı 
tarafından yürütülen, Türk Savunma 
Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platfor-
mu (TSSÖDYP) çalışmaları, sektörde, 
entegre lojistik destek (ELD) ve ömür 
devri yönetimi faaliyetlerinin daha da 
önem kazanacağını gösteriyor. ELD 
konusunda, sektörel tecrübeye sahip,  
3 değerli danışman ve eğitimci ile hiz-
met veriyoruz; programımızda, 7 fark-
lı ELD eğitimi bulunuyor. Sistem, alt 
sistem ve ürün sorumluluğu olan ana 
yüklenici ve alt yüklenici firmalara, bu 
eğitimlerimizle faydalı olabilir; bilgi ve 
tecrübemizi aktarabiliriz. ELD analizle-
ri, ELD dokümantasyonu ve ELD plan-
ları konusunda, danışmanlık hizmetle-
rimizi sunabiliriz.
Özellikle savunma ve havacılık sektö-
ründe yeni faaliyet gösteren veya bu 
sektör dâhilinde faaliyet göstermek 
isteyen KOBİ’lere, strateji ve yol ha-

ritası sunabiliriz. SWOT ve PESTEL 
analizleri ile sektöre yönelik KOBİ’nin 
gereksinimlerini, eksikliklerini be-
lirleyebilir; sağlıklı bir şekilde sek-
törle bütünleşmelerini sağlayabiliriz.  
Ar-Ge yapan ve teknoloji projeleri olan  
KOBİ’lerin de destek programlarına yö-
nelik proje dosyası hazırlama işine talibiz.  
KOBİ’ler, genele açık eğitimlere katıla-
rak veya kurumlarına özel eğitimlerle 
eğitim ihtiyaçlarını EYDEM’den karşıla-
yabilirler.
Üniversiteler ile araştırma kuruluş-
larının da içinde yer aldığı; teknoloji, 
savunma ve havacılık projelerinde gö-
rev almak da istiyoruz. ODTÜ ve ODTÜ 
Teknokent ile Kalkınma Ajansı destekli 
projelerde, çalışma fırsatını yakaladık. 
Devletimizin saygın araştırma kuruluş-
larından TÜBİTAK SAGE, son dönemde 
düzenlenen genele açık eğitimlerimize 
katılıyor.

MSI Dergisi: KOBİ’ler ve kümeler için 
özel hizmetleriniz var mı?
M. Serdar DURGUN: Yılda 2-3 defa, ge-
nelde KOBİ’lerin katıldığı, yeniliklerin 
ve gelişmelerin paylaşıldığı, kısa eği-
tim içerikli seminerler düzenliyoruz. 
Bu seminerlerde, daha çok yeni açılmış  
Ar-Ge ve proje destek programlarından, 
programlara başvuru sürecinde başarı 
için proje hazırlık çalışmalarından ve 
önemli ipuçlarından bahsediyoruz. Se-
minerlerin sonunda, 25-30 dakikalık, 
şirkete özel ücretsiz kısa danışmanlık 
seansı da sunuyoruz. Seminere katılan 
şirket, projelerine özel bilgi ve tecrübe 
paylaşımından istifade etmiş oluyor.
Söz konusu seminerlerimizi, EYDEM’in 
sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında, cüzi bir bedelle düzenliyoruz ve 
yatırılan bedelin, masraflar çıktıktan 
sonra geriye kalan kısmının tamamını, 
katılımcılarımız adına; ZİÇEV, LÖSEV 
veya AKUT’a bağışlıyoruz. Böylece, 
hem KOBİ’lerimize hem de önemli iş-

ler yapan bu kurumlarımıza, küçük de 
olsa bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. 
Nisan ayında, bu seminerlerimizden 
birini daha, “Kahvaltılı Proje Semineri” 
olarak, Ankara’da düzenleyeceğiz.
Savunma ve havacılık kümelerini ve 
küme şirketlerini yakinen takip ediyo-
ruz; bu kümelerimizden biri ile de ileti-
şim hâlindeyiz. Ur-Ge projelerinde yer 
alma ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. 
Kümelerin, sinerji yaratarak savunma 
ve havacılık sektörünün büyümesine ve 
yeni pazarlara açılmasına katkı sağla-
ması çok önemli.

Sektör, Hizmetlerimizden 
Daha Fazla Faydalanabilir
MSI Dergisi: Verdiğiniz hizmetler 
ve bu hizmetleri verirken yaptığınız 
gözlemler kapsamında, sektörün 
genel durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Örneğin, 
sektör, hangi konularda daha 
bilgili ve bilinçli; hangi konularda 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 
daha fazla yararlanmalı?
M. Serdar DURGUN: Türkiye, maale-
sef dünyanın en zorlu coğrafyalarından 
birinde konumlanmış durumda… Bu 
gerçeği göz önünde bulundurarak; top-
raklarımızda yaşayabilmemiz için, eko-
nomimizin ve ordumuzun, buna bağlı 
olarak da savunma ve havacılık sanayi-
mizin, güçlü olması gerekiyor. Bu alan-
da faaliyet gösteren şirket sayısı ve iş 
hacmi, her geçen yıl artıyor. Sadece 
ana sistemlerde değil alt sistemler-
de, komponentlerde ve parçalarda da 
millileşme-yerlileşme çalışmalarının 
sonucunda, sektöre yeni aktörler dâhil 
oluyor; mevcut aktörler büyüyorlar ve 
bu sektör ile ilişkili diğer sektörlere de 
yatırım yapıyorlar.
Sektöre bir göz attığımızda; klasik pro-
je yönetimi, iş geliştirme, satın alma ve 
sistem ve ürün teknik dokümantasyo-
nu konularında, belli seviyede bilgi ve 
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bilince ulaşıldığı görülüyor. Sektördeki 
hızlı gelişmeler ve tedarik ve kullanıcı 
makamlarının talepleri doğrultusunda, 
bir dizi konuda, danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerinden daha fazla istifade edil-
mesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu 
konular arasında; tedarik, sanayileş-
me, entegre proje yönetimi, entegre 
lojistik destek, alt yüklenici yönetimi, 
sistem sertifikasyonu, sistem mühen-
disliği, sanayi katılım offset (SK/O), 
sözleşme yönetimi, teklif hazırlığı ve 
teknoloji ve teknoloji transfer yönetimi 
yer alıyor.

Ara sıra, şirketlerin, Ar-Ge ve pro-
je destek programlarından istifade 
etmek için yürüttükleri proje dos-
yası hazırlık çalışmalarında, kendi 
bünyelerindeki, asıl işi bu olmayan  
personelden yararlandığına veya sek-
tör tecrübesi yetersiz kurum ve ku-
ruluşlardan danışmanlık aldıklarına  
şahit oluyoruz. Özellikle bir danış-
manlık hizmeti alınacak ise sektör 
tecrübesine sahip danışmanları olan 
bir şirketten destek alınmasının haya-
ti öneme sahip olduğunu değerlendi-
riyoruz.

Şirketlerin, bu tür çalışmaları ken-
di bünyelerinde yürütmeleri, gizliliğin 
sağlanması açısından tabii ki uygula-
nabilecek bir yaklaşımdır; ancak proje 
dosyasının farklı kısımlarının farklı bö-
lümlerce hazırlanması, projenin bütü-
nünde entegrasyon problemine sebep 
olabilir. Bazı faaliyetler, maliyetler, sa-
tın alma kalemleri, kilometre taşları, 
sehven de olsa unutulabilir. Şirketler, 
proje dosyası hazırlığı sonunda; nihai bir 
gözden geçirme için, savunma ve hava-
cılık sektörü tecrübesine vakıf bir danış-
manlık şirketinden destek almalılar.
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Sektörde, proje ve ürün çeşidi ve  
sayıları arttıkça, ürünün ve projenin 
uyumlu yönetimini sağlayan Entegre 
Proje ve Ürün Yönetimine/Takımlarına 
(IPPM/IPPT) duyulan ihtiyaç da artıyor. 
Hızlı değişen talepler ve teknoloji se-
bebi ile teknolojinin; tahmini, alternatif 
analizi, edinimi, demodeliği ve yeni-
lenmesi konuları, yani bütünsel olarak 
“Teknoloji Yönetimi” daha da önem 
kazanıyor. Bu öneme binaen, yakın za-
manda, “Teknoloji Projeleri Yönetimi” 
eğitimimize ek olarak, “Teknoloji ve 
Teknoloji Transfer Yönetimi” konulu 
yeni bir eğitimi de sektörün ilgisine su-
nacağız.
Son dönemde Arabuluculuk konusuna 
da eğilmiş durumdayız ve Arabulucu-
luk’un bu sektöre yansımasını ele alan; 
Savunma Sanayinde Arabuluculuk ko-
nusunda yeni bir eğitimi, Haziran ayın-
da sektörün beğenisine sunacağız.

MSI Dergisi: Vizyonunuzda: 
Ulusal ve uluslararası alanda 
“Kurumsal Proje ve Çözüm Merkezi” 
olma ifadesi yer alıyor. Uluslararası 
alanda neler yapıyorsunuz; 
neler yapmayı planlıyorsunuz?
M. Serdar DURGUN: 2018-2019 döne-
minde, kendi insan kaynağımız ile yurt 
dışında eğitimler ve danışmanlık faali-
yetleri düzenlemeyi öngörüyoruz. Tür-
kiye’nin, savunma ve havacılık ürünleri 
ihracının yanında, sahip olduğu; sek-
tör deneyimli, bilgili, iyi yetişmiş insan 
kaynağı ile eğitim ve danışmanlık prog-
ramları ihraç edebileceğine inanıyoruz.

Sektörün Gelecek 
İhtiyaçlarına Odaklanıyoruz
MSI Dergisi:  Türkiye’nin gündeminde; 
özgün savaş uçağı ve özgün hava 
savunma fırkateyni geliştirilmesi 
gibi zorlu platform projeleri var. 
Bunun yanı sıra bir dizi platform ve 
sistem projesi de yürüyor ya da yakın 
zamanda gündeme gelecek. 
EYDEM, bu çalışmalara nasıl katkılar 
vermek istiyor?
M. Serdar DURGUN: Tedarik ve sana-
yileşme eğitimlerimizin ve danışman-
lık faaliyetlerimizin önemli bir parçası 
olarak mevcut ve gelecekteki teknolo-
jileri ve projeleri takip ediyoruz. Türki-
ye’nin projeleri hayata geçtikçe, ciddi 
sayıda iyi yetişmiş yönetici, mühendis 
ve teknik insan kaynağına ihtiyaç duyu-
lacağının bilincindeyiz. Bu bağlamda, 
özellikle belli bir projeye odaklanmak-
tansa benzer proje gruplarına yönelik 

sertifika programlarına ve danışmanlık 
paketlerine odaklanıyoruz.
Sonbahar-Kış döneminde; yönetici, 
mühendis ve teknik insan kaynağı ye-
tiştirmeye yönelik bazı programları-
mızı hayata geçireceğiz. Bu program-
larla beraber, danışmanlık paketleri 
de sunacağız. Sektörün eğitim ve da-
nışmanlık ihtiyaçlarının, milli ve yerli 
yetişmiş tecrübeli insan kaynağı ile 
çözümlenmesi kararlılığındayız. Ancak 
bazı teknoloji ve yönetim alanlarında, 
sektör deneyimli ve konusuna hâkim, 
yabancı danışmanlar ve eğitimciler ile 
de gerektiğinde çalışmayı planlıyoruz. 
Çalışmalarımızı, savunma ve havacılık 
şirketlerimize ziyaretlerle, mesajlarla, 
derginizde yer alacak içerikle ve sosyal 
medya araçları ile duyuracağız.

MSI Dergisi: 5 yıl sonra, nasıl bir 
EYDEM göreceğiz; öngörüleriniz neler?
M. Serdar DURGUN: Önümüzdeki 5 yıl-
lık süre zarfında; yurt içinde, teknolo-
ji, savunma ve havacılık şirketleri için 
proje, yönetim, teknik danışmanlık ve 
eğitim konularında güvenilir ve iyi tanı-
nan akademi ve çözüm merkezi olmayı; 
ayrıca yurt dışında da dost ve müttefik 
ülkelerin kurum ve kuruluşlarına da 
hizmet vermeyi hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?

M. Serdar DURGUN: Birkaç konu daha 
var değinmek istediğim. EYDEM ola-
rak; savunma ve havacılık sektörü 
ekosisteminde, önemli bir boşluğu dol-
durduğumuza inanıyoruz. SSM’nin bü-
yük önem verdiği, Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme ve Destekleme Projesi 
(EYDEP) ve TSSÖDYP çalışmalarına da 
katkı sağlamak istiyoruz.
Ekosisteme, tecrübe ve bilgi birikimi ile 
katkı sağlamak isteyen, sektörün ruhu 
genç emeklilerine ve hâlen aktif ça-
lışmalar yürüten sektörün üst ve orta 
seviye değerli yöneticilerine, kurmuş 
olduğumuz entegre danışmanlık ve 
eğitim platformumuzda, beraber değer 
üretme fırsatı sunduğumuzu da bu ve-
sileyle belirtmek istiyorum.
MSI Dergisi olarak, önemli bir misyon 
üstleniyorsunuz. Tarafsızlığınız ile sek-
tördeki tüm şirketlerce kabul gören bir 
iletişim ve haber kanalı olduğunuzu 
vurgulamalıyım. Sizi bu özelliğinizden 
ötürü tebrik ediyorum. Keyifli söyleşi 
ile EYDEM’in sektöre verdiği hizmetleri 
anlatma fırsatı sunduğunuz için de tüm 
MSI Dergisi ekibine teşekkürlerimizi 
sunarım.

EYDEM Kurucusu ve Mentörü 
M. Serdar Durgun’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında; yurt içinde, teknoloji, savunma 
ve havacılık şirketleri için proje, yönetim, teknik danışmanlık 
ve eğitim konularında güvenilir ve iyi tanınan akademi ve çözüm 
merkezi olmayı; ayrıca yurt dışında da dost ve müttefik ülkelerin 
kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermeyi hedefliyoruz.
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BTKariyer Günleri; li-
sans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencile-

ri ile genç profesyonelleri, 
teknoloji yoğun sektörlerde 
faaliyet gösteren öncü şir-
ketlerin, önemli isimleriyle 
buluşturuyor. Etkinlik, iş 
hayatına henüz başlamamış 
öğrencilere ve yeni başlamış 
gençlere; kariyer planlama, 
geleceğe yönelik yol haritası 
oluşturma, staj ve istihdam 
olanakları hakkında detaylı 
bilgi edinme imkânı da su-
nuyor.

Kariyer 
Merdiveninin Zorlu 
Basamakları
Tüm gün süren etkinlik, öğ-
leden önce gerçekleştirilen, 
“Dinlenesi Fikirler” oturu-
mu ile başladı. Oturumun 
konuşmacıları; Dr. Eken, 
Doç. Dr. Kotil ve Atalay, 
kendi kariyer hikâyelerini, 
gençlere tavsiyelerini ve 
şirketlerinin insan kaynak-
ları (İK) politikalarını anlat-
tılar. Yöneticiler, anlatım-
larını, çeşitli anekdotlar ve 
hatıralar ile de süslediler. 
Oturumda konuşan 3 üst 
düzey yöneticinin, gençlere 

ASELSAN, HAVELSAN 
ve TUSAŞ Genel Müdürlerinden, 
Gençlere Kariyer Tavsiyeleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
düzenlenen, BTKariyer Günleri etkinliğinin 2’ncisi, 
savunma ve havacılık sanayisi odaklı olarak, 7 Mart’ta 
gerçekleştirildi. Etkinliğin konuşmacıları olan ASELSAN 
Genel Müdürü Dr. Faik Eken, HAVELSAN Genel Müdürü 
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ve TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil; sektördeki tecrübelerini, kariyer 
hikâyelerini ve anılarını, gençlerle paylaştılar.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

BTKariyer Günleri’ne katılan firmaların stantları.

Dr. Ömer Fatih Sayan Dr. Faik Eken
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verdikleri ortak mesaj ise 
kariyer merdiveninin ba-
samaklarının zorlu olduğu; 
bununla birlikte, başarıya 
giden yolda pes etmemele-
ri gerektiği oldu. Oturumun 
moderatörlüğünü ise BTK 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sa-
yan üstlendi.

