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BAŞYAZI

Geçtiğimiz yıl, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olan Geb-
ze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Görgün’ün, 2 Nisan’da Yönetim Kurulu Başkanı; hemen 

ardından da 17 Nisan’da, Genel Müdür olarak atanması, hem 
ASELSAN hem de Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından 
çok kritik bir dönemin başlangıcı oldu.
GTÜ Rektörlüğü görevinden ayrılan ve ASELSAN Genel Müdür-
lüğü koltuğuna 27 Nisan’da oturan Prof. Dr. Görgün, 7 Mayıs’ta, 
ASELSAN’da, sektörün önde gelen basın kuruluşlarının tem-
silcileri ile bir araya geldi ve yeni dönemin şifrelerini paylaştı. 
Bu toplantıya ilişkin tespit ve değerlendirmelerimize geçmeden 
önce, Prof. Dr. Görgün’ü, biraz daha yakından tanıyalım.

Prof. Dr. Haluk Görgün Kimdir?
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, 1973 yılında, İstanbul’da doğdu. Hayatının çoğu 
İstanbul’da geçen Prof. Dr. Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladığı lisans 
ve yüksek lisans eğitiminden sonra, 1999’da, ABD’ye gitti ve 
ülkedeki ilk mühendislik okulu olan Rensselaer Polytechnic 
Institute (RPI)’ndeki doktora eğitimini, 2003 yılında tamamla-
dı. Doktora sonrası çalışmalarını, University of Connecticut’ta,  
NASA’ya projeler de yapan Global Fuel Cell Center’da tamam-
layan ve 2005 yılında Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Görgün, YTÜ 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, yardımcı doçent olarak ça-
lışmalara başladı. 2008 yılında doçent, 2014 yılında da profesör 
olduğu YTÜ’de; Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcı-
lığı, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Kurucu Baş-
kanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilim-
leri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinin 
ardından, 2014 yılı Kasım ayında, Gebze Yüksek Teknoloji Ens-
titüsünün, GTÜ’ye dönüşmesi sürecinde, Kurucu Rektör olarak 
görev yaptı. Burada bir parantez açalım ve Prof. Dr. Görgün’ün, 
o zamana kadar atanmış rektörler arasında, en genci olduğu-
nun da altını çizelim.
2007-2010 yılları arasında, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
Enerji Alanı Türkiye Delegeliği, YTÜ Teknopark, BAP Koordina-
törlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu 
üyeliği; 2010-2013 yılları arasında, YTÜ Sigma Mühendislik ve 
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevlerini yürüten Prof. Dr. 
Görgün, 2013 yılında, Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi 
olarak seçildi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, 
yayın editörlüğü ve projeleri bulunan Prof. Dr. Görgün, 2014 yılın-
dan bu yana, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyesi olmasının yanı 
sıra TÜBİTAK ve YÖK’teki birçok komisyon ve kurulda görev aldı.
Prof. Dr. Görgün’ün ASELSAN macerası ise 15 Mart 2017’de 
başladı ve yapılan olağan genel kurulda, ASELSAN Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi. Yaklaşık 1 yıl sonra, geçtiğimiz 2 Ni-
san’da yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında, 
tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Görgün, 
aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak atandı. 17 Nisan tarihli Yönetim Kuru-
lu toplantısında da ASELSAN tarihinde bir ilk gerçekleşti ve  
Prof. Dr. Görgün’ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin ya-
nında 27 Nisan tarihinden itibaren, ASELSAN Genel Müdürü 
olarak göreve başlamasına karar verildi.

GTÜ’den ASELSAN’a
Prof. Dr. Görgün’ün, GTÜ’deki, yaklaşık 3,5 yıllık görevi süresin-
de, GTÜ’nün nereden nereye geldiğine bakmak, ASELSAN’daki 
görevi süresince, kendisinden neler beklenmesi gerektiği ko-
nusunda fikir verebilir.
Göreve başladıktan sonra GTÜ’deki ilk işlerinden biri, üniver-
sitenin, ağırlıklı olarak yurt dışı doktoralı öğretim üyelerinden 
oluşan nitelikli insan kaynağını, Türkiye’nin ihtiyaçları ve 2023 
vizyonu doğrultusunda proje üreten ve bilgi ekonomisine geçi-
şi sağlayacak bir modele yönlendirmek oldu. Prof. Dr. Görgün, 
bu süreçte, ülke ihracatının %10’unu karşılayan ve tek başına,  
55 ilin ekonomisinden büyük olan Gebze sanayisi ve sanayicile-
rinin de büyük destek gördüğünü söylüyor. GTÜ’de, bölgesinin 
avantajları ve potansiyelini iyi kullanan, öğretim üyelerini ve öğ-
rencilerini bu konuda motive eden ve yenilikçi projelere yönlen-
diren bir yönetim anlayışını hâkim kılınması da meyvelerini kısa 
sürede verdi: GTÜ, uluslararası sıralamaların hepsinde, yukarı-
lara doğru tırmanmaya başladı. Son olarak da Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endek-
si’nde, üçüncü sırada yer aldı. Üstelik tüm bunlar, üniversitede, 
henüz bir teknopark olmadan başarıldı.

Sanayiye Yakın Rektör
Sektörün, son dönemdeki etkili yöneticilerinden biri olarak tanı-
dığımız Prof. Dr. Görgün, GTÜ döneminde, sanayi ile özellikle de 
savunma ve havacılık sanayisi ekosistemi ile çok yakın ilişkiler 
kurmasıyla öne çıkan bir isim. Hatta basında, “sanayici rektör” 
olarak anılan Prof. Dr. Görgün hakkındaki bu kısa bilgilendir-
meden sonra, basın toplantısında gündeme gelen konulara 
ilişkin tespit ve değerlendirmelerimize geçebiliriz. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülen; ATAK’tan 
tank modernizasyonuna, Milli Muharip Uçak’tan F-35’e kadar 
pek çok proje hakkındaki soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Gör-
gün’ün cevaplarında öne çıkan husus ise doğal olarak “yerli” ve  
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“milli” çözümlerle ihtiyaçların karşı-
lanması oldu. İhracatın öncelikli gün-
dem maddesi olacağı yeni dönemde, 
ASELSAN’ın gündeminde, şirket bir-
leşmeleri ve şirket satın almalarının da 
yer alacağını söyleyerek geleceğe dair 
önemli ipuçları veren Prof. Dr. Görgün, 
Türkiye’nin, özellikle savunma alanında, 
kesinlikle yerli ve milli çözümlere sahip 
olması gerektiğinin altını çizdi.
Bu noktada, sanayi ve devamında 
ASELSAN ile ilgili değerlendirmeleri 
için, sözü, Prof. Dr. Görgün’e bırakalım:
“Aslında savunma ve havacılık sanayisi-
ne olan ilgim, ASELSAN yönetim kurulu 
üyeliğim ile başlamış değil. Öncesinde, 
Savunma Teknolojileri Enstitüsü Pro-
fesörü olduğumu ifade etmek isterim. 
Geldiğim üniversitede bulunduğum 
kadro, Savunma Teknolojileri Enstitüsü’ndeydi ve oranın ku-
ruculuğunu da yaptım. Doktora ve doktora sonrası çalışmala-
rımda da özellikle uzay ve savunma sanayisine yönelik, algorit-
malar geliştirdim. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin, savunma 
alanındaki uygulamaları üzerinde çalıştım. Askerin ve askeri 
unsurların enerji ihtiyaçlarının, alternatif kaynaklardan karşı-
lanması ve bunların kontrol algoritmalarının oluşturulmaları 
konusunda çalışmalar yaptım. Hidrojen enerjisinin, elektrik 
enerjisine dönüştürülmesi konulu, “A nonlinear observer de-
sign for fuel cell hydrogen estimation” gibi makalelerim oldu. 
Yine doktora sonrası yaptığım çalışmalar, özellikle 2013 yılında 
uzaya gönderilecek bir aracın, elektrokimyasal dönüştürücüle-
rinin algoritmalarının geliştirilmesi ve deney setlerinin kurul-
ması üzerineydi.
Dolayısıyla ASELSAN öncesinde de savunma ve havacılık ala-
nında, hem akademik hem de pratik seviyede çalışmalarım var-
dı. ASELSAN, hepimizin içini titreten ve heyecanlandıran güzi-
de bir kurum. Biz de öğrencilik yıllarımızda, ASELSAN’da staj 
yapabilme ve tesisleri gezebilme hayalleri kurardık. Gün gel-
di, bu kurumda yöneticilik yapabilme şansımız oldu. Bizim için 
ASELSAN, milli ve yenilikçi ürünlerin adresi. Ülkemizin, özel-
likle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulmuş bu kurum, Türkiye’nin, yenilikçi ve teknolojik yüzünü 
de gösteriyor. 5.300’ün üzerinde çalışanımız, Ar-Ge’ye yaptığı-
mız yatırım ve 6 Ar-Ge merkezimiz, 8 uluslararası şirketimiz, 
7 iştirakimiz ve 60’tan fazla ülkeye ihracatımızla, savunma tek-
nolojileri ile başlayan serüvenimizde, sivil çözümlere de yöne-
lerek, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına, sivil alanda da katkı 
sağlamaya ve cari açığımızı kapatmaya çalışıyoruz.
Geçtiğimiz yıl, 5,4 milyar lira seviyesinde satış gerçekleştirdik 
ve net kârımız, 1.388 milyon liraya ulaştı. 2,1 milyar dolarlık yeni 
sipariş alarak bakiye siparişlerde de bir rekora imza attık ve 
2017 yılındaki siparişlerimiz, 6,8 milyar dolar seviyesine ulaş-
tı. Satışlarımızın yüzde 52’sini Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüzde 
33’lük kısmını diğer kurumsal müşterilere, yüzde 15’ini de yurt 
dışına yaptık. Ar-Ge alanında önemli yatırımlara imza attık ve 
1.675 milyon liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik.”

ASELSAN Tarihinde Bir İlk
Prof. Dr. Görgün’ün, ASELSAN tarihinde bir ilk olarak, hem Yö-
netim Kurulu Başkanı hem de Genel Müdür olarak görevlendi-
rilmesini, yapısal bir değişimin de başlangıcı olarak değerlendi-

rebiliriz. Çünkü ASELSAN tarihinde, aynı zamanda kurucu genel 
müdür olan ve 25 yıl boyunca bu görevi yürüten, merhum Dr. 
Hacim Kamoy da dâhil olmak üzere, hiçbir genel müdür, aynı 
zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenmemiş-
ti. Sonucun başarısına göre, bu modelin, gelecekte, diğer Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerinde de 
uygulanması söz konusu olabilir.
Konuyla ilgili olarak; “ASELSAN’da hem Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı hem de Genel Müdürlük görevini üstlendiniz. Özellikle 
vakıf şirketleri içerisinde görülmeyen bu sürecin, ASELSAN’a 
ve sektöre ne gibi yansımaları olacak” şeklindeki sorumuza,  
Prof. Dr. Görgün’ün verdiği cevap da bu tespitimizi destekliyor:
“Çok olumlu katkıları olacak diye düşünüyorum. Çünkü icrada 
görev almak ve yönetim kuruluna köprü olabilmenin yanı sıra yö-
netim kurulunu da biraz daha icranın içerisine katabilme şansını 
yaratıyor. Sadece icra değil, yönetim kurulu üyelerimiz de çok 
kıymetli. Yönetim kurulu üyelerimizle, çeşitli konularda etkin 
olabilmeleri ve daha aktif bir şekilde şirketin süreçlerinde yer al-
maları konusunda, görev paylaşımları yaptık. Bu, hem ASELSAN  
hem de diğer vakıf şirketleri açısından, örnek bir model yarat-
mak için iyi bir fırsat. Bunun başarısı, tabii biraz da benim başa-
rıma bağlı; bunun da farkındayım. Güçlü bir yönetim, güçlü bir 
irade, paylaşımcı yönetim kuruluyla icranın, birlikte, daha koor-
dineli çalışması için bir fırsat. Bu durumu, güçlerin birleştiği bir 
fırsat olarak görüyorum ve çok pozitif yaklaşıyorum.”
Böylelikle Prof. Dr. Görgün’ün de ifade ettiği üzere, yönetim ku-
rulunun ve icranın gücü, mevcut sistemin, daha “hızlı” işleyebil-
mesini olanaklı kılacak şekilde, birleşmiş oldu.

Öncelikli Gündem Maddesi: İhracat
Bugün ASELSAN, hem Doğu’nun hem de Batı’nın ihtiyaçları-
nı karşılayabilecek ve her iki tarafın envanterindeki sistemle-
re entegre olabilecek, bağımsız, özgün çözümler üretebiliyor. 
Ancak ihracat performansına baktığımızda, cironun, yaklaşık 
%15’ine karşılık gelen ihracat rakamları ile beklentileri pek 
karşılayamayan bir performans görüyoruz.
Bu durum, Prof. Dr. Görgün’ün de gündemindeydi. “Sizin ön-
derliğinizde, ASELSAN’ın öncelikli gündem maddesi ne ola-
cak?” şeklindeki sorumuzun yanıtı da bu tespitimizi destekliyor:
“Göreve gelir gelmez, yönetim kurulu ve icra kurulundaki 
arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedeflerin başında, ih-
racatımızı arttırmak var. Bu konudaki politikamızı, biraz daha 
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sıkı takip eden, biraz daha projelerin üstüne giden, kendimizi 
biraz daha iyi tanıtan, çalıştığımız ülkelere daha fazla teknik 
destek vererek özgün ürünlerimizi kabul ettiren bir yaklaşım 
içerisinde olacağız.
Burada, özellikle yönetim kurulu üyelerimizden, bu konuda 
daha aktif olmalarını istedim. Gerek ASELSAN’ın içindeki sek-
törlere gerek iştiraklerimize gerekse iş yaptığımız ve potansiyel 
ülkelere yönelik görev paylaşımı yaptık. Önümüzdeki dönemde, 
süreçleri daha sıkı takip edeceğiz ve devlet ve SSM tarafındaki 
imkânları daha fazla kullanarak ihracatımızı arttırma gayreti 
içerisinde olacağız.
Askeri elektronik alanında faaliyet gösteren dünyadaki şirket-
ler içerisinde, en geniş ürün yelpazesine sahip olan bir şirketiz. 
Katkımızın olduğu her noktada olup, küçük büyük demeden; 
tabii ki enerjimizi de etkin kullanarak, ihracatımızı geliştirmek 
için ne gerekiyorsa yapacağız. Halka arz sürecinin hemen aka-
binde, ekibimle beraber seyahatlere çıkacağım. Öncelikli olarak 
şirketlerimizin olduğu ülkelerden başlayacağız. Azerbaycan, 
Kazakistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Malezya, Makedonya ve 
Güney Afrika’da şirketlerimiz var. Oralarda doğal olarak oluş-
muş yapılar var; ilişkiler gelişmiş durumda. Oraları daha da 
nasıl geliştirebiliriz, ya da gelişmemesinin ardında neler var, 
düzeltilmesi ve eksik kaldığımız unsurlar ne? Bunlara bakaca-
ğız. Var olan değerlerimiz daha etkin ve efektif nasıl kullanabili-
riz, bunların çözümlerine bakacağız. Ama bunun yanında Şili ve 
Endonezya’ya ürünler satmışız; bunları geliştirme çalışmaları 
içerisinde de olacağız.
Göreve başladığım hafta, bir ülke ziyarete geldi. Sizin ürünleri-
nizi kullanıyoruz, daha da ürün almak istiyoruz; ama teknik ele-
man sayısının arttırılmasını istiyoruz dedi. Mesela bu, önemli bir 
tespitti. Biz hemen o ülkeye, gerekli mühendis ve teknik eleman 
katkısını yapacağız. Hepimiz için, satış sonrası servis çok önem-
li. Sivil sektörde de buna dikkat ediyoruz. Savunma ve havacılık 
sanayisinde de buna dikkat edilirse pazarımızın gelişmesi ve var 
olan pazarın korunması için, etkili olacak diye düşünüyorum. 
Biraz evvel saydığım ülkeler, ilk açılımımız olacak; ondan son-
ra da fırsat nerede ise kovalayacağız. Geçen yılki ihracatımız, 
ciromuzun yaklaşık %15’ine; 215 milyon dolara tekabül ediyor. 
İhracatımızın, bir önceki yıla göre de arttığı gözlemleniyor. 2018 
yılı sonunda, hep birlikte göreceğiz; ihracatımız, 2017’ye göre, 
çok daha fazla durumda olacak.”