Sınırınız Hayal Gücü
Dr. Sayan, sözü konuşmacı-
lara vermeden önce, kısaca 
kendi iş yaşamından bah-
setti. Elektronik mühendis-
liği mezunu olan Dr. Sayan, 
kamu kurumlarında kariyer 
hedefleyen ve mühendislik 
eğitimi almış olan gençle-
rin, bu kurumlarda yönetici 
olabilmeleri için, hukuk veya 
iktisadi ve idari bilimler gibi 
bölümlerde, lisansüstü eği-
tim almaları gerektiğini vur-
guladı.
Dr. Sayan, gençlere, sınır-
larının hayal güçleri kadar 
olduğunu ve büyük hayaller 
kurup peşinden gitmeleri 
gerektiğini söyledi.

ASELSAN’ın 
Dr. Eken’e Kattıkları
Oturumun ilk konuşmacısı, 
ASELSAN Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken oldu. Çalışma 
hayatına ASELSAN’da baş-
ladığını söyleyen Dr. Eken, 
şirketle ilgili o dönemki ilk 
izlenimlerini, şöyle aktar-
dı: “Şirkete girdikten sonra 
bağlandım. Burada yapılan 
işler, çevremdeki insan-
lar, şirketin değerleri beni 
etkiledi. ‘Burada kalabili-

rim, burada bir kariyerim 
olabilir.’ düşüncesi oluştu 
bende.”
ASELSAN’ın eski genel 
müdürlerinden Dr. Hacim 
Kamoy’un, “Kurtuluş sava-
şı bitti mi sanıyorsunuz?” 
sözlerini, alıntı yaparak kul-
lanan Dr. Eken, Dr. Hacim 
Kamoy hakkında şunları 
söyledi: “Bize daha o dö-
nemde, Türkiye’nin bir tek-
nolojik kurtuluş savaşı için-
de olduğunu söylerdi ve ben 
de bu ruhtan etkilendim.”
Dr. Eken, ASELSAN’ın ken-
disine kattıklarını ise şöyle 
özetledi: “Kendinizi geliş-
tirmeniz için, sürekli yeni 
problemleri çözüyor olma-
nız lazım… ASELSAN, bana 
bunu verdi.”
Dr. Eken, ASELSAN’la ilgi-
li hislerini şöyle ifade etti: 
“Bakıldığı zaman, savunma 
sanayisinin öncüsü bir ku-
ruluş ASELSAN. Şu anda, 
200’e yakın projesi var, 
400’den fazla ürünü var, 
5.500’e yakın çalışanı var. 
Tabii ki ülkemizin guru kay-
nağı; ama dönüp baktığım 
zaman, beni en çok mutlu 
eden şey, bu başarı hikaye-
sinde benim de bir rolümün 
olması… Bazen televizyon-
da görüyorum ürünleri-
mizi kullanan Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelini. Bu 
görüntülerde, bizim üretti-
ğimiz ürünün, o insanların 
ellerinde kullanıldığını gör-
düğüm zaman duyduğum 
mutluluğu ve tatmini, anlat-
mam mümkün değil.”

Doç. Dr. Temel Kotil



MSI ÖZEL HABER

62 - Nisan 2018

TUSAŞ’taki Kadar 
Proje Kimsede Yok
Bir sonraki konuşmacı olan 
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil, kısaca TU-
SAŞ’ın yürütmekte olduğu 
projeleri sıraladı. “Bu kadar 
çok proje, Boeing’de de yok, 
Airbus’ta da yok, Lockheed 
Martin’de de yok. Kimse-
de bu kadar çok proje yok. 
Devletimiz, bize bu kadar 
proje verdi.” şeklinde konu-
şan Doç. Dr. Kotil, salonda-
ki gençlere şunları söyledi: 
“Biz, sizlere güvendiğimiz 
için bu projeleri kabul ettik.”
Hâlihazırda TUSAŞ’ta, 2.000’in 
üzerinde mühendis çalıştığı-
nı vurgulayan Doç. Dr. Kotil, 
bu sayının, 10 yıl içerisinde, 
10.000’in üzerine çıkacağını 
belirtti.
Doç. Dr. Kotil, TUSAŞ’ın 
yeni işe alma politikasını 
ise şöyle özetledi: “Sizlerin 
kendi başına çalışabilme-
nizi istiyoruz. Ezber sakın 
yapmayın, bizim hiç işimize 
yaramıyor; mülakatlarda da 
ezber sorusu sormuyoruz. 
Biz, sizlerin bol bol ders 
kitaplarını okumanızı isti-
yoruz. İyi yazı yazmanızı is-
tiyoruz. Kendinizi ifade ede-
bilmenizi istiyoruz. Çünkü 
biz sizi [işe] aldıktan sonra, 
sizinle uğraşmaya hiç niyeti-
miz yok. Biz istiyoruz ki; siz 

aynen üretmeye başlayın. 
Teknoloji şirketi olduğumuz 
için, kimseye öğretecek vak-
timiz yok. Bir işi alın götürün 
istiyoruz. Ama sizlere güzel 
şeyler hazırlıyoruz.”
Doç. Dr. Kotil, TUSAŞ’ın 
elindeki mühendislik ya-
zılımlarından ve tasarımla 
ilgili altyapısından bahsede-
rek devam etti ve son olarak 
gençlere şu mesajı verdi: 
“Cesur olacaksınız, arkanıza 
bakmayacaksınız ve pes et-
meyeceksiniz.”

HAVELSAN’ın 
Rakipleri Dünya 
Devleri
Oturumun son konuşmacısı, 
HAVELSAN Genel Müdürü ve 
CEO’su Ahmet Hamdi Atalay 
oldu. Atalay, konuşmasına, 
meslek hayatının ilk işini ve 
ilk iş görüşmesini anlatarak 
başladı. Bu iş görüşmesine, 
TELETAŞ firması tarafından 
çağırıldığını; buradaki mü-
lakatta sorulan sorulara, 
üniversitede hazırladığı bi-
tirme tezi sayesinde doğru 
cevaplar verebildiğini ve bu 
sayede de işe kabul edildi-
ğini anlatan Atalay, hayat 
felsefelerinden birini şu şe-
kilde özetledi: “Yeryüzünde 
herhangi bir insanın yapa-
bildiği bir şey varsa ben de 
yaparım. Belki onlar kadar 

hızlı yapamam ve çok zorla-
nırım. Ama yaparım. Benim 
başarımın kilit noktasının, 
bu olduğunu düşünüyorum.”
Atalay, çeşitli alanlardaki 
mühendislerin, kendilerini 
yöneticilik alanında da geliş-
tirmeleri gerektiğinin altını 
ise şu sözleri ile çizdi: “İçinde 
bulunduğumuz sektör, çok 
hızlı değişen bir sektör. 6 ay 
takip etmeyin, demode olur-
sunuz. Biz, inşaatçılar gibi 
değiliz. Onlar yaşlandıkça 
kıymetleniyorlar. Ancak bi-
zim sektörümüzde öyle değil. 
Yaşlandıkça, teknik yetkinliği-
niz azalıyor; o yüzden yönet-
sel yetkinliğinizi ve iş bilginizi 
arttırıyor olmanız lazım.”
HAVELSAN’ın organik de-
ğil inorganik büyümeyi he-
deflediğini söyleyen Atalay, 
halihazırda 1.400 çalışan-
ları bulunduğunu belirtti. İş 
ekosistemlerinde bulunan 
200’ün üzerindeki firmanın 

ise 1.500 ila 2.000 çalışanı 
olduğunu dile getiren Ata-
lay, bu firmalarla birlikte 
büyümek istediklerinin altını 
çizdi.
Etkinliğin öğleden sonraki 
bölümünde ise ASELSAN, 
BTK, HAVELSAN ve TUSAŞ’ın 
İK yöneticileri, kurum ve ku-
ruluşlarının İK politikalarını 
anlattılar. Bu bölümün ko-
nuşmacıları şu isimleroldu:
n ASELSAN İnsan
 Kaynakları Yönetimi
 Genel Müdür Yardımcısı
 Dr. Hüseyin Yavuz,
n BTK İnsan Kaynakları
 ve Eğitim Dairesi Başkanı
 Mustafa Ermiş,
n HAVELSAN İnsan
 Kaynakları Direktörü
 Oğuzhan Coşkunyürek ve
n TUSAŞ İnsan Kaynakları
 Başkanı Cemal
 Şenyılmaz.
Etkinlik, düzenlenen soru ce-
vap bölümü ile sona erdi. u

Etkinliğe katılan 
gençler, stant 
açan firmalarla 
kariyer ve staj 
imkânları 
konusunda 
görüşme fırsatı 
yakaladılar.

Ahmet Hamdi Atalay
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Ortak vurgusu, İstanbul 
ve çevresindeki sana-
yinin gelişmişlik düze-

yi ve bu birikimin, savunma 
ve havacılık sektörüne yapa-
cağı katkılar olan protokol 
konuşmaları kapsamında, 
sırasıyla;
n	 SAHA İstanbul Yönetim
 Kurulu Başkanı 
 Hasan Büyükdede,
n	 Başbakan Başdanışmanı
 Prof. Dr. Metin
 Yerebakan,
n	 İSO Meclis Başkanı
 Zeynep Bodur Okyay,
n	 ROKETSAN Yönetim
 Kurulu Başkanı 
 M. Emin Alpman,
n	 Havacılık ve Uzay
 Teknolojileri 
 Genel Müdürü 
 Dr. Cihan Kanlıgöz,
n	 İTÜ Rektörü Prof. 
 Dr. Mehmet Karaca,
n	 Cumhurbaşkanı
 Başdanışmanı Prof. 
 Dr. Davut Kavranoğlu,
n	 Milli Savunma Bakan
 Yardımcısı Şuay Alpay,
n	 TBMM Sanayi, Ticaret,
 Enerji, Tabii Kaynaklar,
 Bilgi ve Teknoloji
 Komisyonu Başkanı 
 Ziya Altunyaldız ve
n	 Savunma Sanayii
 Müsteşarı Prof. 
 Dr. İsmail Demir,
kürsüye geldi.

Hedef, 300 Firma
SAHA İstanbul Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Bü-
yükdede, yönetim olarak 
hedeflerini; “Tekirdağ’dan 
başlayarak İstanbul, Gebze, 
Kocaeli, Sakarya, Yalova, 
Bursa ve Düzce hattı üze-
rinde bulunan 65.000’den 
fazla sanayi tesisi, tersa-
ne ve üniversite ile sektör 
arasında bir temas noktası, 
bir arayüz olmak” şeklinde 
ifade etti. Büyükdede, şöyle 
devam etti: “Biz ne yapabi-
liriz, hangi alan ve dallarda 
katkıda bulunabiliriz diye 
firmalarımızı yönlendirdik, 
bilgilendirdik. Tedarik ede-
cek kurumlarla bir araya 
getirdik, bilinçlendirmeye 

çalıştık. Tüm bunlara de-
vam ediyoruz; bu toplantı da 
bu amaca hizmet ediyor… 
Dernek olarak 270 firmaya 
ulaştık; hedefimiz, bu yıl 300 
firmaya ulaşmak.”
Savunma ve havacılık sana-
yisinde kendi kendine yeterli 
hâle gelmenin önemine vur-
gu yapan Büyükdede, şunla-
rı söyledi: “Bugün, karşılıklı 
dayanışma günüdür. Artık 
savunma sanayimizin ihti-
yaçlarının dışarıdan tedarik 

edilmeyeceğini esas alarak 
bölgemizdeki sanayicinin 
potansiyelini harekete ge-
çirmek zamanıdır. Önem-
li olan, sanayicimize talep 
üretmektir. Bu bölgenin 
sanayicileri, her türlü talebi, 
zaman ve finansman katkısı 
iyi planlanarak yapabilecek 
güçtedir. Yeter ki; hem ta-
lep eden kurumlarımız hem 
de üreticilerimiz, sabır ve 
dirayetle konuların üzerine 
gitsinler.”

Kahraman 
Sanayiciler
Başbakan Başdanışmanı Prof.  
Dr. Metin Yerebakan, “kah-
raman” olarak nitelendir-
diği sanayicilerin geçmiş 
dönemde çektiği sıkıntıla-
rı, kendi anıları üzerinden 
anlattı. Günümüzde, bü-
rokrasinin ve sanayinin,  
bu sıkıntıları aşabilecek 
bilince ulaştığını söyledi. 
Kümelenmenin teorik te-
mellerinden de bahseden  

Dolu Dolu Geçen 3 Yılı 
Geride Bırakan SAHA 
İstanbul, Yeni Dönemin 
Kapılarını Araladı
SAHA İstanbul, 3’üncü kuruluş yıldönümünü, 17 Mart’ta, 
Kocaeli’de düzenlenen bir toplantı ile kutladı. Çok sayıda üst 
düzey yetkilinin de katıldığı etkinlik, SAHA İstanbul’un, 3 yıl 
içinde, sektörde kendine edindiği yeri de gözler önüne serdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Prof. Dr. Yerebakan, küme-
lerin, sanayiyi merkeze çe-
kerek dağılmasının önüne 
geçtiğini belirtti.

Yapılanlar, 
2023 Hedefleri İçin
İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, 2023 hedef-
lerini hatırlatarak, “Bu he-
deflere ulaşmak için, tasa-
rım ve geliştirme deneyimi 
olan; güçlü, dinamik ve çok 
yönlü organizasyona sahip, 
istekli yüklenicilere ihti-
yaç var.” dedi. Okyay, şöyle 
devam etti: “Merkezinde  
özel sektörün de destek 
verdiği, yenilikçi üretim 
odaklı büyüme, hepimizin 
hayali. Çok büyük mesafeler  
kat ettik; ama yapacağımız 
çok büyük işler de var. Bu 
sektör, uzun vadeli planla-
rın yapılması gereken bir 
sektör. Türkiye’nin, bugün 
ihracat lideri olduğu sektör-
lerden, bu anlamda da ayrı-
şıyor. Uzun vadeli bakış da 
bu sektörün paydaşlarının, 
senkronizasyonundan iba-
ret. Dolayısı ile bu senkro-
nizasyon olmadıkça, çok da 
mesafe kaydetmek müm-
kün değil.”
Okyay, SAHA İstanbul’un 
neden önemli olduğunu da  
2 madde ile özetledi:
n	 Savunma ve havacılıkta

gösterilen refleksin, 
bütün sanayiye yayılması 
gerekiyor. SAHA İstanbul, 
bu konuda örnek olabilir.

n	 Savunma sanayisinin
rekabetçi olabilmesi 
için, mutlaka tedarik 
zincirinin geliştirilmesi 
gerekiyor. SAHA İstanbul, 
bunu sağlayacak önemli 
bir yapılanma.

Yetkin 
Alt Yükleniciler 
Çok Önemli
ROKETSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Emin Alpman, 
savunma ve havacılık sek-
törünün önemini, şu ör-
nekle açıkladı: “Anadolu’yu 
geziyoruz. Her gittiğimiz 
yerde, ‘Neden savunma sa-
nayisi diyorsunuz, neden 
bu kadar baskı yapıyorsu-
nuz?’ deniyor. Baktığımızda, 
dünya genelinde, 2017’de, 
ürettiğiniz malın değeri-
nin arttığı ikinci sektör, sa-
vunma ve havacılık. İlki mü-
cevherat.”
Alpman, yetkin alt yüklenici-
lerin önemine de bir örnekle 
vurgu yaptı: “Şu anda, Afrin 
Zeytin Dalı harekâtının kah-
ramanlarından biri olan Mini 
Akıllı Mühimmat’ın bir par-
çasını, yurt dışından almak 
durumundaydık. 16 ay önce, 
bununla ilgili ambargo ye-
dik. Yurt içinden almak için 
yaptığımız araştırmalarda, 
İstanbul’a geldik ve yapacak 
firmayı bulduk. Şu anda on-
dan alıyoruz... Geçenlerde, 
Konya’yı gezdik. Kullandığı-
mız kritik bir bileşeni yapa-
bildiklerini gördük.”