Gelecek Vizyonu: Yenilikçi Ürünler ve İhracat
İhracat, Prof. Dr. Görgün’ün, ASELSAN için öngördüğü gelecek 
vizyonu içerisinde, en önemli yeri tutuyor:

“ASELSAN, Türk halkı tarafından özümsenmiş, herkes tarafın-
dan benimsenmiş, kendinin bir parçası gibi hissettiği bir şirket. 
ASELSAN’ın, var olan değerinin çok üstünde sonuç üretmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bunları başarabilmenin yolunun da 
dışarıdan para getirmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. İhra-
cata onun için çok önem veriyorum. Özellikle hem savunma ve 
havacılık sanayisinde hem de sivil teknolojilerde yenilikçi özgün 
ürünler üreterek, bunların getirisiyle de inovatif yaklaşımlara 
ve öncü çalışmalara kaynaklar ayrılması benim için önemli.  
Ar-Ge’ye önem veren, bilim insanı kökenliyim. ASELSAN,  
Ar-Ge’ye, cirosundan %7 pay ayırıyor. Ülkemizde, cirosunun 
%7’sini Ar-Ge’ye ayıran, belki de tek şirket. Ar-Ge harcamaları 
sırasında, birinci sırada. Sadece savunma sanayisi Ar-Ge harca-
malarının üçte biri, ASELSAN tarafından yapılıyor. Bu çok önem-
li; çünkü çok az şirket bunu yapıyor. Öz kaynaklarını, Ar-Ge’nin 
gelişmesi için çok az şirket kullanıyor. Ar-Ge süreçlerimizi, biraz 
daha dikkatli ve hedefe yönelik, biraz daha çapraz hakemlik sü-
reçlerinden geçirerek, kendi içimizdeki sektörlerin birbirlerinin 
yaptığı çalışmaları daha iyi anlayarak yenilikçi ürünler üretme 
yolunda yönlendirmelerini sağlayacağız. Benim gelecek vizyo-
numda, öncelikli olarak yenilikçi ürünler ve ihracat var.”

Her Şeyi ASELSAN’ın Yapmadığı, 
Ekosistem ile Birlikte Büyüme
Sektör ekosistemi de “sanayici rektör” Prof. Dr. Görgün’ün ge-
lecek vizyonunda, önemli bir yer tutuyor. Özellikle ekosisteme 
yönelik şu sözlerini, ASELSAN’ın, sektörün, özellikle KOBİ’ler 
tarafındaki gelişiminde, daha fazla sorumluluk üstleneceğinin 
bir işareti olarak değerlendirmek mümkün:
“ASELSAN, sürdürebilir büyümeyi, alt yüklenicileri ile yaka-
lamayı benimseyen bir şirket. Yeni dönemin vizyonunda, bunu 
biraz daha öne çıkaracağımızı ifade etmek isterim. Çünkü sana-
yinin çok içinde yer aldım. Yarım saat içerisinde, 18 tane sanayi 
bölgesine anında ulaşabilecek bir lokasyon içerisinde görev yap-
tım. Kocaeli’de, 13 tane sanayi bölgesi var. İstanbul’da, 8 tane 
var; ama 5 tanesi, hemen GTÜ’nün yanında, Tuzla’da. Haftanın 
birkaç gününü, sanayinin içerisinde geçiriyordum. Oradaki üre-
tim kabiliyetini ve kapasitesini çok iyi biliyorum. ASELSAN’ın, 
geçen yıl alt yüklenicilerine yaptığı ödeme, 1,8 milyar dolar. Bu 
rakam, hâlihazırda konuya verdiğimiz önemi gösteriyor.
Yeni dönem vizyonumuzda yer alan hedefleri de bu, birlikte bü-
yüme stratejisi ile gerçekleştireceğiz. Her şeyi ASELSAN yapsın 
değil, beraber yapalım, entegre edelim, platform ve sistem ba-
zında çözümler oluşturalım gayretindeyiz.”
Burada, ASELSAN’ın geçmişte en çok eleştirildiği konuların, 
belki de en başında yer alan, özellikle KOBİ seviyesindeki po-
tansiyel alt yüklenicileri kendisine “rakip” olarak gördüğü algı-
sının da kısa sürede, “iş birliği” yapılacak örnek firmaya doğru 
evrilmesini bekleyebiliriz.
Zaten Prof. Dr. Görgün’ün, en öncelikli gündem maddem dediği 
“ihracat” da böyle bir takım oyunu olmaksızın hayata geçirile-
meyecek bir hedef.

ASELSAN Akademi ve Kazanımları
Prof. Dr. Görgün, konuya yönelik bir soru üzerine, ASELSAN Aka-
demi ve kazanımları hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi:
“ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığımda, 
lisansüstü çalışma yapanların sayısını merak ettim, sordum, 
1.000 kişi dediler. Düşünün, ASELSAN’da 5.300 kişi çalışıyor, 
1.000 kişi yüksek lisans ve doktora yapıyor. Haftada kaç saat bu 
arkadaşlara izin veriyoruz diye sorduğumuzda, 17 saat dediler. 

BAŞYAZIMSI



Mayıs 2018 - 7

17.000 ASELSAN çalışanı saatini düşünün! Bu 1.000 kişi yük-
sek lisans ve doktora için çeşitli üniversitelere gidiyorlar. Çoğu, 
gittikleri üniversitelerde, çalıştıkları hocalarda, ne kendilerinin 
istedikleri ne de çalıştıkları kuruma faydası olacak projelerde 
çalışmıyorlardı.
Yönetim Kurulu’ndan yetki aldım. Stratejiden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcımızla birlikte, bu konuda çalıştık. YÖK’ün 
kabul edeceği formatta, ASELSAN Akademi’yi oluşturduk.  
ASELSAN Akademi, Ankara’dan, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi; 
İstanbul bölgesinden de İTÜ ve GTÜ ortaklığında, bir derece 
programı hâline geldi. Bu derece programında, ASELSAN mü-
hendisleri, hem yüksek lisans hem de doktorayı, bu üniversite-
lerden bir tanesini seçerek ve bu üniversitenin kabul şartlarını 
sağlayarak ve bu üniversitelerin hepsinin ortak ders havuzunu 
oluşturduğu programlar seçerek yapmaya başladılar. Şu anda 
200’ün üzerinde ASELSAN çalışanı, bu programa kayıtlı.
Buradan o kadar çok şey kazandık ki. Bir kere ASELSAN’ın 
yerleşkesi bir kampüs oldu. Çalışanlar çok rahat bir şekil-
de lisansüstü ve doktora derslerini almaya başladılar. Zaman 
kaybı azaldı. Üniversiteler ASELSAN’ın içine daha fazla gelir 
oldu. Daha önce sadece bir iki hoca proje yaparken, şimdi mal-
zeme, bilgisayar, makine ve elektronik alanında bu saydığım 
üniversitelerin tüm hocaları gelip burada ders veriyor, dola-
yısıyla ASELSAN’ın içine onlarca hoca girmeye başladı. Bu ne 
demek? Hocaların ilgisini savunma sanayisine çekmek demek.  
Bir başka artı, bütün yerleşke üniversiteler için bir laboratuvar 
hâline geldi. Çalışanlarımızda çalıştıkları konuda, kurumun da 
izin verdiği konu başlıklarında tez çalışmalarını yapabilecek-
ler. Her şekilde, üniversitelerin kazandığı, hocaların kazandığı,  
ASELSAN’ın kazandığı ve en önemlisi ülkemizin kazandığı bir 
proje oldu. ASELSAN Akademi, başlatmış olmaktan çok keyif 
aldığım, oluşumlardan bir tanesi. Başarılı bir şekilde de devam 
ediyor.”

Ambargolar ASELSAN’ı Etkilemez
Basın mensuplarının, son dönemin en önemli gündem madde-
lerinden ambargolara yönelik sorusunu ise Prof. Dr. Görgün 
şöyle cevaplandırdı:
“Bunlar olabilir. Zaten ASELSAN’ın kuruluşu, bir ambargo sonu-
cunda oldu. ASELSAN, bu tip süreçlere hazır olan ve gerekli ted-
birleri alan bir şirket. Bizi, ne ekonomik olarak ne de teknolojik 

olarak dar boğaza sokacak bir durum gözlemlemiyorum. Tedbirli 
çalışıyoruz; özellikle yurt dışı alımlarımızda, tek tedarikçi yerine 
birden çok alternatif olmasına gayret gösteriyoruz. Kendimize 
özgü çözümlerin üretilmesi, ambargoların önüne geçebilecek en 
önemli şey. Tüm platformlarda, alt ürünlere, sistem parçaları-
na varana kadar, kritik millileştirme ve yerlileştirme süreçlerini 
çalışıyoruz. Bu çalışmaları, hem ekonomik açıdan hem de am-
bargolar karşısında sıkıntıya düşmemek açısından değerlendiri-
yoruz. Şu anda hissedilen ciddi bir olumsuzluk yok.”

Organizasyonel Değişiklik Olmayacak
ASELSAN’da bugüne kadar yaşanan çeşitli organizasyon deği-
şikleri de toplantıda gündeme gelen konular arasında yer aldı. 
Gündeminde böyle bir değişiklik olmadığını söyleyen Prof. Dr. 
Görgün, şöyle devam etti:
“Birinci gündemim, önümüzdeki halka arz sürecini, sağlıklı 
bir şekilde yürütmek ve yönetmek. 20 Mayıs’ta, çok yoğun bir 
programla yurt dışı seyahatleri için yola çıkacağız ve 5 Haziran’a 
kadar, 60 civarında toplantı yapacağız. ASELSAN’ın sektör baş-
kanlıkları; çok güçlü, kendisini ispatlamış, konusuna hâkim ar-
kadaşlar tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Benim günde-
mimde, organizasyonel anlamda bu tür değişiklikler yok. Daha 
çok, ihracata yönelik nasıl hamleler yapabiliriz, onlara çalışa-
cağız. Milli ürünlerimiz, dışa bağımlı olduğumuz ve bir ambargo 
karşısında bizi zorlayacak ve hemen çözüm üretmemiz gereken 
konular neler, onlara öncelik vererek çalışacağız.

Gölbaşı Merkez Olacak
Basın toplantısında paylaşılan bilgiler arasında, ASELSAN’ın 
gelecekteki tesis altyapısına ilişkin planlamalar da yer aldı.  
Hâlihazırda, teknokentler dışında, Macunköy, Akyurt ve 
Gölbaşı’ndaki 3 ayrı yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren  
ASELSAN’ın, üretim faaliyetlerinin büyük bölümünün, zaman 
içerisinde Gölbaşı’na taşınmasına yönelik yönetim kurulu kararı 
alındı. Gelecek 3 yıl içinde gerçekleşecek bu taşınmayla birlikte, 
Gölbaşı, ana merkez olacak.

Tanıtımda Daha Aktif Bir ASELSAN
Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanmasıyla tanıdığımız Prof. 
Dr. Görgün, ihracat ile ilgili değerlendirmelerini paylaşırken, 
kendimizi biraz daha iyi tanıtacağız diyerek, ASELSAN’ın, daha 
aktif bir tanıtım stratejisi izleyeceğinin de işaretlerini verdi. Bu 
açıdan, ASELSAN’a, heyecan ve dinamizm getirdiğini gözlemle-
diğimiz Prof. Dr. Görgün’ün, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü olarak göreve başlar başlamaz basınla kurdu-
ğu bu yakın ilişkiyi de ayrıca önemsiyoruz.
“Hızlı” bir şekilde kolları sıvayıp çalışmaya başlayan  
Prof. Dr. Görgün’ün, bu ilk basın toplantısında, kendisine yönel-
tilen sorulara verdiği cevaplardaki “cesur” mesajları, çok yakın 
gelecekte, sektörün yeni bir ASELSAN ile tanışacağının da ha-
bercisi oldu.
Prof. Dr. Haluk Görgün’e, Türkiye’nin ve Türk savunma ve hava-
cılık sanayisinin geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği, 
her iki görevinde de başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
DSA ve Eurasia Airshow fuarları ile birlikte EFES-2018 tatbikatı 
özel dosyaları başta olmak üzere, Mayıs ayının öne çıkan geliş-
melerini sizlerle paylaşacağımız Haziran sayısı ile gelecek ay 
yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk savunma ve havacılık sanayisi olarak,  
2018 yılına, yine büyük hedeflerle girdik. Son yıllarda 
ihracatta yakaladığımız ivmeyi, bu yıl da  

sürdüreceğimizi düşünüyoruz.
2017, geneli itibarıyla başarılı bir yıl oldu. Sektörün geneline 
ve ihracata yönelik detaylı analizleri, önümüzdeki dönemde 
paylaşacağız. Ama yine de kısa bir değerlendirme yapmak 
gerekirse 2017 yılı ihracatımız, 1 milyar 739 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Kurulduğundan beri, her sene ihracatını arttıran 
bir Birliğiz. Ülkemizin, bulunduğu coğrafyadan ötürü yaşadığı 
olaylar ve içinden geçtiği süreçler; dünyada meydana gelen 
olaylar ve devamlı değişen dengeler, bizim gibi devletlerin 
stratejilerini ve uluslararası ilişkileri merkezine alan sektörlerin, zorlu bir dönem yaşamasına neden oldu. 
Biz, bu zorlu dönemi, iyi bir sınav vererek atlattık. Çünkü ürünlerimize güveniyor, bu ürünleri etkili bir şekilde 
tanıtıyoruz. Hedefimiz, bu zorlu dönemden edindiğimiz tecrübelerle 2018’de, daha büyük başarılara ulaşmak.
Bu hedefe ulaşmak için, her türlü çalışmayı yürüteceğiz. Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteğiyle firmalarımızın 
ortaya koyduğu ürünleri, sağladığı hizmetleri ve yürüttüğü projeleri, dünyaya tanıtmak için, her türlü mecrayı 
ve platformu kullanacağız; firmalarımıza destek olacağız.
Sanayimizin en büyük gücü, firmalarımızın yatırım yaparak, inovasyon ruhu ile yeni, yenilikçi teknolojileri 
geliştirebilmesidir. Bu güç sayesinde, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen; örneğin, sadece deniz araçları değil, 
amfibi özellikli araçlar da üreten, yeni standartlar belirleyen firmalarımız, hedef pazarlarda, müşteri memnuniyeti 
yüksek, sürekliliği olan bir ticareti gerçekleştirebiliyorlar.
Ajandamızda, tanıtım faaliyetleri, yine en üst sıralarda yer alıyor. Büyük uluslararası fuarlarda, gerek milli katılım 
organizasyonlarımızla gerek kurumsal katılımlarımızla Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerini ve 
Türkiye’yi tanıtmaya devam ediyoruz. İlk olarak, 12-14 Mart tarihlerinde, Katar’ın Doha kentinde düzenlenen 
DIMDEX 2018 fuarına katıldık. Sonrasında, 16-19 Nisan’da, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen, 
DSA 2018 fuarında, geniş bir katılımla yer aldık.
Yoğun yurt dışı programımıza, 23-26 Mayıs’ta, Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenecek, KADEX 2018 fuarı ile 
devam edeceğiz. 2018’in ilk yarısını ise 11-15 Haziran’da, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek, 
Eurosatory 2018 fuarı ile tamamlayacağız.
Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, sahip oldukları bilgi, birikim ve beceri sayesinde, farklı sistemleri 
birbiri ile entegre edebilme ve farklı sistemleri, aynı anda uyumlu hâlde işletebilme gücüne sahip. Bu gücü, 
farklı üreticilerle ortak geliştirme çalışmalarını ya da farklı ürünlerin entegrasyonunu içeren uluslararası 
sözleşmelerden görebiliyoruz. Bu özelliğimizle diğer tüm ülkelerin sanayisinden ayrıldığımızı ve ayrıcalıklı 
hâle geldiğimizi söyleyebiliriz.
Bu ayrıcalık, bizi daha büyük ve daha güçlü bir aktör hâline getiriyor.