Alpman, millik ve yerlilik 
tanımlarını da yaptı: “Milli-
lik, çizimin, tasarımın, bizim 
Türk’ün kafasından çıkma-
sıdır. Yerlilik de kafamızdan 
çıkan bilginin, becerinin, ya-
zılımın donanıma çevrilmesi 
için, bu toprakların yer altı 
kaynaklarından çıkan mal-
zemenin, bu ülke sınırları 
içinde işlenip mamul mad-
de hâline getirilmesidir…  
ROKETSAN, bugün itibarıyla 
%87 millilik; %75-76 oranın-
da da yerlilik oranına ulaş-
mıştır.”
Alpman, Türkiye’den 750 
şirket ile çalıştıkları; bun-
ların 71’inin SAHA İstanbul 
üyesi olduğu, SAHA üyesi fir-
malardan 16’sının stratejik 
ortakları olduğu bilgilerini 
de paylaştı.

Havacılık 
Teknolojileri Test 
ve Mükemmeliyet 
Merkezi Geliyor
Havacılık ve Uzay Tekno-
lojileri Genel Müdürü Dr. 
Cihan Kanlıgöz, çalışmala-
rının güncel durumu ile il-
gili bilgiler verdi: “Bakanlık 
olarak, havacılık sanayimi-
zin mevcut altyapı ve kapa-
sitesinin arttırılmasına yö-
nelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu kapsamda, 
uluslararası alanda rekabet 
edebilecek nitelikte ürün-
lerin geliştirilmesi, mevcut 
ürünlerin standartlarının 
yükseltilmesi ve sertifikas-

yonu amaçlarıyla sektörün 
ihtiyaç duyduğu test mer-
kezleri, laboratuvarlar ve 
benzeri altyapıları kapsa-
yan, Havacılık Teknolojile-
ri Test ve Mükemmeliyet 
Merkezi fizibilite etüdü pro-
jemizi tamamladık. Fizibi-
lite sonuç raporlarını, ilgili 
kuruluşlarımız ve sektör 
paydaşlarımızla en kısa sü-
rede paylaşacağız. Sektörü-
müzün ihtiyaç duyduğu bu 
merkezlerin kurulması için, 
yatırım çalışmalarına devam 
ediyoruz.”

Üniversiteler 
Dönüşüyor
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca, üniversitelerin 
dönüşümü hakkında konuş-
tu: “Üniversiteler, son 20-25 
yıla kadar, meslek adamı 
yetiştirme gayreti ile kurgu-
landı. Mutlaka bir dönüşüm 
sağlaması lazım üniver-
sitelerin… Dönüşüm nasıl 
olmalı? Özgün ve üretken 
bir ortamdan, bilgi ekono-
misine geçişle olabilir. Üni-
versiteler de burada önemli 
aktörlerdir. SAHA İstanbul 
gibi bir kuruluşun parçası ve 
kurucularından biri olmak-
tan gurur duyuyoruz.”

Girişimcinin 
Önü Açılmalı
Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, eskiden, yük-
sek teknoloji girişimcisinin 

Hasan Büyükdede Prof. Dr. Metin Yerebakan Zeynep Bodur Okyay
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Türkiye’de çeşitli sorunlar 
yaşadığını anlattı. Bunun, 
eskiden geçerli olan, kal-
kınmanın devlet eliyle ger-
çekleşeceğini kabul eden 
modelden kaynaklandığını; 
ancak bu modelin, artık ge-
çerliliğinin kalmadığını; son 
dönemde, bu anlayışın bü-
yük ölçüde kırıldığını ifade 

etti. Prof. Dr. Kavranoğlu, 
konunun önemini, “Bu el-
bise bize uymuyor, 2023 he-
deflerine ulaşmamıza mani 
oluyor… Eğer bir girişimci, 
bir Türk sanayicisi bir şeyi 
yapabiliyorsa, özel sektör 
yapabiliyorsa, artık devle-
tin oradan usulünce çekil-
mesi ve o yapanları des-

teklemesi, onların önlerini 
açması lazım.” sözleriyle 
vurguladı.
Bir orkestra gibi birlikte  
çalışmanın önemine de 
dikkat çeken Prof. Dr. Kav-
ranoğlu, “O zaman ortaya 
senfoni çıkıyor ve herkesin 
hoşuna gidiyor.” şeklinde 
konuştu.

Savunma Sanayisi 
Şurası Bir İhtiyaç
Milli Savunma Bakan Yar-
dımcısı Şuay Alpay, ko-
nuşmasının başında, 2004 
yılında gerçekleştirilen ve 
günümüzün özgün ürünle-
rinin temellerinin atıldığı 
Savunma Sanayii İcra Ko-
mitesi toplantısını hatırlattı. 

M. Emin Alpman Dr. Cihan Kanlıgöz Prof. Dr. Mehmet Karaca
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Sektörün gösterdiği gelişim-
den övgü ile bahseden Alpay, 
önümüzdeki dönemde yapıl-
ması gerekenlere de değin-
di. Sektördeki bazı yapısal 
sorunların olduğunu; koor-
dinasyon, kaynak kullanımı, 
ihtiyaçların belirlenmesi, 
tedarik süreçleri ve meka-
nizmaları ile ilgili iyileştiri-
lebilecek noktalar olduğunu 
ifade etti. Bu sorunların, 
doğru bir yol haritası ile çö-

züleceği konusunda hiçbir 
şüphesi olmadığını da sözle-
rine ekledi. Alpay, en az 1 yıl 
süreyle, hazırlığı iyi yapılmış 
bir savunma sanayisi şurası-
nın, bu sürece ciddi bir katkı 
sağlayacağına olan inancını 
da katılımcılarla paylaştı.

Üretim, Yeniden 
Yükselişte
TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız, 
üretimin yeniden önem ka-
zanmaya başladığına dikkat 

çekti: “Dünyanın, üretimin 
kıymetini yeniden anladığı, 
dördüncü sanayi devrimi ile 
kaybedilen üretimin yeniden 
kazanılmaya başlandığı bir 
dönemde, Türkiye, bu atılımı 
tüm dünya ile yapabilecek 
bir noktadadır.” Altunyal-
dız, yakın dönemde üniver-
site-sanayi iş birliği anla-
yışının da değiştiğini; artık 
sanayinin üniversiteye, üni-
versitenin de sanayiye iş bir-
liği için yaklaştığını belirtti. 
Değindiği bir diğer konu da 
bireysel başarıdan, sürdü-
rülebilir başarıya geçmenin 
önemi oldu.

SSM, Sektörü 
Geliştirme 
Çalışmalarına 
Ara Vermiyor
Protokol konuşmalarının ar-
dından, sektörel konuların 
görüşülmesi kapsamında, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir kür-
süye geldi. Prof. Dr. Demir, 
SAHA İstanbul ile ilgili dü-
şüncelerini, şu sözlerle dile 
getirdi: “Müsteşarlığımın, 
gelecek ay 4’üncü yılını ta-
mamlamış olacağım. Geriye 
baktığımda, ‘En gurur duy-
duğum işler arasında neleri 
sayarım?’ dediğimde, SAHA 
İstanbul’un kurulması ve bu-
günlere gelmesi, herhalde 
bunların arasında yer alacak 
en önemli projelerdendir.”
Prof. Dr. Demir, savunma 
sanayisi ile ilgili bir şuranın 

Etkinlik, SAHA EXPO ile ilgili 
hazırlıkların güncel durumunu da 

gözler önüne serdi. SAHA EXPO’nun 
yapılacağı alanlarla ilgili taslak 
bir yerleşim planı hazırlandı ve 
katılımcılara gösterildi (solda). 

Henüz kayıt yapmamış katılımcılar, 
bu plan üzerinden, olası katılımları 

ile ilgili bilgi aldılar (altta).

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu Şuay Alpay Ziya Altunyaldız

©
 SA

H
A

 İstanbul



Nisan 2018 - 69



MSI ÖZEL HABER

70 - Nisan 2018

toplanması konusunda ciddi 
olduklarını ifade etti ve ya-
pılması gereken çalışmaları 
sıraladı: “Bunun ilk adımı, 
bir zirve oluşturup bu zirve-
de sorunların ortaya dökül-
mesini sağlayıp işaret fişe-
ğini yakmak olmalı. Bunun 
sonrasında da uzun dönemli 
hazırlıkla şuranın yapılma-
sının; şuranın da sorunların 
ortaya konulması şeklinde 
değil, ortaya konulmuş so-
runların, üzerinden çok iyi 
çalışılmış çözümleri ile bir-
likte ele alınması şeklinde 
olmasının [uygun olacağını 
değerlendiriyoruz].”
Prof. Dr. Demir, kendileri-
nin, tek tek firmalarla değil, 
kümelenmelerle muhatap 
olmayı tercih ettiklerini be-
lirtti ve sivil toplum kuruluş-
larına şu mesajı verdi: “Sivil 
toplum kuruluşları olarak, 
sektör olarak, kümelenme-
ler olarak, odalar olarak, 
birlikler olarak sorunları-
mızı çok net bir şekilde du-

yuralım. Bizlerin konuşması, 
duyurması bir yol ise sizlerin 
konuşması, duyurması çok 
daha etkili bir yol olacaktır.”
Prof. Dr. Demir’in değindiği 
bir diğer konu, sistemlerin 
bir an önce kabul edilip sa-
haya sürülmesi gerekliliği 
oldu. Konuya, “Bir, sıfırdan 
büyüktür.” bakış açısı ile 
yaklaşan Prof. Dr. Demir, 
sistemlerin kullanıldıkça ol-
gunlaştığına dikkat çekti.
Savunma Sanayiini Destek-
leme Fonu’nun sektöre yö-
nelik olarak kullanılması ge-
rektiğini de ifade eden Prof. 
Dr. Demir, bu konuda çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını söy-
ledi.

Yeni Dönem, 
SAHA EXPO ile 
Geliyor
Prof. Dr. Demir’in konuş-
masının ardından, SAHA İs-
tanbul’un, gelecek dönemki 
çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirme yapıldı.

SAHA İstanbul üyeleri, sektö-
rün farklı alanlarda karşılaş-
tığı konuları ve bunlarla ilgili 
çözüm önerilerini, toplam 7 
tane teknik alt komite kura-
rak derledi. Bu alt komiteler; 
n	 Kompozit, Teknik Tekstil
 ve Kimya Komitesi,
n	 Metal ve Makina Komitesi,
n	 Elektromekanik ve 
 Otomasyon Sistemleri
 Komitesi,
n	 Mühendislik, Tasarım,
 Modelleme ve Analiz 
 Komitesi,
n	 Test ve Sertifikasyon 
 Komitesi,
n	 Elektronik Yazılım ve 
 Simülasyon Komitesi ve
n	 Özel Alaşımlar ve İleri
 Malzemeler Komitesi,
olarak sıralanıyor. Her bir alt 
komite, kendi alanına giren 
konular ve öneriler üzerinde 
çalıştı. Ayrıca, komitelerin 
hepsini kapsayan konularda 
da genel öneriler hazırlandı. 
Yaklaşık 3 aylık bir çalışma-
nın sonunda, “Teknik Alt Ko-

mitelerin Görüş ve Önerile-
ri” başlıklı rapor ortaya çıktı. 
Etkinlikte, tüm katılımcılara 
da dağıtılan raporla ilgili 
kısa bilgilendirmeyi, SAHA 
İstanbul Genel Sekreteri  
İlhami Keleş yaptı.
SAHA İstanbul’un gelecek dö-
neme dair bir diğer çalışması 
ise sektörün de merakla bek-
lediği, SAHA EXPO etkinliği. 
SAHA EXPO’nun hazırlıkları 
ile ilgili sunumu, SAHA İstan-
bul Yönetim Kurulu Üyesi Adil 
Nalbant gerçekleştirdi. Nal-
bant, SAHA EXPO’yu, IDEF’i 
tamamlayacak bir etkin-
lik olarak kurguladıklarını; 
IDEF’in gerçekleştirilmediği 
çiftli yıllarda düzenlenece-
ğini ve tabandan tavana bir 
yaklaşımla ana yüklenicilerle 
alt yüklenicileri bir araya ge-
tireceklerini ifade etti. SAHA 
EXPO, 13-15 Eylül tarihlerin-
de, İstanbul Fuar Merkezi’n-
de gerçekleştirilecek.
Etkinlik, konuşma ve sunum-
ların ardından sona erdi. u

Prof. Dr. İsmail Demir İlhami Keleş Adil Nalbant



Nisan 2018 - 71



MSI ÖZEL HABER

72 - Nisan 2018

Türkiye’de, daha çok 
MIL-STD-1553 veri 
yolu ürünleri ile tanı-

nan DDC, aslında geniş bir 
çözüm yelpazesine sahip. 
Etkinliğin ana temalarından 
biri de sektör kamuoyuna, 
bu geniş yelpazenin anla-
tılması oldu. Savunma ve 
havacılık sektöründen ka-
tılımcılar, etkinlikte, hem 
sunumları dinlediler hem de 
DDC ve TARGET yetkilileri-
ne, -merak ettikleri soruları 
sorma fırsatı buldular. Katı-
lımcılar, fuaye alanında ser-
gilenen DDC çözümlerini de 
yakından incelediler.

TARGET, Sektöre 
Verdiği Hizmetleri 
DDC ile Genişletiyor
Çalıştayın açılışını yapan 
TARGET Grup Proje Yö-
neticisi Seyfettin Sünger,  
TARGET’in, 43 yıldır sektöre 
hizmet verdiğini ve DDC ile 
yakın zamanda başlattıkları 
iş birliği ile bu hizmetleri-
ni daha da genişlettiklerini 
belirtti. Sünger, çalıştayın 
hedefi ile ilgili şunları söyle-
di: “DDC, MIL-STD-1553 veri 
yolu ile tanınan bir firma; 
ama farklı ürün aileleri de 
var. DDC, veri yolu çözüm-
lerinde, dünyada çapındaki 

sektörün, %80-90’ına sahip. 
Bu sayede sektörün nereye 
gittiğini ön görebiliyorlar. . 
Amacımız, bu vizyonu sizle-
re anlatabilmek.”

Türkiye’nin Özel 
İhtiyaçlarını 
Anlıyoruz
Çalıştayın ilk sunumunu, 
DDC Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Kanal Yöneticisi Tom 
Cockshull yaptı. DDC’yi 
tanıtan Cockshull, Türki-
ye’ye bakışlarını şöyle ifa-
de etti: “Türkiye’yi, kritik 
bir pazar olarak görüyoruz. 
Türkiye’de, 2015’ten beri, 
%170’lik bir büyüme kaydet-
tik. Yakın zamanda da TAR-
GET ile bir iş birliği başlattık 
ve TARGET ile çalışmaktan 
gurur duyuyoruz.”
Cockshull, sunumunda, Tür-

DDC ve TARGET 
Sanayimizin 
Değişen İhtiyaçlarını 
Karşılamaya Hazır
Dünyanın, alanında önde gelen 
firmalarından DDC (Data Device 
Corporation) ile 43 yıldır sektörün 
çözüm ortağı olan TARGET Grup’un iş 
birliğinde düzenlenen DDC Workshop 
(DDC Çalıştayı), 21 Mart’ta, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent 
İkizler Binası’nda gerçekleştirildi. 
Türk savunma ve havacılık sektörüne, 
2001 yılından beri hizmet eden 
DDC, TARGET iş birliğiyle yeni 
dönemin vurgusu olan; özgün, yerli 
ve ihraç edilebilir ürünler hedefine 
verebileceği katkıları anlattı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.comA
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kiye’nin özel ihtiyaçlarının 
da farkında olduklarını vur-
guladı: “Türkiye’de, yerli 
katkı ve yerli üretim ile ilgili 
önemli bir farkındalık var. 
Sunduğumuz çözümleri, 
Türkiye’nin özel ihtiyaçları 
için uyarlayabiliriz. DDC, ih-
racat-dostu bir çözüm orta-
ğı. Tüm ürün yelpazemizde, 
sadece tek bir bileşenimiz 
ITAR’a tabi. Geri kalanların 
hepsi, ticari olarak satılıyor. 
Müşterilerimize, çözümleri-
mizi nerede, nasıl bir uygu-
lamada kullanacaklarını so-
ruyoruz; ancak bu, sadece, 
mühendislerimizin, ihtiyacı 
tam olarak anlayıp doğru 
varsayımları yapabilmesi ve 
bizim de pazarlama strate-
jilerimizi belirleyebilmemiz 
amacını taşıyor.”
Cockshull’un değindiği bir 
diğer konu, alan uygulama 
mühendisliği ekibi oldu. 
DDC’nin saha mühendis 

ekibi, sektöründe, en çok 
personele sahip ekip olarak 
öne çıkıyor. Müşterinin bir 
ihtiyacı ortaya çıktığında, 
hemen yola çıkmaya hazır 
olan ekip, çok hızlı destek 
sağlayabiliyor.
Çalıştaydaki sunumlar; Co-
ckshull, DDC Alan Uygu-
lama Mühendisliği Takım 
Lideri (Team Leader FEA) 
Fabian Lange ve DDC Alan 
Uygulama Mühendisi (FEA) 
Graham Manning tarafından 
gerçekleştirildi. Katılımcılar, 
toplam 4 oturumda, DDC’nin 
sunduğu teknolojiler hakkın-
da detaylı bilgi edinme fırsatı 
buldular: 
n  DDC Veri Yolu – Gelecek
 için Planlama
n Sistem Seviyesi Tasarım
 için DDC Araçları
n DDC Akıllı Güç Çözümleri
n DDC Radyasyona Karşı
 Güçlendirilmiş Ürünlerin
 Güvenilirliği

MIL-STD-1553: 
Onunla da Onsuz da 
Olmuyor
Çok uzun yıllardır özellikle 
askeri hava platformlarının 
vazgeçilmez veri yolu çözü-
mü olan MIL-STD-1553’ün, 
özellikle bant genişliğinin 
modern uygulamalar için ye-
tersiz kalması nedeniyle kul-
lanımdan kalkabileceği, uzun 
süredir gündemde olan bir 
konu. MIL-STD-1553’ün ve 
onun gibi uzun yıllardır kul-
lanılan veri yolu ve ağ stan-
dartlarının dezavantajlı oldu-
ğu konular, çalıştayda şöyle 
sıralandı:
n Bu veri yolu ve ağ
 standartları, yeni çıkan
 uygulamalar için yeterli
 bant genişliğine ve
 desteklenebilirliğe 
 sahip değiller.
n Bu veri yolu ve 

ağ standartlarının 
tanımladığı protokoller, 

modern uygulamalarla 
birlikte çalışabilir 
durumda değil.

n DO-254 ve DO-178 gibi
 sertifikasyonlara olan
 talebin artması.
n Kompozit malzemelerle

üretilen uçaklarda, 
elektromanyetik 
etkileşim ve yıldırım 
koruması konuları, daha 
zorlu gereksinimleri 
gündeme getiriyor.

n FPGA ve IP (system 
 on a chip / yonga üzerinde
 sistem) kullanımının
 artması.
n Artan siber tehditler ve
 siber güvenlik ihtiyaçları.
n Güvenilir olmayan

kaynakların sayısındaki 
artış ve güvenilir 
kaynaklara olan ihtiyaç.

n Açık standart ve mimarilerin 
 tercih edilmesi.
Ancak, hem askeri uygula-
maların gerektirdiği güveni-
lirlik hem pek çok platform-
da hazır olarak bulunması, 
MIL-STD-1553’ü, hala gün-
demde tutuyor.
Çalıştayda, MIL-STD-1553’ün 
yerini alabilecek veri yolu ve 
ağ standartları ise şöyle lis-
telendi:
n Fibre Channel (HS-1760
 ve FC-AE-1553 dahil)
n POF 1553
n Hyper 1553 / STANAG 7221
n Time Sensitive 
 Networking (TSN)
n ARINC 664 (AFDX)
n CAN (ARINC 825)
n WAIC
n 1394 Firewire
n TTP
n TTEthernetTARGET ve DDC iş birliği, sektöre, özgün ürün geliştirme ve ihracat süreçlerinde katkı sağlamayı hedefliyor.

Seyfettin 
Sünger

Tom 
Cockshull

Fabian 
Lange

Graham 
Manning
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DDC, gerek klasik  
MIL-STD-1553 uygulamaları 
gerek MIL-STD-1553’ün iyi-
leştirme çalışmaları gerekse 
MIL-STD-1553’ün yerini ala-
cak uygulamalar konusun-
da, farklı çözümler sunuyor. 
Ayrıca firma, Hyper 1553 ör-
neğinde olduğu gibi, bu stan-
dartların olgunlaşması için, 
çeşitli test çalışmalarında da 
aktif olarak rol alıyor.
Çalıştay sırasında, DDC 
yetkililerine, Milli Muha-
rip Uçak (TF-X) projesinde 

kullanılabilecek veri yolu ile 
değerlendirmelerini sorma 
fırsatımız da oldu. Manning, 
F-35’ten de örnek vererek, 
uçak üzerindeki farklı uygu-
lamalar için, farklı veri yolu 
ve ağ standartlarının kul-
lanılabildiğini söyledi ve ni-
hai seçimlerin, 

uçağın gereksinimlerine ve 
alt sistemlerine bağlı oldu-
ğunu belirtti.

Hazır Birimden 
Bileşen Seviyesine 
Kadar Çözümler
DDC, 3 farklı seviyede; LRU 
ve alt sistem seviyesi, kart 
seviyesi ve bileşen seviye-
sinde ürün ve çözümlere 
sahip. Bunlar, sistem geliş-
tiricilerin; bağlantı (connec-
tivity), güç kontrolü (power 
control) ve hareket kontrolü 
(motion control) alanların-
daki ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Bu ürünlerden bazıları, şöy-
le sıralanıyor:
n LRU ve alt sistem

çözümleri: Aviyonik 
LRU’lar, güvenlik 
sunucuları, 
protokol köprüleri, 
arayüz birimleri, 
sağlamlaştırılmış 
aviyonik girdi/çıktı 
bilgisayarları.

n Kartlar: Radyasyona
dayanıklı tek kart 
bilgisayarlar, 
MIL-STD-1553, 
ARINC 429, ARINC 664, 
Fibre Channel kartları.

n Bileşenler: 
 MIL-STD-1553,
 ARINC 429 ve 
 ARINC 664 bileşenleri,
 radyasyona dayanımlı
 paketleme.
Tüm bu ürünlerin arkasın-
da, DDC’nin tasarım ve üre-
tim kabiliyetleri yer alıyor.
DDC’nin müşterilerine vere-
bileceği hizmetler de ürün 
ve çözümleri gibi ölçekle-
nebiliyor. Müşterisinin kendi 
sistemlerinde kullanacağı 
bileşenleri sağlamaktan, 
doğrudan sisteme takılabi-
lecek LRU’ları sağlamaya 
kadar, farklı ölçeklerde iş 
birlikleri yapılabiliyor. DDC, 
entegrasyon, test ve kali-
fikasyon süreçlerinde de 

müşterilerini destek-
lemeye devam 
ediyor.

Akıllı Güç Yönetimi, 
Güç Mimarilerini 
Şekillendiriyor
DDC, akıllı güç çözümle-
ri kapsamında, 1980’li yıl-
lardan beri müşterilerine 
sunduğu, SSPC (Solid-Sta-
te Power Controller / Katı  
Hal Güç Kontrolcüsü) çö-
zümlerini öneriyor. SSPC, 
bir dizi avantajı beraberinde 
getiriyor:
l Arttırılmış göreve 
 hazırlık,
l Düşük bakım maliyetleri,
l Düşük güç tüketimi ve
 düşük ısı üretimi,
l Küçük hacmi ile diğer 
 birimlere yer açma,
l Düşük ağırlık,
l İyileştirilmiş güç kalitesi,
l Kolay konfigüre 
 edilebilirlik,
l Güç koruması,
l Araçtaki sorunların 
 bulunmasını ve bakımı
 kolaylaştıran özellikler.
DDC’nin SSPC çözümleri, 
özellikle güç ve hacim kısıt-
larının olduğu, çeşitli kara 
araçları ve hava araçlarında 
başarıyla kullanılıyor.

DDC’den, Uzay 
Uygulamaları 
için Radyasyon 
Dayanımlı Çözümler
Elektronik bileşenler, uzay-
da, özellikle radyasyona 
bağlı olarak hatalı çalışa-
biliyor. DDC’nin radyasyo-
na dayanıklı kart ve bileşen 
çözümleri, kullanıcılarına 
en yüksek koruma seviye-
sini sağlıyor. Özellikle uzay 
araçlarının ve uyduların bü-
yük bölümünde, kritik yazı-
lımları barındıran yeniden 
programlanabilir bellekler 
(EEPROM) için sunduğu yük-
sek güvenilirlik nedeniyle 
DDC ürünleri tercih ediliyor.
DDC, özel çözümler konu-
sunda da müşterilerine des-
tek veriyor. Firma, uzayda 
çalışması istenen bir bileşe-
ni gerekli testlerden geçirip, 
herhangi bir koruma olma-
dan radyasyon dayanımını 
ölçtükten sonra, gerekli pa-
ketlemeleri yapabiliyor. u

Çalıştayda, her oturumun sonunda gerçekleştirilen çekilişlerde, talihli 
katılımcılar birer hediye kazandılar.

Katılımcılar, DDC ve TARGET yetkililerine, merak ettikleri soruları 
sorma fırsatı buldular.

Katılımcılar, fuaye alanında, DDC’nin ürün örneklerini de incelediler.

DDC’nin kompakt 
aviyonik arayüz 
bilgisayarı

©
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Çalıştay sırasında görüştüğümüz 
TARGET Grup Proje Yöneticisi  

Seyfettin Sünger’den, çalıştay ve  
TARGET’in faaliyetleri ile ilgili bilgi  
aldık.

MSI Dergisi: TARGET Grup, DDC 
Çalıştayı etkinliği ile sektöre 
sunduğu hizmetlere yeni bir halka 
ekledi. Öncelikle, çalıştaya olan 
ilgi ve çalıştayın başarısı ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Seyfettin SÜNGER: Beklentilerimizi, 
genel itibarıyla karşıladığını söyleye-
biliriz. Çalıştayı gerçekleştirmemiz-
deki en önemli neden, Eylül 2017’de 
başlattığımız iş birliğini ve DDC’nin,  
MIL-STD-1553 veri yolu dışında da 
çözümler sunabildiğini sektöre du-
yurmaktı. Bu amaç doğrultusun-
da, gerekli duyuruları yaparak ça-
lıştayı, tüm sektör ilgililerine açtık.  
Hedefimize ulaştığımıza inanıyoruz. 
Özellikle oturum aralarında, çalıştaya 
katılan mühendislerin bizlerle görü-
şüp bilgi alması ve sordukları soru-
ların çeşitliliği, aslında ne kadar da 

isabetli bir organizasyon gerçekleştir-
diğimizin bir kanıtıydı. Bu kapsamda, 
çalıştaya katılan tüm ilgililere teşek-
kür ediyoruz.

MSI Dergisi: Yakın zamanda, 
TARGET’in düzenleyeceği benzer 
başka çalıştaylar ya da etkinlikler 
olacak mı?
Seyfettin SÜNGER: Savunma ve hava-
cılık sanayimizin arzu edilen yerlere 
gelebilmesi için, 43 yıldır, tüm odak 
noktamızı, kullanıcıyı bilgilendirmek 
üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bu kap-
samda, TARGET olarak, yerel desteğini 
verdiğimiz diğer çözüm ortaklarımız 
için de benzeri çalıştaylar gerçekleştir-
meyi, sürekli gündemimizde tutuyor ve 
değerlendiriyoruz. DDC özelinde ben-
zer bir organizasyonu, 2019 yılında da 
tekrar gündeme getirebiliriz.

MSI Dergisi: DDC gibi, Türkiye’de yerli 
karşılığı olmayan - hatta dünyada 
da sayılı alternatifi olan - ürün ve 
çözümleri sunan firmaların, Türk 
savunma ve havacılık sektörüne, 
güvenilir ve kesintisiz hizmet vermesi, 

kritik bir öneme sahip. 
Konuya rekabet 
açısından 
yaklaştığımızda, 

Tük savunma 
ve havacılık 

sektörünün, 
uluslararası arenadaki 

rakiplerinin de aynı ürün 
ve çözümleri kullandığını 

görüyoruz. Burada, TARGET’in sektöre 
verdiği hizmet, belki çok da yakından 
bilinmiyor. Bunu, sizden dinleyebilir 
miyiz? TARGET’in sürece dâhil olması, 
nasıl bir fark yaratıyor?
Seyfettin SÜNGER: Çok önemli bir ko-
nuya değindiğiniz için teşekkür ediyorum.
Bu önemli konunun, farklı yaklaşım-
larla ele alınması gerektiğini düşünü-
yoruz. Birincisi, müşteri odaklı yerel ih-
tiyaçları, genel itibarıyla karşılayabilen 
Tük savunma ve havacılık sektörünün, 
uluslararası alanda rekabet edebil-
mesi için, pazara sunulacak ürünlerin, 
hem maliyet hem de kalite anlamında 
seri üretime dönüştürülebilir ve ihraç 
edilebilir hale getirebilmesi gerekiyor. 
Bu amaca hizmet edebilmek için, DDC 
gibi; ITAR’a tabi olmayan, yüksek ka-
liteli, seri üretime hazır COTS ürün ve 
hizmetleri bulunan firmalarla sektöre 
destek vermeye çalışıyoruz.
Tük savunma ve havacılık sektörünün 
son yıllarına baktığımızda, artık birçok 
firmamızın, ihracat odaklı çalışarak 
hem üretim maliyetlerini azaltmaya 
hem de ülkenin ekonomisine katma 
değer yaratmaya çalıştıklarını gözlem-
liyoruz.
Türk savunma ve havacılık sanayisine 
hizmet veren kuruluşlarımıza, 43 yıldır 
oluştura geldiğimiz şirket prensipleri-
mizden biri olan, “prompt” (ihtiyaçla-
ra hızlı cevap veren) olmakla, onların; 
tasarım, üretim ve satın alma süreç-
lerine kesintisiz destek vererek proje 
takvimleri ve bütçeleri içerisinde kal-
malarına yardımcı oluyoruz.

TARGET Grup 
Proje Yöneticisi 

Seyfettin 
SÜNGER:

“Tasarım, üretim 
ve satın alma 

süreçlerine kesintisiz 
hizmet vererek, 
firmaların proje 

takvimleri ve bütçeleri 
içerisinde kalmalarına 

destek sağlıyoruz.”

DDC’nin uzay uygulamaları için geliştirdiği 
SCS750 tek kart bilgisayarı
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MSI Dergisi: DDC ile ilgili gelecek 
planlarınız neler?
Seyfettin SÜNGER: Özellikle  
MIL-STD-1553 veri yolu ürünleri ile 
sektör tarafından yakından tanınan 
DDC’nin, bu çalıştayda ele aldığımız ve 
yine ITAR’a tabi olmayan, kart ve sis-
tem bazındaki çözümleriyle aviyonik, 
uzay, sivil havacılık ve savunma uygula-
malarına destek vermeyi hedefliyoruz. 
Son zamanlarda artan modernizasyon 
projeleri ihtiyaçlarına da bu şekilde ce-
vap vermeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: TARGET’in yakın dönemde 
gündeminde hangi konular var?
Seyfettin SÜNGER: 43 yıllık geçmişi-
mize baktığımızda, 10-15 yıl öncesine 
kadar, “ürün odaklı” bir çalışma yöne-
timimiz vardı. Ülkemizin ve sektörü-
müzün çizdiği hedefler doğrultusunda, 
artan ihracat ve yerli üretim faaliyetle-
ri, bizleri “müşteri odaklı” çalışmaya 
yönlendirdi.
Portföyümüzde bulunan çözümleri-
mizi, olabildiğince, ihtiyaçlara yönelik 
güncelleyerek, alt sistem ve kompo-
nent seviyesinden, sistem seviyelerine 
kadar birbirini tamamlayan ürünlerle 
geniş bir spektruma yaymış durumda-
yız. Bu geniş yelpaze ile sektöre hizmet 
etmeye devam edeceğiz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Seyfettin SÜNGER: Etkinliğimize ilgi 
göstererek zaman ayıran tüm ilgililere 
ve özellikle desteklerinizden ötürü tüm 
MSI Dergisi ekibine teşekkür ediyoruz.
TARGET ailesi olarak, önümüzde dö-
nemde de sektörümüze destek verme-
ye, değer katmaya devam edeceğiz.

TARGET Grup Proje Yöneticisi 
Seyfettin Sünger’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

DDC Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
Kanal Yöneticisi Tom Cockshull, 

çalıştay sırasında yaptığımız söyleşi-
de, TARGET ile iş birliklerini ve Türk 
savunma ve havacılık sanayisi için ya-
pabileceklerini anlattı.