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

Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisini, 
Dünyanın Önde Gelen 
Fuarlarında Tanıtmaya 
Devam Ediyoruz
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MSI Dergisi: Hasan Bey, öncelikle 
kuruluş hikâyenizden başlamak 
istiyoruz. SAHA İstanbul’un kuruluşu 
nasıl gündeme geldi? Bu oluşumun, 
hangi noktalardaki açıkları kapatması; 
hangi noktaları desteklemesi 
öngörüldü?
Hasan BÜYÜKDEDE: 2015’te, SAHA 
İstanbul’un kuruluşu ile sonuçlanan 
çalışmalarımız, yurt içinde, küçük bo-
yutlu bir yolcu uçağının, özgün bir tasa-
rımla, yerli olarak tasarlanıp üretilme-
si fikri ile başladı. Bu fikri uygulamak 
için bir komite kurduk ve çalışmalara 
başladık. Ben de bir uçak mühendisi 
olduğum için; hepimiz bu çalışmayı, bir 
misyon olarak gördük.
Bu süreçte birlikte çalıştığımız, THY 
Teknik Genel Müdürümüz Prof. Dr. 
İsmail Demir, 2014 yılında, Savunma 
Sanayii Müsteşarı olarak görevlendiril-
di. Yine İstanbul’da birlikte çalıştığımız 
pek çok arkadaşımız, Ankara’da, farklı 
bürokratik görevler üstlendiler. Bu du-
rum, çalışmalarımızın boyut değiştir-
mesini gündeme getirdi. Savunma ve 
havacılık sanayisinde ciddi ihtiyaçların 
olduğu, bunların karşılanması için de 
İstanbul ve hinterlandının sanayi gü-
cünün devreye girmesi gerektiği görül-
dü. Böylece, yolcu uçağı için çıktığımız 
süreç dönüşüme uğradı ve yolumuz, 
savunma ve havacılık sanayisine yö-
neldi. Süreç, 17 Mart 2015’te, SAHA 
İstanbul’un kuruluşu ile resmiyet ka-
zandı. Çıktığımız bu yeni yolda, son 
olarak Doç. Dr. Temel Kotil’in THY’den 
TUSAŞ’ın başına gelmesi ile artan bir 
hızda ilerlemeye başladık.
Kuruluşumuzda, 27 üyemiz vardı. Hep-
si farklı sektörlerde faaliyet gösterse-
ler de savunma ve havacılık sanayisinin 
yerlileştirilmesine ve millileştirilmesi-
ne inanmış arkadaşlarımızdı. Kendimi-
ze bir yol haritası çıkardık. Hangi alan-
larda yer alacağımızı belirledik.
Kuruluş sürecinde, bizim iki tane 
önemli avantajımız vardı: Bunlardan 
birincisi, İstanbul’da, alanında öncü 
rol oynayan ve ilkleri başaran Baykar 
Makina gibi bir şirketin olmasıydı. İkin-
cisi ise MİLGEM projesinin ilerlemesi 
ve THY Teknik’in çalışmalarıydı. THY 
Teknik, ihtiyaç duyduğu parça ve bile-
şenler için, bizim kapımızı çaldı. Özel-
likle Halil Tokel, bu konuda, şimdi ol-
duğu gibi, o yıllarda da çok çalıştı. Hem  
MİLGEM hem de THY Teknik örnekle-
rinde görüldü ki; talep geldikçe, firma-
larımız üretebiliyor, ihtiyaçlara cevap 
verebiliyor. Bu çalışmalar, hem bizleri 

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan BÜYÜKDEDE:

“Sonucunda milli 
ve yerli ürünlerin 
ortaya çıkacağı bir 
dönüşüme aracı 
olmak istiyoruz.”
Türkiye’nin; savunma, havacılık ve uzay alanında; 
alt sistem, bileşen ve malzeme ayrıntısında yerliliği 
ön plana çıkarttığı bir dönemde, 2015 yılında 
kurulan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), 
geride kalan 3 yıllık dönemde, sektörün öne çıkan 
kurumlarından biri oldu. SAHA İstanbul’un kuruluşu 
ile sonuçlanan süreci, kümelenmenin geldiği 
noktayı, gelecek ile ilgili planlarını ve bu yıl ilk kez 
düzenlenecek SAHA EXPO ile ilgili çalışmalarını, 
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede’den dinledik.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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cesaretlendirdi hem de neler yapabile-
ceğimiz ile ilgili güzel referanslar oldu.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul’u farklı 
kılan noktalar neler?
Hasan BÜYÜKDEDE: Bizim en önemli 
farkımız, parça üretimine değil de alt 
sistemler sağlama işine talip olmamız. 
Alt sistem seviyesinde, sistem entegra-
törü olmak istiyoruz; anahtar teslim alt 
sistemler sağlamak istiyoruz. Örneğin, 
uçağın hidrolik sisteminin pompalarını 
değil, o sistemin bütününü sağlamak-
la ilgileniyoruz. Görüyoruz ki; tedarik 
makamlarının da ana entegratörlerin 
de talepleri bu yönde. Özellikle Askeri 
Fabrikalar, uzun talep listeleri ile bize 
geliyorlar. Türkiye’deki devlet kurum-
larında, eskiden firmalara karşı me-
safeli bir duruş vardı; ama artık onlar 
bize gelmeye, ihtiyaçlarını anlatmaya 
başladılar.
Komple alt sistemler üzerinde çalış-
mak, üyelerimizin, savunma ve hava-
cılık sanayisi dışında yaptığı işlerden 
zaten aşina oldukları bir süreç. Firma-
larımız, aynı zamanda, dünyaya da açık 
şirketler; yurt dışına birçok alt sistem 
teslim ediyorlar.
Alt sistem sağlama işini, bir firmamız 
ya da birden çok firmamızın kuracağı 
ortaklıklar ele alabilir. Üyelerimizin 
yeteneklerini yakından tanıyoruz; ken-
di alanında iyi olan firmaları, bir araya 
getirebiliyoruz. Küme firmalarının bir 
arada, entegre bir şekilde çalışabilme-
lerini sağlayabiliyoruz. Şu anda böyle 
yürüyen projelerimiz var.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul, 
kuruluşunun ardından nasıl gelişti?
Hasan BÜYÜKDEDE: İstanbul Sanayi 
Odası (İSO)’ndaki yapılanmaya benzer 
bir şekilde, teknik komiteler oluştur-
duk ve her firma, ilgili komite altında 
yer aldı. Büyümemizi de bu komite 
yapılanması üzerinden gerçekleştir-
dik. Komitelerin ihtiyaç duydukları fir-
maları üyeliğe kabul ettik. 27 firma ile 
başladığımız yolculuğumuzda, bugün, 
yaklaşık 270 firmaya ulaştık.
Seçici Kurulumuzun önünde, üyelik 
işlemleri için bekleyen çok sayıda fir-
ma var. SAHA İstanbul, büyük ilgi gö-
rüyor. Aslında SAHA İstanbul isminin 
de çağrıştırdığı gibi, geniş bir bölgeye 
hitap ediyoruz. Düzce’ye, Sakarya’ya, 
Çorlu’ya, Çerkezköy’e baktığımızda, 
oradaki firmaların da aslında İstanbul 
merkezli yapılar olduğunu görüyor-
sunuz. Çoğu, İstanbul’da kurulmuş 
ve büyümelerini, bu çevre illerde ve 
ilçelerde sürdürmüşler. Aramızdaki 
ulaşım çok rahat. TEM ve E5 otoyolla-
rı, tüm bu firmaları birbirine bağlıyor. 
Tekirdağ Kınalı Kavşağı’ndan Düzce 
Kavşağı’na kadar olan bölgedeki fir-
malar, birbirileri ile entegre olmuş 
durumda. Şimdi Osman Gazi Köprü-
sü’nün de açılması ile birkaç saatte 
Bursa’da oluyorsunuz. Bursa ile en-
tegrasyonumuz da artacak. Bu çizdi-
ğim coğrafya, ki bizim hinterlandımız 
diyoruz, Türkiye ekonomisinin, yakla-
şık %60’ını temsil ediyor.
Amacımız, sektöre gerçekten üretim 
yapabilecek, katkı sağlayabilecek fir-