MSI Dergisi: DDC, Türk savunma 
ve havacılık sektörünün önemli 
çözüm ortaklarından biri. 
Ne kadar zamandır Türkiye’desiniz? 
DDC ve Türk savunma ve havacılık 
sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl 
tanımlarsınız?
Tom COCKSHULL: 2001 yılından bu 
yana, Türkiye’ye adanmış satış ekibi-
miz, müşterinin ihtiyaçlarıyla uyumlu 
bir şekilde, ürün ve eğitim desteği su-
nuyor. Kalite ve hassaslıkta, en yüksek 
seviyelere ulaşma konusundaki azmi-
miz sayesinde, DDC, Türk savunma ve 
havacılık sektörüne her zaman göreve 
hazır elektronik çözümler sunan, gü-
venilir bir tedarikçi olarak öne çıktı.
DDC; veriyolu, güç dağıtımı, kontrol ve 
dönüştürme, motor kontrolü ve hare-
ket geribildirimi gibi havacılık, savun-
ma ve uzay sanayisi ile ilgili uygula-
malara yönelik, yüksek güvenilirlikli 
bağlantı, güç ve kontrol çözümlerinin 
tasarımı ve üretimi konusunda, bir 
dünya lideri. MIL-STD-1553 teknolo-
jisi konusunda dünya lideri olan DDC, 
dünya çapındaki askeri platformların 

giderek artan yüksek güvenilirlikli 
veri iletişimi, dönüştürme ve arayüz 
gereksinimlerini karşılamak üzere, 
1553 bileşenleri, kartlar ve bilgisayar 
çözümünden oluşan, en geniş seçe-
nekleri sunuyor. Bunlar arasında, 
Türk savunma ve havacılık sektörü-
nün, son derece büyük öneme sahip 
şu uygulamaları da mevcut:
n Hedefleme Podu
n Termal Görüntü Sistemleri
n İnsansız Hava Araçları (İHA’lar)
n Helikopterler
n Eğitim Uçağı Programları
n Uydular
n Füzeler
n Görev Bilgisayarları
Günümüzde DDC, çok çeşitli elekt-
ronik ürünler sunuyor. Bu ürünlerin 
sunduğu çözümler ve avantajlar, şöyle 
sıralanabilir:
n Çok protokollü veri ağı
n Güç şartlandırma ve dönüştürme
n Katı hal güç kontrolü
n Programlanabilir motor kontrolü
n Synchro/Resolver hareket 
 geribildirimi
n Uzay ve radyasyon ortamlarında
 bağlantı, güç ve hareket kontrolü
n Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
n İnsanlı ve insansız sistemlerde 
 kullanılmak üzere optimize
 SWaP-C (Büyüklük, Ağırlık 
 ve Güç - Maliyet)

DDC Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
Kanal Yöneticisi Tom COCKSHULL:
“Türk savunma ve havacılık sektörüne, 
her zaman göreve hazır elektronik çözümler 
sunan, güvenilir bir tedarikçiyiz.”
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MSI ÖZEL HABER

n Sivil havacılık IFEC (Uçak İçi Eğlence
 ve İletişim) ve aviyonik 
 uygulamalarına yönelik 
 yüksek güvenilirlikli çözümler.
Organik büyüme ve son zamanlardaki 
bazı satın almalar neticesinde, ürün 
çözümü portföyünün genişlemesiyle 
birlikte, DDC, rekabetçi bir ortam olan 
Türkiye pazarındaki payını, 2015’ten bu 
yana, %170’in üzerinde arttırmış du-
rumda.
Merkezi New York, Bohemia’da bu-
lunan DDC’nin üretim faaliyetleri ise 
New York, Kaliforniya, Meksika ve İn-
giltere’de yürütülüyor. Aralarında Tür-
kiye’nin de yer aldığı 35 ülkede ise yerel 
hizmet aldığımız çözüm ortaklarımız 
var. Data Device Corporation marka-
ları arasında; DDC, Beta Transformer 
Technology Corporation, National Hyb-
rid Inc., North Hills Signal Processing 
Corp., Pascall Electronics Ltd. ve XCEL 
Power Systems Ltd. bulunuyor.

MSI Dergisi: Bugün bize DDC’nin 
sunduğu teknolojilerden ve 
çözümlerden bahsettiniz. 
DDC yakın gelecekte müşterilerine 
neler vadediyor? Kısaca bunlardan da 
söz edebilir misiniz?
Tom COCKSHULL: Müşterilerimiz, 
DDC’nin sunduğu avantajlardan ya-
rarlanıyor. Yıllardır sunmakta oldu-
ğumuz analog ve dijital mikroelekt-
ronik sistemler, manyetik sistemler, 
güç kaynakları ve radyasyona daya-
nıklı hale getirme teknolojisinin yanı 
sıra sahip olduğumuz AS9100 Rev C,  
ISO 9001:2008, EN9100, JIS Q9100,  
DLA MIL-PRF-38534 ve MIL-PRF-38535 
sertifikasyonlarıyla da teyit edilen en 
üst kalitedeki çözümlerimizle, çok çe-
şitli uygulama gereksinimlerini ve tek-
nolojilerini, eşsiz bir şekilde destekle-
yen ve kendini kanıtlamış bir firmayız.
DDC’nin temel yetkinliklerinin yanı sıra 
sistem, kart ve hibrit sistem üretim ka-
biliyetleri ve sunduğu ASIC çözümleri; 
elektriksel tasarım, mekanik tasarım, 
test mühendisliği, proses mühendis-
liği, imalat ve ürün güvencesi de dahil 
olmak üzere, tüm geliştirme aşamala-
rına hitap ediyor.
Ayrıca DDC, askeri sanayinin ve hava-
cılık sektörünün ömür devri gereklilik-
lerinin de farkında. Eskimiş olduğu için 
kullanılmayan bileşenlerin yönetimine 
ilişkin, kapsamlı bir sistem geliştirdik. 
Bu sistemle, kesintisiz ürün temini, 
konfigürasyon kontrolü ve donanım ve 
yazılımlar için geriye dönük uyumluluk 

sağlayan elektronik ürünler temin et-
meyi amaçlıyoruz. Entelektüel biriki-
mimizi kullanarak, son kullanıcıların, 
10 yıllık yedek parça ihtiyacını sağla-
maya yönelik, ticari cihazların ömür 
devirlerinden bağımsız, nesiller arası 
üstün destek sağlıyoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’deki varlığınız ve 
TARGET ile olan iş birliğiniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Tom COCKSHULL: TARGET, Türki-
ye’deki değerli müşterilerimiz için , 
kapsamlı sipariş yönetimi ve destek 
hizmeti sunuyor. Yaklaşık 50 yılda oluş-
turduğu saygın ağı sayesinde, tedarik-
çileri bekleyen piyasa koşullarını, on-
lardan önce öngörebiliyor. 25 yılı aşkın 
süredir dünyanın en büyük savunma 
firmalarının yerel desteğini sağlayan 
ve onlara danışmanlık hizmeti sunan 
TARGET’in amacı, ülkenin ihtiyaçlarını, 
lisans alma aşamasından yerli üreti-
me kadar tüm süreçleri içeren, en yeni 
ve en ileri teknolojilerle karşılamak. 
TARGET’in bunu yaparken uyguladığı 
strateji ise “3P” ile tanımlanıyor: Hız 
(Promptness), Süreklilik (Persistence) 
ve Sabır (Patience).
Bu iş birliğinin getirdiği avantajların 
yanı sıra DDC, teknik destek ve sahada 
müşteri desteği sunan saha uygulama 
mühendisleri açısından, sektördeki en 
geniş ağlardan birine sahip.

MSI Dergisi: Türk savunma ve 
havacılık sektörünün ihracat 
kontrolleri konusundaki farkındalığı 
oldukça yüksek. Türkiye, bu konuda 
bağımsız olmak ve herhangi bir 
sınırlandırmaya tabi olmadan ihracat 
yapmak istiyor. DDC’nin ürün ve 

çözümleri ile ilgili ihracat kontrol 
uygulamaları hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Tom COCKSHULL: Tekil bileşenlerden 
kartlara ve tam entegre alt sistemlere 
kadar çeşitlilik gösteren çözümlerle 
Türkiye’nin yerlilik ile ilgili ihtiyaçla-
rının farkında olan ve her zaman bu 
amaca destek olmayı hedefleyen DDC, 
TARGET’in Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin kabiliyetlerine olan hakimi-
yeti sayesinde, sektörde iyi bir konuma 
sahip. Ayrıca, DDC teknolojilerinin pek 
çoğu, ITAR kontrolüne tabi değil ki bu 
da ihracatı kolaylaştıran bir faktör. Sa-
hip olduğumuz çok çeşitli kabiliyetler 
sayesinde, her tür uygulama gereksini-
mine destek olup, en uygun ve yüksek 
entegrasyona sahip çözümleri zama-
nında sunabiliyoruz. Böylelikle müşte-
rilerimiz de kendi temel yetkinliklerine 
odaklanabiliyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Tom COCKSHULL: Havacılık ve savun-
ma elektroniği alanında pazar lideri 
olan çözümlerimizle Türk müşteri-
lerimize daha çok hizmet edebilmek 
amacıyla TARGET ile ortaklık yapmak, 
DDC için heyecan verici. Türkiye’deki 
ve dünyanın geri kalanındaki değerli 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi 
bir şekilde karşılayabilmek için, çalış-
maya devam ediyoruz.

DDC Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
Kanal Yöneticisi Tom Cockshull’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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DDC, Boeing ile birlikte, Hyper 1553 çözümünü, F-15 üzerinde başarıyla denedi. Sistem, uçuş güvenliği 
gereksinimlerini karşıladığını gösterdi. Operasyonel şartlarda prototip gösterimini kapsayan olgunluğa 
(TRL 7) ulaşan çözüm, tercih edilmesi durumunda, uygulamaya alınabilecek seviyede.
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Savunma Sanayii  
İcra Komitesi, 

gündeminde yer alan 
konuları görüşmek üzere, 
29 Mart’ta, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 
gerçekleştirilen toplantı 
sonrasında yapılan resmi 

açıklamada, şu ifadeler  
yer aldı:
“Toplantıda, sınırlarımız 
içinde ve ülke sınırlarımızın 
güvencesi için sınır dışında 
harekâtlarını başarıyla 
sürdüren ordumuzun ve 
güvenlik güçlerimizin 

gücüne güç katan yerli 
ve milli sistemlerimize 
yenilerini eklemeye 
yönelik projeler gözden 
geçirilerek yeni kararlar 
alınmıştır.
Toplam 4,8 milyar dolar 
(yaklaşık 19 milyar lira) 

bedeli olan 29 projenin 
değerlendirildiği toplantıda, 
savunma sanayiini 
geliştirme, güçlendirme ve 
destekleme amaçlı muhtelif 
yatırım ve iyileştirme 
faaliyetleri de gözden 
geçirilmiştir.” u

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 
4,8 Milyar Dolarlık 29 Projeyi Görüştü
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Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen ve farklı 
kategorilerdeki en iyileri belirleyen Altın Küp Ödülleri, 

8 Mart’ta düzenlenen törenle 4’üncü kez sahiplerini buldu. 
Törene, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir 
de katıldı.
Ödüller, Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların, 
2017 yılına dair verileri değerlendirilerek, 15 kategoride 
verildi. Ödül alan firma ve kişiler, şunlar oldu:
n Yılın Savunma Sanayii Şirketi: TUSAŞ
n Yılın En Fazla İhracat Yapan Şirketi: P.I. Works
n Yılın En Fazla İhracat Yapan Orta Ölçekli Şirketi: SDM
n Yılın En fazla İstihdam Sağlayan Şirketi: INTERTECH
n Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi: ASELSAN
n Yılın En Fazla Proje Üreten Orta Ölçekli Şirketi: 
 aRDi Farma
n Yılın StartUp Firması: RADARSAN
n Yılın En Fazla Desteklerden Yararlanan Şirketi: 
 RS Research
n Yılın Projesi: BMC YNHZA 
 (Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç) Projesi
n Yılın Ürünü: FİGES – MAST
n Yılın Kuluçka Şirketi: APPSILON
n Yılın Yöneticisi: Ersel Ercek – ASELSAN
n Yılın Ekibi: Delta Marine TCG Anadolu 
 Detay Tasarım Ekibi
n Yılın Şirketi: CTECH
n Yılın Üniversitesi: Sabancı Üniversitesi
Törende, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet 
Bilal Macit’in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Demir, 
Teknopark İstanbul ekosistemi ve savunma sanayisindeki 
gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaştı. Program, ödül töreni 
ile sona erdi. u

Teknopark İstanbul, 
En İyileri Ödüllendirdi

Törende, Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi ödülünü ASELSAN; ASELSAN’dan 
Ersel Ercek de Yılın Yöneticisi ödülünü aldı.
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 2017 

Yılı Faaliyet Raporu’nu,  
1 Mart’ta yayınladı. Rapor, 
SSM’nin yoğun çalışmalarını 
gözler önüne sererken, 
personel sayısı ve çeşitliliği 
ile ilgili konulara da dikkat 
çekiyor.
SSM’nin, kamuoyunun 
yakında takip ettiği projeleri 
dışında, 2017 yılı ile ilgili 
öne çıkan faaliyetleri, 
şunlar oldu:
n Sektörün

sürdürülebilirliği 
açısından kritik önem 
taşıyan savunma ve 
havacılık ürünleri 
ihracatı, 2016 yılı sonu 
itibarıyla 1,953 milyar 
dolara ulaştı.

n 2017 yılında, 1 tanesi
TÜBİTAK kaynaklı olmak 
üzere, toplam 15 adet 
Ar-Ge projesi sözleşmeye 
bağlandı. 19 adet 
projenin de teklife çağrı 
dokümanı yayınlandı. 
Böylece, toplamda 93 
adet Ar-Ge projesinin 
yürütme faaliyetleri 
gerçekleştirildi.

n 2017 yılı içerisinde,
Teknoloji Kazanım 
Yükümlülüğü (TKY) 
Değerlendirme Kurulu 
tarafından, 31 konuda 
TKY Projesi başlatılması 
kararı alındı. 40 adet TKY 
projesinin çalışmalarına, 

teknik görüşler bazında 
destek verildi.

n 2017 yılı sonu itibarıyla
toplam 959 milyon 
dolar tutarında sanayi 
katılımı/offset (SK/O) 
yükümlülüğü gerçekleşti. 
Önümüzdeki 10 yıllık 
sürede gerçekleşecek 
bakiye SK/O 
yükümlülüğü ise 
11,33 milyar dolar. 
Bu tutarın %47’si, 
proje kapsamında Türk 
sanayisi tarafından 
gerçekleştirilen iş payı 
tutarı olan Kategori-A’dan; 
%48’i, savunma, havacılık 
ve uzay ürünleri ihracat 
payı olan Kategori-B’den 
ve %5’i de teknoloji 
ve yetenek kazanımı 
ve yatırım payı olan 
Kategori-C’den oluşuyor.

n SSM, teknoloji
kırılımlarının gelişen 
teknolojiye uygun 
olarak sınıflandırılarak 
taksonomi oluşturulması 
çalışmasını tamamladı 
ve Savunma Sanayii 
Teknoloji Taksonomisi 
(SSTT) ve Savunma 
Sanayii Kısaltmalar 
ve Terimler Sözlüğü 
(SSKT), basılarak 
yayımlandı. Kırılımdaki 
temel teknolojileri, 

alt sistemlere 
yönelik teknolojileri 
ve sistemlere ilişkin 
altyapı, yetenek ve insan 
kaynağı envanterini 
ortaya çıkarmak için 
de teknoloji envanteri 
ve insan kaynakları 
envanteri belirleme 
çalışmalarına başlandı.

n 2017 yılı itibarıyla 
28 üniversite ve 35 
savunma sanayisi 
firması, Savunma 
Sanayii İçin Araştırmacı 
Yetiştirme Programı 
(SAYP) kapsamına dâhil 
oldu. Hâlen, toplamda 
62 projede, 62 
araştırmacı yetiştiriliyor.

n Lisansüstü seviyesinde
ihtiyaç duyulan alanlarda, 
nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilmesi amacıyla 
burs verilmesi için 
çalışmalar yapıldı.

n Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin değişik 
alanlardaki ihtiyacının 
karşılanması öngörüsü 
ile değişik kanallardan 
gelen bağımsız tekliflerin 
değerlendirilmesi 
amacı ile bir sistem 
oluşturuldu. 2017 yılı 
içerisinde, birçok teklif 
ile ilgili değerlendirme, 
bilgi alma ve 

koordinasyon faaliyeti 
gerçekleştirildi.

n SSM, TSK, üniversite,
sanayi ve diğer araştırma 
kurumları arasında, 
teknoloji konularında 
iş birliğinin arttırılması 
maksadıyla milli 
teknoloji panelleri 
düzenlendi.

n Proje Takip faaliyetleri
kapsamında, proje ölçüm 
metrikleri belirlendi. 
Proje süreçlerinde, 
standart sürelerin 
uygulanmasına 
yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilerek, 
projeler önceliklendirildi. 
Ayrıca, yürütülen 
projelere ilişkin, Proje 
Bilgi Kartları oluşturuldu.

n Maliyet Analizi
altyapısının 
oluşturulmasına yönelik 
yapılan çalışmalar 
kapsamında, taslak 
Maliyet Analizi Rehber 
Dokümanı hazırlandı. 
Ayrıca SSM personeline, 
maliyet analizi eğitimleri 
verildi.

n Maliyet Analizi
çalışmalarının 
uygulanmasına yönelik 
pilot projeler belirlendi 
ve bu projelerle ilgili 
çalışmalar başlatıldı.

SSM’nin Faaliyetleri Hız Kesmiyor; 
Personel Konusu Dikkati Çekmeyi Sürdürüyor

Kadrolu-Sözleşmeli SSM Personeli Sayısı (31.12.2017 tarihi itibarıyla)
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n Müsteşarlık faaliyetlerine
ilişkin dokümantasyonun 
hazırlanmasına 
yönelik çalıştaylar 
gerçekleştirildi.

n Süreç Dokümanlarının
hazırlanması ve 
güncellenmesi 
çalışmaları yapıldı.

n Ar-Ge Projelendirme
Usul ve Esaslarına ilişkin 
çalışmalar yapıldı.

n Ar-Ge sözleşmelerinin
müzakere sürecini 
kısaltmak, etkin bir 
maliyet ile sözleşmeleri 
imzalamak ve Ar-Ge 
yönetimini dinamik bir 
yapıya kavuşturmak 
amacı ile standart bir 
Ar-Ge sözleşme formatı 
hazırlandı.

SSM, tüm bu faaliyetleri 
ve projelerle ilgili 
çalışmalarını, 31 Aralık 
2017 tarihi itibarıyla 
toplam 500 personelle 
gerçekleştirmeye 

çalışıyor. SSM’de, değişik 
unvanlarda 356 memur 
ve 144 sözleşmeli 
personel istihdam 
ediliyor. Ayrıca, değişik 
unvanda, 69 Milli Savunma 
Bakanlığı personeli de 
SSM’de geçici olarak 
görev yapıyor.
Faaliyet raporunun, 

“Öneriler ve Tedbirler” 
başlıklı bölümünde, şu 
ifadeler yer alıyor:
“Savunma ve güvenlik 
alanında projelerin 
zamanında ve etkin 
gerçekleştirilebilmesi 
ve ihtiyaç makamlarına 
zamanında teslimatların 
yapılabilmesi için yeterli 

sayıya ve donanıma haiz 
personel yapısına sahip 
olmak ve yetenekli 
işgücünü elde tutabilmek 
üzere tedbirler 
geliştirilmelidir.
Proje sayısındaki artışa 
paralel olarak savunma 
ve güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılanmasında millilik 
ve yerlilik oranlarının 
arttırılması gerekmektedir. 
Savunma ve güvenlik 
sektörü içerisinde rol 
alan paydaşların etkin 
çalışmaları sağlanmalıdır. 
Öte yandan, dış politika 
ile ulusal güvenlik 
karar, süreç, vasıta ve 
kurumlarının savunma 
sanayinin ihtiyaçlarını 
da karşılayacak şekilde 
oluşturulması için 
Bakanlıklar başta olmak 
üzere ilgili kurumlar arası 
birlikte çalışabilirliğin 
arttırılması önem arz 
etmektedir.” u

SSM Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı (31.12.2017 tarihi itibarıyla)
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Katmerciler, geçtiğimiz yıl Ekim ayında  
imzaladığı sözleşme kapsamında üretilen ilk 

HIZIR 4x4 aracının testlerine başladı. Gelişme, 
firmanın sosyal medya hesapları üzerinden,  
9 Mart’ta duyuruldu.
HIZIR 4x4, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
ve ana yüklenicisinin ASELSAN olduğu projede 
kullanılacak. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili 
Furkan Katmerci, MSI Dergisi’nin Şubat sayısında 
yayınlanan söyleşisinde, proje ve araçla ilgili şu 
bilgileri vermişti: “Bu proje, sınır güvenliğinin üst 
düzeyde sağlanması için kurgulandı. Yurt içinde 
geliştirilen, bu kategorideki araçların en güçlüsü 
olan HIZIR, 400 beygirlik motor gücüyle üstün bir 
performans sergiliyor. NATO standartlarındaki 
aracın, manevra kabiliyeti çok yüksek. Hem yüksek 
koruma sağlayabilmek hem de görev yapacak 
personelin rahatlık ve konforu için, tüm ayrıntılar 
gözetildi. Bu aracın zırhlı sürümü, üstün balistik 
koruma ve mayına karşı yüksek dayanıklılık 
sergiliyor. Eklediğimiz bazı özellikler de askeri 
kullanımda, araca duyulan güveni arttırıyor. 
Aracın göreve özel sistemleri ise ASELSAN ürünü 
olacak. Bunların HIZIR’a entegrasyonu ve montajı 
ise ASELSAN’ın onayı alınmak suretiyle firmamız 
sorumluluğunda gerçekleştirilecek.” u

Sınırların Bekçisi 
Olacak HIZIR 4x4’ün 
Testleri Başladı
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, 13 Mart’ta,  

Twitter hesabı üzerinden, 
AKKOR ve AKKOR PULAT 
aktif koruma sistemleri 
ile ilgili çalışmaların 
son durumu özetleyen 
infografikleri paylaştı. ALTAY 
tanklarında kullanılacak 

AKKOR’un prototip üretimi, 
bu yıl tamamlanacak ve 
saha testleri başlayacak. 
Gelecek yıl ise durağan 
olarak doğrulama atışlı 
testleri ve hareketli olarak 

genişletilmiş atışlı testler 
gerçekleştirilecek. Sistem, 
ALTAY tankının seri üretimi 
için hazır hâle getirilecek.
Diğer infografikte ise AKKOR 
PULAT’ın, Mart ayında, 

farklı tehditlere yönelik 
atışlı testlerden geçeceği; 
testlerin, tank üzerinde 
ve sistem seviyesinde 
gerçekleştirileceği 
belirtildi. u

Tanklar için Aktif Koruma Sistemlerine 
Yönelik Çalışmalar İlerliyor

84 - Nisan 2018

STM, 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 

düzenlenen ve Türkiye’nin “Şeref Konuğu” 
olarak yer aldığı, AFED 2018’e katıldı.  
STM’nin fuarda tanıttığı çözümleri arasında; 
MİLGEM ADA sınıfı korvet, Denizde İkmal 
Gemisi, Fast Attack Craft (FAC-55) hücumbotu, 
otonom sistemler ve Duvar Arkası Radar 
(DAR) yer aldı. STM standı; Suudi Arabistan 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin 
Hamed Al-Ruwayl, Malezya Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Zulkiple Bin Hj. Kassim ve 
birçok heyet tarafından ziyaret edildi. u

STM, Çözümlerini 
Suudi Arabistan’da 
Sergiledi
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ASELSAN’ın 2017 Faaliyet Raporu, Mart ayında yayınlandı. 
Raporda, ASELSAN’ın 2017 performansı ile ilgili şu 

bilgiler yer aldı:
n Toplam ciro: 5,36 milyar lira
n Satışların dağılımı: %52 Türk Silahlı Kuvvetleri, %33
 kamu ve özel kuruluşlar, %15 ihracat
n İhracat: 215 milyon dolar
n Alınan siparişlerin toplamı: 7,557 milyar lira
n Gelecek yıllara ait sipariş tutarı: 6,8 milyar dolar
n ASELSAN’ın piyasa değeri (hisse senedi 
 değerine göre): 8,43 milyar dolar
n Kişi başı satış: 985.000 lira
n Ar-Ge harcamaları: 1,675 milyar lira
n Personel sayısı: 5.348
ASELSAN’ın üniversitelerle iş birliği ile ilgili parametreler 
de şöyle sıralandı:
n ASELSAN, 2017 yılında, Türkiye’den 29; 
 yurt dışından 2 üniversite ile iş birliği içerisinde çalıştı.
n Üniversitelerle yürütülen proje sayısı, 177 oldu.
n Üniversitelere verilen proje tutarı, 7,7 milyon dolar oldu.
ASELSAN’ın alt yüklenicilerle ilişkisine dair rakamlar ise 
şöyle oldu:
n ASELSAN, 2016 yılı içerisinde yapılan işler karşılığında,
 alt yüklenicilerine, 1,8 milyar lira ödeme yaptı.
n ASELSAN’ın, yurt içinde, 651’i KOBİ olmak üzere, 
 toplam 770 alt yüklenicisi bulunuyor.
n ASELSAN’ın, KOBİ ve yurt içi alt yüklenicilerdeki yıllara
 sâri sipariş toplamı, 3,8 milyar liraya ulaştı.
Raporda, ASELSAN’ın yurt dışı girişimleri ve iş birlikleri 
ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz, kontrollü ve 
sürdürülebilir bir büyüme için Kazakistan, Azerbaycan, 
Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’da faaliyet zemini yaratacak 
iş ortaklıklarıyla ciddi atılımlar yapmıştır.  

Bunlara ek olarak Malezya’da kurulan yeni şirket 
ve Katar’da açılan proje ofisi, ASELSAN’ın küresel 
şirket kimliğini pekiştiren yeni yatırımlar olarak göze 
çarpmaktadır. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE’de 
yapılan yatırımlar, Orta Doğu’da ASELSAN’ın varlığını uzun 
soluklu işbirliğine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu 
uluslararası girişimlerin sonucu olarak ASELSAN’ın proje 
ofisleri üzerinden yapmış olduğu satışlar 7 milyon ABD 
dolarından 40 milyon ABD dolarına çıkmıştır. ASELSAN, 
potansiyel alıcılarla doğrudan temasta bulunmak, 
sorunlarını anlamak ve çözümler sunmak için yeni yurt dışı 
ofisleri açarak büyümeye devam edecektir.”
ASELSAN’ın Mart ayı gündeminde, bir de sözleşme haberi 
yer aldı. ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, 
Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak, 23 Mart’ta, 
264.183.000 lira tutarında bir sözleşme imzalandı. 
Söz konusu sözleşme kapsamında, teslimatlar, 2019-2020 
yıllarında gerçekleştirilecek. u

2017 yılının 
Temmuz ayında 
gerçekleştirilen 
atışlı test 
kampanyasında, 
Kundağı Motorlu 
(K/M) Otonom 
Alçak İrtifa 
Hava Savunma 
Füze Sistemi 
üzerinden, 
HİSAR-A 
Güdümlü 
Test Füzesi’nin 
atışlı testi 
(sağda) 
ve Füze Fırlatma 
Sistemi 
üzerinden, 
HİSAR-A 
Güdümlü 
Test ve 
HİSAR-O Kontrol 
Test Füzeleri 
atışlı test 
faaliyetleri 
(solda), başarıyla 
gerçekleştirildi.

ASELSAN, 2017 Yılını, 5,36 Milyar Lira Ciro; 
215 Milyon Dolar İhracatla Kapattı

ASELSAN İnsansız Hava 
Aracı Tespit/Tahrip Arama ve 

Raporlama Sistemi (İHTAR), 
Türkiye’de bulunan üç 

farklı kritik tesise kuruldu. 
Dördüncü kritik tesis

 için de kurulum çalışmaları 
devam ediyor.
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Baykar Makina, 23 Mart’ta, sosyal medya hesaplarından,  
8 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA)’nın daha  

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne teslim edildiğini duyurdu. 
Teslimat, başarıyla tamamlanan performans ve  
fonksiyonel uçuş kabul testleri sonrasında ve acil ihtiyaçlar 
uyarınca, planlanandan daha erken gerçekleştirildi.
BAYRAKTAR TB2’ler, TSK envanterine, ilk kez 2015 yılında 

girdi. 2016 yılında ise İHA’nın silahlı sürümleri, TSK 
envanterine girmeye başladı. Son teslimat öncesinde,  
TSK envanterinde bulunan İHA sayısı ise 38 adetti. Toplam 
uçuş süresi 40.000 saati aşan BAYRAKTAR TB2’lerin,  
15 adedi SİHA’lardan oluşuyor. Böylece, gerçekleşen  
son teslimat ile birlikte, 23’ü SİHA olmak üzere,  
toplam 46 adet BAYRAKTAR TB2 envantere girmiş oldu. u

Savunmanın yanı sıra güvenlik sektörüne de yeni bir 
soluk getirmeyi hedefleyen SEDEC, uluslararası 

alandaki tanıtım atağına, 9-12 Mart tarihleri arasında, 
Almanya’da düzenlenen, IWA Outdoor Classics 2018 fuarı 
ile devam etti. Fuara katılan SEDEC ekibi, IWA 2018’de, 
bir dizi ikili görüşme gerçekleştirerek, SEDEC ile ilgili 
farkındalığı arttırdı ve pek çok firmanın dikkatini  
etkinliğe çekmeyi başardı.
SEDEC ekibi, IWA 2018 boyunca gerçekleştirdiği ikili 
görüşmelerde, savunma ve güvenlik alanına yönelik; 
silah, mühimmat, silah parçaları, polis ekipmanları 
ve optik ve gece görüş sistemleri üreten, toplam 62 
firmaya SEDEC’i anlattı. Ekip, bu görüşmelerin %86’sını, 
“başarılı” olarak kaydetti. Çoğunluğu ABD, Hindistan, 
İngiltere ve İtalya’dan fuara katılan firmaların yetkilileri, 

SEDEC’le ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiler  
ve sorularının cevaplarını, birinci ağızdan aldılar.
SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal, IWA 2018 katılımları ile 
ilgili, şu değerlendirmeyi yaptı: “IWA 2018’de, pek çok 
firma ile ilk defa temasa geçtik. Bu tür ilk temaslarda, 
firmalar, genellikle biraz temkinli olabiliyorlar.  
Ancak SEDEC, çok iyi kurgulanmış bir etkinlik ve bu 
kurgu görüldüğünde, buzların çok çabuk eridiğini 
gözlemledik. IWA 2018 temaslarımız, SEDEC’in  
başarısına olan inancımızı daha da kuvvetlendirdi.  
SEDEC, tam da kurguladığımız gibi, uluslararası  
ve ulusal ana oyuncuları bir araya getiren,  
etkin bir iş platformu olacak.”
Fuardan memnun dönen SEDEC ekibi, her yıl düzenlenen 
IWA fuarına, gelecek yıl da katılmayı planlıyor. u

TSK’ya BAYRAKTAR TB2 SİHA Takviyesi

SEDEC, Tanıtım Atağına, IWA 2018 ile Devam Etti

Yazılımda milli çözümleri öne çıkartan HAVELSAN, PARDUS İşletim Sistemi’ne olan 
desteğini, PARDUS Dosya Sınıflandırma ve Analiz (DoSA) Açık İnovasyon Yarışması ile 

sürdürüyor. Yarışma ile ilgili duyuru, HAVELSAN’ın İnternet sitesinden, 26 Mart’ta yapıldı.
Yarışma, 3 seviyede tanımlanmış problemlerden oluşuyor. Yarışma boyunca, katılımcılara, 
eğitimler ve mentorluk hizmeti de verilecek. Yarışmanın Bilgi Günü 16 Nisan’da, Dosya 
Yönetimi Eğitimi ve 1’inci Mentorluk Toplantısı 15 Mayıs’ta, Süreç Yönetimi Eğitimi ve 2’nci 
Mentorluk Toplantısı 20 Haziran’da, finali ise 31 Temmuz tarihinde yapılacak.
Yarışmada ilk üçe girenlere verilecek ödüller ise şöyle sıralanıyor:
n Birincilik ödülü: 10.000 lira
n İkincilik ödülü: 7.500 lira
n Üçüncülük ödülü: 5.000 lira
Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye, https://inovasyon.havelsan.com.tr adresinden erişilebilir. u

HAVELSAN, PARDUS için Yarıştıracak
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Türk savunma ve  
havacılık sektörüne,  

43 yıldır çözüm ortağı olarak 
hizmet veren TARGET A.Ş. 
(TARGET), örneğine pek 
rastlanmayan bir değişime 
giderek, gelecek 10 yıllarda 
da güvenilir, dinamik ve 
yenilikçi bir firma olmanın 
adımlarını attı. TARGET’i 
1975 yılında kuran Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın 
Önyürü, farklılıkları 
ile savunma sektörü 
yelpazesinin tümüne hizmet 

sunacak şekilde kurguladığı 
firmayı, gelecek döneme 
taşıma sorumluluğunu, 
yine yıllardır TARGET 
kültürüne özgü bir yöntemle 
yetiştirdiği, yeni nesille 
paylaştı. Önyürü, bu 
kapsamda, çatısı altında 
bulunan ATIŞ A.Ş. ve 
ETA A.Ş. gibi şirketlerin 
de hisselerine sahip 
TARGET’in yüzde 50’lik 
hissesini, yetiştirdiği yeni 
nesle, müşterek tercihleri 
oranlarında hibe etti.  