malarla büyümek. Bu nedenle üyeleri-
mizi titizlikle seçiyoruz. Mevcut proje-
lerimize ya da ileride karşımıza çıkacak 
projelere katkı verecek firmalar arıyo-
ruz. Dolayısı ile firmaları tanımak, ne-
ler yaptıklarını anlamak, niteliklerini 
ölçmek, bizim için çok önemli. Bu ne-
denle Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın başlattığı Endüstriyel Yet-
kinlik Değerlendirme ve Destekleme 
Programı (EYDEP)’nı, kritik bir ihtiyacı 
karşılayacak bir gelişme olarak görü-
yoruz. SAHA İstanbul olarak, bölgemiz-
deki firmaların EYDEP denetimlerini, 
SSM adına biz yapıyor olacağız.  EYDEP 
sayesinde, yetkin firmaları bünyemize 
alabilmemiz de kolaylaşacak.
Firma seçimine titiz yaklaşıyoruz; diğer 
yandan, üyemiz olmayan firmalar da 
kısıtlı da olsa çalışmalarımızdan fayda-
lanabiliyor; örneğin, konferanslarımıza 
katılabiliyor.

MSI Dergisi: Bahsettiğiniz 
hinterlanttaki firmaların, savunma ve 
havacılık sektörüne uyum sağlaması 
kolay oluyor mu?
Hasan BÜYÜKDEDE: Üyemiz olan ya 
da yakın temasta olduğumuz firmalar, 
savunma ve havacılık dışındaki sektör-
lerde, zaten dünya ile entegre bir şe-
kilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Çok 
önemli yetenekleri var. Biz de yeni fir-
maları gezdikçe görüyoruz. Firmaların 
yaptıkları ile savunma ve havacılık sek-
törünün taleplerini yan yana getirdiği-
mizde, bazen, o talep edilenin de üs-
tünde yetenekler olduğunu görüyoruz. 

MİLGEM projesi, Türk firmalarının, talep edilen ihtiyaçlara cevap verebildiğini gösterdi.
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Ya da bazı ek çalışmalarla talep edilen 
noktaya gelebilecek, benzer yetenekler 
olduğuna şahit oluyoruz.
Savunma ve havacılık sektörünün far-
kında olması gereken bir nokta var: Bu 
firmalar, dünya ile entegre bir şekilde 
çalışmalar yaparken, başka sektörler-
de dünyanın önde gelen firmalarına 
üretim yaparken, önemli bir ticari ba-
şarı elde ediyorlar. Savunma ve hava-
cılık sektörünün düşük hacimli talep-
leri, ticari bakış açısı ile bakıldığında, 
aslında cazip işler değil. Biz, işte bu 
noktada, SAHA İstanbul olarak devreye 
giriyoruz. Talep ile yetenekleri eşleşti-
riyoruz ve firmalarımızı, konunun mil-
li bir mesele olduğunu vurgulayarak 
sektöre yönlendiriyoruz.
Diğer yandan, arz bakış açısı ile bak-
tığımızda, Türkiye’de, sanayide, alt 
sistem ya da bileşen konusunda ciddi 
bir açık olduğunu görüyoruz. 11’inci 
Kalkınma Planı ile ilgili yapılan çalış-
malarda gördük ki; ara ürün ya da ara 
ünite konusunda, yaklaşık 138 milyar 
dolarlık ithalatımız var. Hidrolik valf-
ler, pompalar, kompresör gövdeleri ve 
daha birçoğu. Yerli bir firmanın yaptı-
ğı bir sisteme bakıyorsunuz; örneğin, 
elektrik panosunu açıyorsunuz, içinde 
kendi ürününüz yok. Böyle çalıştığınız-
da, mühendisliği ve işçiliği siz yapsanız 

bile katma değeriniz %40’ı geçmiyor. 
Ben buna “mış gibi yapmak” diyorum. 
Bundan Türkiye’nin kurtulması gereki-
yor. Dolayısı ile bu ara ürünlerin yerli 
olarak geliştirilmesini zorluyoruz. “Ge-
lin, destek verelim!” diyoruz. Şu anda 
SAHA İstanbul olarak en büyük mü-
cadelemiz, bu alanda. Bürokratından 
sanayicisine, herkesin birbirini idare 
ettiği düzen bitmeli. Bazı şeyler Türki-
ye’de yapılamıyor olabilir. Ama üzerine 
gittiğimizde başarabiliriz. Baykar Ma-
kina, bu konuda hepimizi için en güzel 
örnek. Bugün, motor dışında, insansız 
hava aracının her şeyini kendileri yapı-

yorlar. Tüm sektörün böyle olması la-
zım. Biz de bu sürece, sonucunda milli 
ve yerli ürünlerin ortaya çıkacağı bir 
dönüşüme aracı olmak istiyoruz.

Devlet Desteklemeli, 
Firmalar da Daha Nitelikli 
Hâle Gelmeli
MSI Dergisi: Sektörde, iş yapış tarzı ile 
ilgili değişimler olduğunda; örneğin, 
artık ihtiyaç sahiplerinin, sanayiciye 
ulaşmaya başladığından bahsettiniz. 
Bu durum, hem ihtiyaç makamı hem de 
sanayi tarafında ne gibi değişiklikleri 
gerektiriyor?
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SAHA EXPO’nun 
yapılacağı alanlarla 
ilgili taslak bir 
yerleşim planı

SAHA İstanbul üyesi firmalar, TF-X gibi projeler için şimdiden hazırlıklar yapıyor.
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Hasan BÜYÜKDEDE: Eskiden talep yok-
tu, şimdi talep ortaya konuluyor, “Baba-
yiğitsen gel yap!” deniyor. Yine eskiden 
işler, hep bilindik firmalarla yürürdü; 
şimdi ise kullanıcı ya da tedarik maka-
mında da daha geniş bir bakış açısı var. 
Artık “Böyle böyle ihtiyaçlarımız var, 
sizin bunun neresindesiniz?” diyorlar. 
TF-X, HÜRKUŞ, MPT-76, roket ve füze 
sistemleri, denizaltı ve çıkarma gemi-
leri gibi projelerde, artık bizler de varız. 
Önümüzde de 7-8 tane proje paketi var. 
Bunlara nasıl katkı verebileceğimizi so-
ruyorlar. Firmalarımız yetenekli. Diğer 
yandan, gündemdeki bu yeni projeler-

deki iş paketleri, sistemlerin komple 
hidroliği ya da iniş takımları gibi aslın-
da zorlu işler. Sadece teknoloji olarak 
değil, örneğin, ağırlık kısıtları gibi ko-
nular nedeniyle de zorlu projeler. İhti-
yaç duyulan yeteneklere sahip olmak, 
teknolojileri geliştirmek, yıllar süren 
çalışmaları gerektiriyor. Bu noktada, 
verilecek destekler çok önemli. Çünkü 
sanayicinin yatırım yapması gerekiyor. 
Ona bu yatırımı yaptırıp, sonra da al-
maktan vazgeçerseniz hem sanayiciyi 
zor durumda bırakırsınız hem de bir 
daha kimse bu işlere girmek istemez. 
Geçmişte bunun örnekleri yaşanmış. 