Yüzde 50’lik hissenin, 
hâlihazırda şirket çalışanları 
olan; Nermin Saraç,  
Serhat Paker, Seyfettin 
Sünger, Vedat Uysal 
ve Yaşar Ercan’a devir 
işlemlerinin, 2018’in  
başında tamamlanmasıyla 
birlikte, TARGET’in yeni 
dönemi de başlamış oldu.
Önyürü, hisse dağılımını bu 
şekilde yapmasının nedenini, 
“Böylece, bireyselliğin 
ötesine geçtik ve ortakların 
her birini, bir diğerinin 

başarı ve mutluluğundan 
sorumlu yaptık.” sözleri 
ile ifade etti. Bu değişimin, 
TARGET’in; “Farklı, Saygın, 
Sabırlı, Değer Katan ve 
Dakik” özelliklerini daha 
da güçlendirdiğini belirten 
Önyürü, bu özgün değişim 
yönteminin, savunma ve 
havacılık sektörünün yanı 
sıra diğer sektörlere de 
örnek olabileceğini 
ve detaylarının 
paylaşılabileceğini 
belirtti. u

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 31 Mart’ta, 
Twitter hesabından, ASELSAN NEFER uzaktan 

komutalı stabilize silah sisteminin, Kazakistan’ın zorlu kış 
koşullarında gerçekleştirilen müşteri testlerini, başarıyla 
tamamladığını duyurdu.
Lansmanı IDEF 2017 sırasında yapılan NEFER’in, başlıca 
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Uzaktan komuta ile ateşleme yeteneği
n Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket hâlinde 
 ve hareketli hedeflere atış
n Gece / gündüz görüş yeteneği
n Otomatik hedef takibi
n Balistik hesaplama
n Lazer ile mesafe bulma yeteneği
n Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları
n Atış adedi sayımı
n Mühimmat sonu uyarısı
n Çalışma sıcaklığı: -32°C - +55°C
n Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum

n EMI / EMC için MIL-STD-461E ile uyum
n Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile
 entegrasyon
n STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması
NEFER’in ana silah seçenekleri arasında; 30 mm MK44, 
30 mm 2A42, 25 mm M242 ve 25 mm KBA otomatik top 
bulunuyor. Eş eksenli silah seçenekleri ise 7,62 mm  
FN MAG58, 7,62 mm M240 ve 7,62 mm PKT makineli tüfek. u

TARGET, Bir 43 Yıl Daha Sektöre Hizmet Etmenin Adımlarını Attı

ASELSAN NEFER, 
Kazakistan’daki Kış Testlerini 
Başarıyla Tamamladı

Soldan sağa: 
Genel Müdür 
Serhat Paker, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Yalçın Önyürü, 
Ofis Yöneticisi 
Nermin Saraç, 
Projeler 
Koordinatörü 
Seyfettin Sünger, 
Teknik Servis 
Müdürü Vedat 
Uysal ve İş 
Geliştirme 
Müdürü Yaşar 
Ercan.
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Katar Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen DIMDEX fuarı, 12-14 Mart tarihlerinde, 

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Türk katılımcılar, 
fuarda imzaladıkları anlaşmaların; sayısı, çeşitliliği ve 
yaklaşık 800 milyon liralık toplam bedeli ile DIMDEX’e 
damga vurdular.
Fuar, odağında askeri denizcilik olacak şekilde düzenlense 
de savunma ve havacılık sanayisinden pek çok firma 
da fuara katılıyor. Türkiye ise fuarda, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğündeki milli katılımla 
ve 2.413 metrekarelik toplam stant alanı ile yer aldı. Milli 
katılım dahilinde veya bağımsız olarak, Türkiye’den fuara 
stantlı katılım gösteren kurum ve kuruluşlar ise şunlar oldu: 
Akademi Sancak, AKSA Run Flat, AN Grup, ANKAREF, ARES 
Tersanesi, ASELSAN, AVS, BMC, CTECH, Dearsan Tersanesi, 
Desan Tersanesi, Garanti Giyim, Gül Otomotiv, HAVELSAN, 
İŞBİR, Kale Havacılık, Kale Kalıp, Manas Savunma, 
Medyacity, Meteksan Savunma, MilSOFT, MKEK, Nurol 
Makina, ROKETSAN, Sarsılmaz, Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), SBI Bilişim, SDT, SimBT, STM, TAIS, 
Transvaro, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK SAGE, Turmaks, 
Unifo Gıda ve Yonca-Onuk Tersanesi.
Toplam 60 ülkeden, 180 katılımcının yer aldığı; 90 resmi 
delegasyon ve 13.000 kişi tarafından ziyaret edilen fuar, Katar 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 
bir tedarik makamı gibi işlev görmesi planlanan Barzan 
Holding’in kuruluşunun duyurulmasına da sahne oldu.
SSM ve Barzan Holding arasındaki, iş birliği konulu 
mutabakat muhtırası ise fuarın ilk gününde düzenlenen 
törenle imzalandı. Törende imzalar, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Barzan Holding CEO’su 
Mohammed Mubarak al-Khater tarafından atıldı.
Fuar sırasında, Katar Silahlı Kuvvetleri, Katar İçişleri 
Bakanlığı ve Katar İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak, toplamda, yaklaşık 800 milyon dolarlık 

satış sözleşmesi imzalayan Türk kurum ve kuruluşlar ve 
imzaladıkları anlaşmaların kapsamları, şöyle sıralandı:
n ARES Tersanesi: 3 adet ARES 150 HERCULES 
 ve 6 adet ARES 80 SAT botu satışı,
n A.D.İ.K. Tersanesi: 2 adet Öğrenci Okul Gemisi satışı,
n Baykar Makina: 6 adet BAYRAKTAR TB2 SİHA satışı 
 ve ilgili yer destek sistemlerinin kurulumu,
n BMC: 50 adet KİRPİ II ve 35 adet AMAZON 
 zırhlı araç satışı,
n Nurol Makina: 214 adet NMS 4x4 satışı,
n Piri Reis Üniversitesi: Denizcilik konusunda 
 eğitim sağlanması ve
n Yonca-Onuk Tersanesi: 8 adet ONUK MRTP24/U 
 botu satışı.
Ayrıca ASELSAN, Barzan Holding ve SSTEK ortaklığında, 
uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri ve elektro-optik 
gözetleme sistemleri üretmesi amacıyla BARQ ortak girişim 
şirketi kuruldu.
Fuar kapsamında; ABD, Bangladeş, Hindistan, İngiltere, 
İtalya, Katar, Pakistan ve Umman’dan, toplam  
11 askeri gemi, Hamad Limanı’na demirleyerek, kapılarını 
ziyaretçilere açtılar. Fuar sırasında, çeşitli ülkelerin deniz 
kuvvetlerinden, farklı seviyelerde komutanlık görevi 
icra eden personelin konuşmacı olarak katıldığı, MENC 
(Middle East Naval Commanders Conference) de 6’ncı kez 
düzenlendi.
Fuara katılan Türk firmaları ve fuarda görüştüğümüz yabancı 
firmaların Türkiye gündemleri ile ilgili ayrıntılı haberleri 
içeren DIMDEX 2018 özel dosyamızı, MSI Dergisi’nin Mayıs 
sayısında, okuyucularımızın ilgisine sunacağız. u

Türk Savunma ve Havacılık 
Sektörü, DIMDEX 2018’den, 
Yaklaşık 800 Milyon Dolarlık 
Siparişle Döndü

Fuarda Türkiye’yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 
başkanlığındaki heyet temsil etti. Orgeneral Akar ve Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli, fuarın açılış törenini, en ön sıradan izledi.

SSM ve Barzan Holding arasındaki, iş birliği konulu mutabakat muhtırası, 
fuarın ilk gününde düzenlenen törenle imzalandı. Törende imzalar, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Barzan Holding CEO’su 
Mohammed Mubarak al-Khater tarafından atıldı.

SSM, fuarda, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Uluslararası çözü m 
ortakları ile kurduğu 

iş birliklerini genişletmek 
amacıyla IWA 2018’e 
katılan Turaç, 9-12 Mart 
tarihlerinde, Almanya’nın 
Nürnberg şehrinde 
düzenlenen fuardan; yeni 
dostluklar, yeni bağlantılar 
ve muhtemel iş birlikleri ile 
döndü.
Avrupa’nın en prestijli 
ateşli silahlar, atıcılık ve 
avcılık fuarlarından  
IWA’da, bu yıl, 60 ülkeden, 
1.558 katılımcı yer 
aldı. Fuara Türkiye’den 
katılan 86 firmadan biri 
olan Turaç’ın standı ise 
her zamanki gibi büyük 
ilgi gördü. Bir önceki 
fuarda, 101 görüşme 
gerçekleştiren Turaç,  
büyük ilgi gördüğü bu 
yılki fuarda, 150’ye yakın 
görüşme gerçekleştirerek 
kendi rekorunu da kırdı. 
Fuarda, 56 ülkeden 
kullanıcılar ve çözüm 
ortaklarıyla temas kuran 

Turaç yetkilileri; Kore 
Cumhuriyeti, Kanada, 
Kenya, Letonya, Litvanya, 
Meksika, Norveç, Slovenya, 
Suudi Arabistan, Sri Lanka, 
Vietnam ve Zimbabwe’den 
firma ve resmi heyetlerle 
ise ilk kez bir araya geldi. 
Standında ağırladığı 
ziyaretçileriyle Türk 
Kahvesi, Siirt Fıstığı ve 
lokum ikramı eşliğinde 
görüşen Turaç yetkilileri, bu 
görüşmeleri, iş birliklerine 
ve dostluklara dönüştürdü.
Turaç’ın, IWA’daki 
standında sergilenen 
Sterling markalı ürünleri 
ise şunlar oldu:

n 9x19 mm çapındaki
tabanca fişekleri 
serisinden; Parabellum 
FMJ (full metal jacket), 
Luger FMJ, Luger JHP 
(jacketed hollow point) ve 
Subsonic FMJ,

n Av fişeklerinden;
Exclusive, Big Game, 
Heavy Load, Competition, 
Less-Lethal ve Elegance 
serileri ve

n Seri üretim aşamasına
getirdiği piyade tüfeği 
fişeklerinden; 5,56×45 
mm, 7,62×51 mm ve 
7,62×39 mm çapındaki 
fişekler.

Avrupa pazarında önemli bir 
varlığı bulunan Turaç için, 

IWA fuarı da firmanın 
iddialı olduğu sektörel 
etkinlikler arasında 
yer alıyor. Firmanın bu 
iddiası, etkinliğe yönelik 
olarak yürüttüğü tanıtım 
ve ilan kampanyası ile de 
kendini gösterdi. Fuar 
bölgesindeki 10 adet 
billboard ve 1 adet ışıklı 
panoda, fuarın hemen 
öncesinde ve fuarı 
kapsayan hafta boyunca, 
firma ve ürünlerini tanıtan 
ilanlar yer aldı.
Turaç Genel Müdürü 
Fatih Altunbaş, firmanın 
kurduğu yeni bağlantılar 
ve muhtemel iş birlikleri 
ile ilgili şunu söyledi: “Her 
yıl olduğu gibi, bu yıl da 
IWA’ya, yeni iş birlikleri ve 
dostluklar kurma hedefiyle 
katıldık ve bunda da başarılı 
olduk. Gerçekleştirdiğimiz 
görüşme sayısını, 
neredeyse %50 arttırmış 
olmamız, bunun en büyük 
göstergesi. Bağlantı 
kurduğumuz ülkeler 
arasına, 12 yeni ülkeyi 
daha ekledik ve fuardan, 
oldukça kabarık bir çalışma 
dosyası ile döndük. Verimli 
geçen bu görüşmelerin 
meyvelerini yakında 
alacağız ve güzel haberler 
duyuracağız.” u

Turaç’ın IWA’da sergilediği ürünler 
arasında 9x19 mm çapındaki tabanca 
fişekleri ve çeşitli yivli tüfek fişekleri de 
vardı. Firma bu ürünleri, çeşitli ülkelerin 
silahlı kuvvetlerinin ve emniyet 
teşkilatlarının hizmetine sunuyor.
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IWA 2018’den
Rekor Sayıda
Bağlantıyla
Döndü
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Meteksan Savunma, özgün olarak geliştirdiği Otomatik 
Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS)’nin, ANKA insansız hava 

aracı üzerindeki tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını, 
26 Mart’ta duyurdu. İnsansız hava araçları (İHA’lar)’nın 
otomatik kalkış ve inişi sırasından kullanılan, radar tabanlı 
bir sistem olan OKİS, sağladığı hassas konum bilgisi 
ile özellikle muharebe sahasında, her zaman güvenilir 
olmayan küresel konumlandırma sinyallerinden bağımsız, 
güvenilir ve etkin bir çözüm alternatifi sunuyor.
OKİS, İHA üzerinde yer alan transponder ve antenini içeren 
OKİS Hava Birimi ile pistte konuşlu OKİS Yer Birimi olmak 
üzere, iki ana birimden oluşuyor. OKİS Hava Birimi, küçük 
boyutları ve hafifliği ile hemen her segmentteki İHA’larda, 
faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan 
kullanılabiliyor. OKİS Yer Birimi ise Meteksan Savunma’nın, 
MİLDAR Projesi ile edindiği teknolojiyi barındıran 
radarı sayesinde, İHA’nın konumunu hassas bir şekilde 
belirleyebiliyor.
Türkiye’de, kendi sınıfında geliştirilen ilk sistem olma 
özelliğine sahip OKİS’in başlıca özellikleri, şöyle sıralanıyor:
n Portatif bir yapıya sahip olma,
n İki personel tarafından taşınabilme,
n Kısa sürede kurulabilme ve sökülebilme,
n Pist ve arazi ortam koşullarına dayanıklılık,
n Uzun çalışma süresi,
n Pistin her iki yönünden de kalkış ve inişe olanak sağlama,
n Kötü hava koşullarında ve GPS sinyalinin karıştırıldığı
 ortamlarda çalışabilirlik,
n Küçük radar kesit alanına sahip orta irtifa İHA sistemleri
 için uygunluk,
n Yansıma etkisine karşı koruma,
n Düşük RF güç gereksinimi,
n Uzun tespit ve takip menzili,
n Elektronik harp koruması,
n Platform-bağımsız mimari.
Meteksan Genel Müdürü Tunç Batum, OKİS’in kabul 
kilometre taşını geride bırakması ile ilgili şunları söyledi: 
“OKİS, 2013 yılında başladığımız Hava Platformları için 
Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi (MİLDAR) projemizin 

ikinci fazını oluşturuyor. Yurt dışından ithal edilen bir 
sistemin, milli imkânlarla geliştirilmesi ve bu konudaki yurt 
dışı bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için başlatılmış bir 
proje. Hava terminali ve antenin düşük hacme ve ağrılığa 
sahip olması, düşük güç tüketimi ve entegrasyon kolaylığı, 
OKİS’in hitap ettiği İHA yelpazesini oldukça genişletiyor. 
Baktığımızda, ANKA gibi daha büyük boyutlu İHA’larda, 
OKİS benzeri sistemler kullanılıyor. Diğer yandan, OKİS’in, 
taktik İHA’larda da başarıyla kullanılabilecek olması, 
tasarımımızın üstün özelliklerini gözler önüne seriyor. Seri 
üretime hazır, nihai ürünü, Eurasia Airshow’da sergilemeyi 
planlıyoruz. OKİS’in, yurt içinde geliştirilen İHA’lar için 
envantere alınmasını sağlayabilirsek eminim ki önemli bir 
ihracat potansiyeli de yakalayacak ve yabancı İHA üreticileri 
için de önemli bir alternatif olacak. Ayrıca, Gemiye Konuşlu 
İHA ve AKINCI projelerinde de OKİS’in kullanılması için 
uzun süredir çalışmalar yapıyoruz.” u

TUSAŞ, A400M programı kapsamındaki 
100’üncü komponent setinin sevkiyatını,  

26 Mart’ta gerçekleştirdi. A400M uçaklarının;  
ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, 
paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst 
kaçış kapağı, kuyruk konisi, kanatçık (aileron) 
ve sürat frenleri (spoiler), TUSAŞ tarafından 
tasarlandı ve bu komponentler, her bir uçak 
için TUSAŞ tarafından üretilerek, Airbus’un 
Bremen’deki tesislerine sevk ediliyor. Sevkiyat, 
Airbus’ın bu tür komponent nakliyesi için özel olarak 
tasarlayıp ürettiği, Beluga uçakları ile gerçekleştiriliyor.
TUSAŞ, yapısal komponentlere ilaveten, A400M uçaklarının, 

kokpit hariç tüm iç ve dış aydınlatma sistemleri ile atık-
temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik 
sorumluluğunu da yerine getiriyor. u

Meteksan Savunma’nın OKİS’i, 
Rüştünü ANKA’da da İspat Etti

TUSAŞ’tan A400M için 
100’üncü Teslimat
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Savunma, Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi 

Derneği (SAHA İstanbul)’nin, 
savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik üretim 
yapma potansiyeline sahip 
57 üyesi, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK) 
fabrikalarını ziyaret etti.
SAHA İstanbul, 19 Mart’ta  
yayınladığı basın 
açıklamasında, ziyaretle 
ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. 
Küme üyeleri, MKEK 
Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Ahmet Taşkın ve 
Genel Müdür Yardımcıları 
Mehmet Ünal ve Hayrettin 
Özden ile bir araya geldi. 
Bir hafta boyunca, MKEK 
fabrikalarını gezerek 
incelemelerde bulunan 
üyeler; üretim, fabrikaların 
kapasitesi, makine-teçhizat 
ve ekipmanlar, ihtiyaç 
duyulan ve yurt dışından 
ithal edilen hammadde 
ve yarı mamuller ile ilgili 
detaylı bilgi aldılar.
MKEK ile SAHA İstanbul 
organizatörlüğünde 
gerçekleştirilen program 
boyunca; Ar-Ge Başkanlığı, 
Gazi Fişek Fabrikası, 
MAKSAM Makine ve Maske 

Fabrikası, Kapsül Fabrikası, 
Roket ve Patlayıcı Fabrikası, 
Mühimmat, Pirinç ve Barut 
Fabrikaları, Ağır Silah 
ve Çelik fabrikası ve son 
olarak Hafif Silah Fabrikası 
ziyaret edildi. Küme üyesi 
sanayicilere, MKEK fabrika 
ziyaretleri sırasında, 
yapılması planlanan 
yatırımlar, geliştirilecek 
alanlar ve ihtiyaçlar 
konusunda bilgi aktarıldı.
Program boyunca firmalara 
eşlik eden SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami 
Keleş, ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; “Bir hafta 
boyunca, MKEK’nin farklı 
fabrikalarını ziyaret ettik 
ve yetkili kişilerden bilgiler 
aldık. İthal edilen ürünlerin 
ve üretimde kullanılan bazı 
hammaddelerin, SAHA 
İstanbul üyeleri tarafından 
üretilebileceğini gördük. 
Yenileme çalışmaları 
yapılan bazı alanlarda da 
SAHA İstanbul üyeleri ile 
iş birlikleri yapılabilir. 
Üyelerimiz için, oldukça 
faydalı bir ziyaret oldu. 
MKEK yönetiminin ve 
fabrika yönetimlerinin 
ilgisi, motivasyonu ve milli 

sanayi ile çalışma iradeleri 
çok güzeldi. MKEK ile 
SAHA İstanbul üyelerinin 
iş birliği yapabilmeleri 
için, çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz ve bu kurumla 
iletişime devam edeceğiz.” 
dedi.

SAHA İstanbul’a, 
11 Yeni Üye 
Daha Katıldı
SAHA İstanbul, 
genişlemesini, Mart ayında 
kümelenmeye katılan 11 
yeni firma ile sürdürdü. Son 
dönemde, Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen kümelenmesi 
olan SAHA İstanbul’un üye 
sayısı, 268’e ulaştı.
Kümenin yeni üyeleri, şöyle 
sıralanıyor:
1. Ayrotec Mühendislik

 Danışmanlık Üretim
 San. ve Tic. Ltd. Şti. 
2. Hassan İnşaat Makina
 San ve Tic. Ltd. Şti
3. Gemak Gemi İnşaat 
 San ve Tic. A.Ş.
4. Samsun Yurt Savunma
 Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5. Er Döküm Makine San.
 ve Tic. A.Ş.
6. Esit Elektronik
 Sistemler İmalat ve
 Ticaret Ltd. Şti.
7. Argosai Teknoloji A.Ş.
8. Suptek Yağ Keçeleri 
 ve Tic. A.Ş.
9. Kale Oto Radyatör San 
 ve Tic. A.Ş
10. Otonom Teknoloji
 Robotik Elektronik ve
 Yazılım San. Ltd. Şti.
11. Tamsan Bağlantı
 Elemanları A.Ş. u

SAHA İstanbul ve MKEK, İş Birliği İçin İlk Adımı Attı
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Meteksan Savunma, MİLGEM 3. ve 4. Gemi için Sonar Gemi 
Birimi (Dry End) Projesi kapsamında, 16 Kasım 2016 

tarihinde ASELSAN ile imzalanan sözleşme uyarınca, ADA 
sınıfı korvetlerde kullanılan ve sanayileşmesini üstlendiği 
YAKAMOS sonarının gemi içi biriminin (dry-end) fabrika 
kabul testini (Factory Acceptance Test / FAT), 25 Ocak’ta, 
başarıyla tamamladı. Böylece firma, YAKAMOS sonarı gemi 
içi biriminin; sanayileşme, üretim ve test süreçlerini, 14 aylık 
bir süreçte tamamlamış oldu. Bu birim, MİLGEM projesinin 
3’üncü gemisi olan BURGAZADA’da kullanılacak.
FAT ile gemi içi birimin, donanım ve yazılım olarak tüm 
fonksiyonel özelliklerini karşıladığı doğrulanmış oldu. 
Sistemin saha performans testleri ise deniz testlerinde 
gösterilecek.
Meteksan Savunma, ilk olarak, YAKAMOS sonarının, denizin 
altında kalan (wet-end) birimlerinin sanayileşmesini 
üstlenmişti. Firma tarafından üretilen ve teslim edilen bu 
birimler, projenin ikinci gemisi olan TCG BÜYÜKADA  
(F-512) üzerinde, görevlerini başarıyla yerine getirmeye 
devam ediyor. Gemi içi birimlerinin de dâhil olması ile 
YAKAMOS sonarının tüm üretim sorumluluğu, firmaya 

geçmiş oldu. MİLGEM projesinin son 2 gemisi olan 
BUGAZADA ve KINALIADA, tamamen Meteksan Savunma 
üretimi karinaya monteli sonarları taşıyor olacaklar.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, konu ile 
ilgili şunları söyledi: “Sualtı akustiği alanında, neredeyse 
Meteksan Savunma’nın kurulduğu yıllardan itibaren faaliyet 
gösteriyoruz. Adım adım, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
ile birlikte çalışarak ilerledik. ARMERKOM üzerinden 
yapılan teknoloji transferi ile elektronik sistemler ve 
algoritmaları dâhil, sonar sisteminin tümünü kapsayan 
bilgi birikimine sahip olduk. MİLGEM projesinin 3’üncü 
ve 4’üncü gemilerinde, bu birikimin üzerine koyduğumuz 
iyileştirmeler ve geliştirmeler ile birlikte, ürün teslimatı 
yapıyoruz. Çalışmalarımızın arkasında, 10 yıllık deneyim, 
yetişmiş mühendis gücü ve büyük bir altyapı var. 
Malzemeden sisteme kadar, çok derin bir uzmanlık oluştu. 
Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıllık süreçte, dünya çapında 
bir sonar firması olmak. Bu hedefe ulaşmamız için, SSM, 
Dz.K.K.lığı ve tersanelerimizin büyük desteğini arkamızda 
görmek istiyoruz ve göreceğimizden eminiz.” u

YAKAMOS sonarının gemi içi biriminin fabrika kabul testi, 25 Ocak’ta, başarıyla tamamlandı.

Meteksan Savunma Tarafından Üretilen YAKAMOS Sonarı 
Gemi İçi Birimi, Fabrika Kabul Testinden Başarıyla Geçti

ONUR A.Ş., yurt dışına yönelik çalışmalarına, 6-8 Mart tarihlerinde, 
İspanya’da gerçekleştirilen, World ATM Congress (Dünya Hava Trafik 

Yönetimi Konferansı) 2018 ile devam etti. Sivil havacılık alanında, hava 
trafik kontrolüne ilişkin olarak gerçekleştirilen ve Dünya’nın en önemli 
ve stratejik fuarlardan biri olarak değerlendirilen World ATM Congress’e, 
haberleşme alanında katılım sağlayan tek Türk firması ise geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi ONUR A.Ş. oldu.
ONUR A.Ş. yetkilileri, fuar süresince, çok sayıda görüşme yaptı ve önemli 
bağlantılar kurdu. Firma yetkilileri, dünyadan birçok ülkenin sivil havacılık 
otoriteleri ve üst düzey yöneticileri ile görüşmenin yanı sıra Türkiye’den 
de önemli misafirleri ağırladı. Fuar süresince, ONUR A.Ş.nin standını 
ziyaret edenler arasında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Elektronik Dairesi Başkanı Orhan Gültekin ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığından yetkililer de yer aldı.
Fuardan, kayda değer iş ve ortaklık potansiyeli ile dönen ONUR A.Ş., kısa 
sürede, bu potansiyeli iş çıktılarına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu hedefe 
ulaşmak için, ONUR A.Ş.nin üzerinde durduğu yetenekler arasında, askeri 
alanda kazandığı ve sivil alanda, DHMİ’nin 4 adet havaalanı için gerçekleştirdiği 
IP VCS/VRS projesi ile yaygınlaştırdığı yetkinlikler de yer alıyor. u

ONUR A.Ş., World ATM 2018’den, Büyük İş Potansiyeli ile Döndü
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YAKAMOS sonarının 
gemi içi birimi, IDEF 
2017’de sergilenmişti.

©
 M

eteksan Savunm
a

©
 O

N
U

R
 A

.Ş.
©

 O
N

U
R

 A
.Ş.

©
 M

SI
 D

er
gi

si



MSI AMAC GÜNDEMİ

100 - Nisan 2018

T
üm

 fotoğraflar: ©
 M

SI D
ergisi

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Bulgaristan 
Cumhuriyeti 
Milli Günü 

t

 Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Milli Günü, 
1 Mart akşamı, Ankara’da Bulgaristan 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde verilen 
resepsiyonla kutlandı. Bulgaristan 
Büyükelçisi Nadezhda Neynsky 
ve Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev’in, 
eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyona; Başbakan Yardımcısı 
Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görev yapan yabancı misyon 
temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda 
davetli katıldı.

t Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev ve Savunma Ataşe Yardımcısı Binbaşı Nikolay Pavlov, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Resepsiyonda, 
Başbakan 

Yardımcısı 
Fikri Işık da 

kısa bir 
konuşma yaptı.
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t Ankara Askeri Ateşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) Geleneksel Balosu, 
Ankara’da, 16 Mart’ta kutlandı. AMAC Balosuna; AMAC üyesi yabancı askeri ataşeler, 
büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
Tümgeneral İrfan Özsert, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Genelkurmay Başkanlığı 
Yabancı Askeri Ataşe Şube (FALO) üyeleri, aileleriyle beraber katıldı. Bu yılın sponsoru, 
önceki yıllarda olduğu gibi FNSS oldu. MSI Dergisi de basın sponsoru olarak 
katkı sağladı. 

t

 Balonun açılış konuşmasında AMAC Başkanı Tuğgeneral John R. Gordy II, başta 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Özsert ve FALO ekibi olmak üzere bütün misafirleri 
selamladı. Açılış konuşmasının ardından balo, akşam yemeği ve TSK Armoni Mızıkası ve 
Bando Komutanlığı’nın, solistleriyle beraber, Türk ve dünya müziklerinden 
parçalar sunduğu eğlence ile devam etti.

AMAC Geleneksel Balosu
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t Pakistan’ın Milli Günü, 23 Mart’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Pakistan Büyükelçisi 
Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşi, davetlileri girişte karşıladı.  

t Büyükelçi Qazi, yaptığı açılış konuşmasında, 
İslamabad’daki milli gün kutlamalarına 
katılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin T-129 ATAK 
helikopterleri için Türkiye’ye teşekkür etti.

t Milli Savunma Bakanı Canikli, yaptığı 
konuşmada, iki ülkenin de coğrafyalarında 
özellikle terörle mücadele gibi konularda ciddi 
sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, 
Pakistan ile Türkiye’nin özellikle savunma 
sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri 
yürütmeye çalıştıklarının altını çizdi.

t Pakistan Kara Ataşesi Albay Faisal Saud ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Khan Mahmood Asif, AMAC üyeleriyle beraber.

t

 Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan 
Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz ve Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Ümit Dündar da katıldı.

Pakistan Milli Günü
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t

 Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de Pakistan’ın 
Milli Günü resepsiyonuna katılanlar 
arasındaydı.

t SSM İhracatı Geliştirme Grup Başkanı 
Asuman Vangölü de Pakistan’ın Milli Günü 
resepsiyonuna katıldı.

t

 Soldan sağa: Deniz Ataşesi 
Deniz Albay Khan Mahmood Asif, 
STM Deniz Projeleri Direktörü Savaş Onur 
ve STM Agosta 90B D7A Proje Yöneticisi 
Enver Küçükerman
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t  Yunanistan’ın Milli Günü, 
Yunanistan Büyükelçisi Petros 

Mavroidis’in ev sahipliğinde, 
26 Mart’ta Ankara’da verilen bir 

resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi 
Mavroidis’in, büyükelçilik personeli 

ve eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyona; Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri 

temsilcileri, Ankara’da görev yapan 
yabancı misyon temsilcileri, askeri 

ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.

t

 Yunanistan
 Büyükelçisi Petros 
Mavroidis, Savunma 
Ataşesi Albay 
Dimitrios Arabatzis, 
Deniz Ataşesi 
Deniz Albay Ioannis 
Fotellis ve Hava 
Ataşesi Yarbay 
Dimitrios Kokonis, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
temsilcileri, AMAC 
ve FALO 
üyeleriyle beraber.

Yunanistan 
Milli Günü
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t Bangladeş’in 47’nci Milli ve Bağımsızlık Günü, 
27 Mart’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Bangladeş Büyükelçisi M. Allama 
Siddiki’nin, büyükelçilik personeli ve eşleriyle 
birlikte davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, 
Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, Ankara’da 
görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri 
ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.  

t Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral 
Md Tariqul Alam, Sahil Güvenlik Komutanı 
Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Türk Silahlı 
Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve 
FALO üyeleriyle beraber. 

Bangladeş 
Büyükelçisi 

M. Allama 
Siddiki, 

resepsiyona 
katılan 

protokol 
üyeleri ile 

birlikte 47’nci 
yıl anısına 

pasta kesti. 

Bangladeş Milli ve 
Bağımsızlık Günü  
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