Ama artık sistemde, bu gerçeğin far-
kında olan bürokratlar var. Zaten ihtiyaç 
ya da tedarik makamı artık bizi anladığı 
için de biz bu işlere girebiliyoruz.
İhtiyaç duyulan bir konuda, devlet, bir-
kaç firmayı görevlendirebilmeli; onla-
rın geliştirme sürecindeki masrafları-
nı karşılayabilmeli. Sonuçta da ortaya 
çıkan çözümleri rekabet ettirip kendisi 
için en uygununu seçebilmeli.
Firmalarımızın ise kendilerini yeterli 
hâle getirebilmeleri gerekiyor. Şu anda 
bizi en çok yoran konulardan biri, fir-
maları nitelikli hâle getirmek. Firmala-
rın “mış gibi” yapmamaları gerekiyor. 
Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. 
Aslında bu noktaya gelebilmemiz çok 
güzel. Bunu bir doğum sancısı olarak 
görüyorum. Kendimizi daha yetenekli 
ve nitelikli hâle getirmeye mecburuz. 
Çünkü Türkiye, kendi kendine yeterli 
hâle gelmeye mecbur ve biz de bunun 
lokomotifi olacağız.

MSI Dergisi: Aynı zamanda, Türkiye’nin 
farklı illerinden de üyeleriniz var. 
Sizce, Türkiye’nin herhangi bir 
bölgesindeki bir kurum ya da kuruluş, 
neden SAHA İstanbul üyesi olmalı?
Hasan BÜYÜKDEDE: Konya’dan, Ma-
latya’dan, Samsun’dan, Mersin’den, 
Bursa’dan, Afyon’dan ve Ankara’dan 
üyelerimiz var. Tabii İstanbul çok büyük 
bir ekonomi, önemli bir yetişmiş insan 
gücü var. Son dönemde de İstanbul’dan 
Ankara’ya giden arkadaşlarımızın bü-
rokraside görevler alması ile daha bir 
yakınlaşma oldu. Eskiden bize açılma-
yan kapılar açılıyor; çeşitli kurumlar, 
talepleri ile bizlere geliyor. Kısacası, 
iş birliğimiz derinleşiyor. Bu da bizi bir 
cazibe merkezi hâline getiriyor.

Şu anda bizi en çok yoran konulardan biri, firmaları nitelikli hâle 
getirmek. Firmaların “mış gibi” yapmamaları gerekiyor. 
Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Aslında bu noktaya gelebilmemiz 
çok güzel. Bunu bir doğum sancısı olarak görüyorum.

THY Teknik, sivil havacılık alanındaki yerli katkının arttırılması çalışmalarının baş aktörlerinden biri konumunda.
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İstanbul ve hinterlandı dışında da tek-
nik komitelerimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda büyüyoruz. Biz, diğer illerdeki 
kümelenmelerin de canlanmasını isti-
yoruz ve onları, bu konuda teşvik edi-
yoruz. Aramızda bir rekabet varmış gibi 
gösteriliyor; ama öyle bir şey yok. Ör-
neğin, OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Ertuğ, çok yakın dost-
larımdır. İzmir Kümesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Okyay kendi Kale Gru-
bu firmalarıyla bizim de üyemiz. Bursa 
ve Eskişehir Kümemiz ile yakın çalışı-
yoruz. ODTÜ TSSK Kümesi ile işbirliği 
protokolü imzaladık. 

MSI Dergisi: Yabancı ana yükleniciler 
için, SAHA İstanbul ve üyelerini çekici 
kılan başlıca özellikler neler?
Hasan BÜYÜKDEDE: Yabancı ana yük-
lenicilerin, özellikle offset yükümlü-
lüklerini karşılama noktasında, teker 
teker firma bulmaları mümkün değil. 
Biz, firmaları çok yakından tanıyoruz. 

Bize sorulduğunda, ilgili tüm firmaları, 
ana yüklenicilerin karşısına getirebili-
yoruz. 

MSI Dergisi: Kuruluşunuzun 3’üncü 
yıldönümü ile ilgili etkinlikte, “Teknik 
Alt Komitelerin Görüş ve Önerileri” 
başlıklı dokümanı yayınladınız. 
Kapsamlı bir çalışma olan bu 
doküman, nasıl ortaya çıktı?
Hasan BÜYÜKDEDE: Teknik Komite-
lerimizle yaklaşık 3 aylık bir çalışma 
yaptık ve gördüğümüz, yaşadığımız 
sorunlarla birlikte, önerilerimizi liste-
ledik. Uygulamanın tam göbeğinde yer 
aldığımız için, tespitlerimizde can alıcı 
noktalar var. Bu çalışma, SAHA İstan-
bul’un farkını da ortaya koyuyor.

SAHA EXPO, 
Firmalar Arasındaki 
İş Birliğini Arttıracak
MSI Dergisi: SAHA EXPO etkinliğinizi, 
bu yıl ilk defa düzenleyeceksiniz. SAHA 
İstanbul’un, neden böyle bir etkinlik 
düzenlediğini anlatır mısınız?
Hasan BÜYÜKDEDE: Üyelerimizin en 
büyük pazarı, aslında birbirleri ile olan 
iş ilişkileri. Kuruluşumuzdan hemen 
sonra, Katar’da katıldığımız bir etkin-
likte bunu yaşadık. Oraya 36 firma ile 
gittik ve birbirimizle vakit geçirme fır-
satı da bulduk. Firmalar birbirini daha 
iyi tanıdı, iş fırsatlarını konuştu. SAHA 
EXPO’da da 150-200 firmayı bir araya 
getireceğiz. Herkesin birbirine, “Sen 
ne yapıyorsun?” diye sorabileceği bir 
ortam sağlayacağız. Firmalar birbirle-
ri ile detaylı görüşmeler yapabilecek. 
Ayrıca ana yükleniciler ve tedarik ma-
kamları da orada olacak.

MSI Dergisi: Türkiye, tüm dünyanın 
gelişmeleri merakla takip ettiği, bir 
dizi zorlu projeyi gündemine almış 
durumda. Milli Muharip Uçak TF-X ve 
TF-2000 hava savunma fırkateyni, akla 
gelen ilk örnekler arasında. Bu zorlu 
projelerde, SAHA İstanbul ve üyeleri, 
hangi rolleri üstlenmek istiyor?
Hasan BÜYÜKDEDE: Bu projelerle ilgili 
talepler, şimdiden bize gelmeye baş-
ladı. Bu talepleri üyelerimize açıyoruz. 
Toplantılar yapıyoruz. Sorunlara nasıl 
çözüm üretiriz, onları konuşuyoruz. Ni-
telikli çözümler geliştirip, uluslararası 
sertifikasyonlardan geçebilmemiz ge-
rekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı, 
ara vermeden sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: 5 yıl sonra SAHA 
İstanbul’u nerede görüyorsunuz?
Hasan BÜYÜKDEDE: Aslında, bardağa 
boş tarafından da bakarak 3 senede 
geldiğimiz yeri, çok da yeterli görmü-
yorum. Bizim hinterlandımızın çok 
büyük yatırımlara gebe olduğunu dü-
şünüyorum. Örneğin BMC, motor üret-
meye başlayacak; Baykar Makina, daha 
büyük uçaklar yapmaya başlayacak.
Firmalarımızın yapması gerekenler-
den, ana yüklenicilerden ve devletten 
beklentilerimizden bahsettim. Bu ko-
nularda olumlu gelişmeler yaşıyoruz. 
Çalışmalarımızın ivmelenerek çeşitle-
neceğine ve 5 yıl sonra, çok daha iyi bir 
noktada olacağımıza inanıyorum.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Büyükdede’ye, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Yabancı ana yüklenicilerin, özellikle offset yükümlülüklerini 
karşılama noktasında, teker teker firma bulmaları mümkün değil. 
Biz, firmaları çok yakından tanıyoruz. Bize sorulduğunda, ilgili 
tüm firmaları, ana yüklenicilerin karşısına getirebiliyoruz. 

SAHA İstanbul üyesi firmalardan biri olan Baykar Makina, fotoğrafta silahlı sürümü ile görülen BAYRAKTAR TB2’nin ardından, 
daha büyük boyutlu İHA’lar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı yetkilileri 
başta olmak üzere, 

sektör temsilcileri, SSI yö-
netimi ve SSI üyesi firmala-
rın temsilcilerinin katıldığı 
etkinlik, SSI Sektör Müdürü 
Engin Yalçın’ın, 2017 yılı ih-
racat verileri hakkında yap-
tığı sunum ile başladı.

İhracatta, 
2012 Yılına Göre 
%38 Artış
SSI verilerine göre, savunma 
ve havacılık sanayisinin, ih-
racat ile ilgili performansın-
da öne çıkan rakamlar; Şe-
kil 1, 2, 3, 4’teki ve aşağıdaki 
gibi gerçekleşti (SSI verileri, 
üye firmaların rakamlarına 
dayanıyor ve mevzuat uya-
rınca, hizmet ihracatı gibi 
kalemleri kapsamıyor):
n 2016 yılında 1,677 milyar
 dolar olan ihracat,
 %3,7’lik artışla 2017 
 yılında 1,739 milyar dolar
 olarak gerçekleşti.
n Savunma ve havacılık
 sektörü, Türkiye’nin 
 sektörel bazda ihracat
 verilerinin dolar olarak
 büyüklüğüne göre, 
 19’uncu sırada 
 yer aldı.

Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği, 
Yeni Yönetimini Seçti

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin 
Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
3 Nisan’da, Ankara’da yapıldı. Genel kurul öncesinde, 
2017 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni de 
gerçekleştirildi. Törende yapılan bilgilendirme 
sunumunda verilen istatistikler, sektörün ihracatının 
son durumunu ortaya koydu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Engin Yalçın Latif Aral Aliş

Şekil 1. İhracatı Gerçekleştirilen İlk 10 Ürün
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n Sektörün toplam ihracatı,
 2012-2017 yılları 
 arasında, %38 arttı. 
 Bu rakam, Türkiye 
 ortalamasının, 
 yaklaşık 11 katı.
n Sektör ihracatının, 
 2017 yılındaki kg başı 
 değeri, 39,5 dolar oldu.
 Bu verinin Türkiye 
 ortalaması ise kg başına,
 yaklaşık 1,3 dolar.
SSI’nin üye sayısı, 2017 sonu 
itibarıyla 565’e ulaştı. Üye 
sayısının artış hızının mev-
cut haliyle devam etmesi 
durumunda ise yıl sonunda, 
bu sayının 750’ye ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

Sektörün Büyümesi 
için İhracat Şart
Yalçın’ın ardından kürsüye, 
SSI Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş geldi. Türki-
ye’nin, en önde ve en gözde 
sektörlerinden birisi olan 
savunma ve havacılık sana-
yisinin birer ferdi olmaktan 
gurur duyduklarını belirten 
Aliş, sektörün, hem yurt için-
de hem de ihracatta büyük bir 
ivme kazandığının altını çizdi.
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel 
de toplantıda bir konuşma 
yaptı. Savunma ve havacı-
lık sanayisi ile 1986 yılında 
tanıştığını dile getiren De-
mirel, bugüne kadar geçen 
süre içerisinde, sektörün 
kabuk değiştirdiğini ifade 
etti. Türkiye’de, bir zaman-
lar, savunma ve havacılık 
sanayisinde bazı şeylerin 

yapılabilirliğinin sorgulan-
dığını söyleyen Demirel, 
sektörün bunları yapmanın 
ötesinde, hâlihazırda pek 
çok yerlileştirme çalışması 
sürdürdüğünü hatırlattı.
Demirel, sürdürülebilirlik 
için ihracatın gerekliliğine 
ise şu sözleri ile dikkat çek-
ti: “Savunma sektörü öyle 
bir sektör ki; sadece ve sa-
dece kendi evinizde bunu 
tüketerek yaşatabileceğiniz 
bir sektör değil. Bir şekilde 
dışarı açılmanız gerekiyor. 
Bunun için de ihracat şart.”

Tek Bir Fuarda 
800 Milyon Dolarlık 
İhracat
Türkiye’de, ihracatta ilk sı-
radaki sektörün otomotiv 
olduğunu dile getiren De-

mirel, şu şekilde devam etti: 
“Fakat biz şunu biliyoruz ki; 
otomotiv sanayisinin gücü 

bir yere kadar. Esas cevher, 
savunma ve havacılık sana-
yisinde. Bunu da sektörün 

2017 Yılında En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma ödülünü, Bahtiyar Av 
Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Taşyağan (ortada) aldı.

Serdar Demirel

2012-2017 Yılları Arasında En Fazla İhracat Artışı Sağlayan Firma ödülünü, 
BMC Ankara Bölge Müdürü Cemal Öksüz (ortada) aldı.

Şekil 2. İhracat Gerçekleştirilen İlk 15 Ülke
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içinde olmamız sebebiyle 
günbegün hep beraber takip 
ediyoruz.”
Demirel, 12-14 Mart tarih-
lerinde, Katar’da gerçek-
leştirilen DIMDEX fuarını 

işaret ederek şunları ekledi: 
“2 hafta kadar önce, tek bir 
fuarda, 800 milyon dolar-
lık imza attık. Bakın, bunlar 
ön anlaşma filan değil… Bu 
başarı, sadece bizim başa-

rımız değil elbette. Devlet 
büyüklerimizin de çok büyük 
katkısı var bunda. Ama [bu 
gelişme] şunu gösteriyor: 
Biz, savunma sanayisi ihra-
catçılarımız ve devletimizin 
bütün büyükleri, kenet-
lenmiş vaziyette, savunma 
sektörünün önemini kav-
ramış vaziyette birlikte ça-
lışıyoruz. Bundan sonra ne 
yapacağız? Bundan sonra, 
SSI’ye gerçekten [büyük] rol 
düşüyor; çünkü artık oltayı 
atıp, ucuna balık gelmesini 
bekleme devri çoktan geçti. 

Artık bundan sonra, bilim-
sel davranmamız gerekiyor. 
Bunun için de koordinasyon 
kurmak gerekiyor.”

2017’nin İhracat 
Ödülleri
Konuşmaların ardından, 
2017 Yılı Başarılı İhracatçı-
lar Ödül Töreni geçekleş-
tirildi. Tören sırasında ön-
celikle iki firmaya, ihracat 
alanındaki çeşitli başarıları 
sebebiyle ödüller verildi. Bu 
firmalar ve aldıkları ödüller 
şunlar oldu:

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 5’inci Firma ödülünü, RAM Dış Ticaret 
adına, Koç Holding Resmi İşler Direktörü Ufuk Çıplak (ortada) aldı.

2017 yılında, En Fazla İhracat Yapan 4’üncü Firma ödülünü, Alp Havacılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata (ortada) aldı.

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 3’üncü Firma ödülünü, ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval (ortada) aldı.

Tablo 1. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Firma Temsilci
1. Sarsılmaz 
 (Yönetim Kurulu Başkanı) 

Latif Aral Aliş

2. TUSAŞ Abdullah Naki Polat
3. ASELSAN Mustafa Kaval
4. ROKETSAN Selçuk Yaşar
5. HAVELSAN Ahmet Hamdi Atalay
6. MKEK Dr. Akif Akgül
7. FNSS K. Nail Kurt
8. ALP Havacılık Tuncer Alpata
9. Bahtiyar Av Malzemeleri Bahtiyar Taşyağan
10. Yonca-Onuk Tersanesi Erdem Yılmaztürk
11. S.S. Huğlu Ev Tüfekleri 
 İmalat Alım Satım  Naci Tanık
 Küçük Sanayi Kooperatifi 

Tablo 2. Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Firma Temsilci
1. STM Hüsnü Alphan Erdemir
2. Gürel Fişek Sanayi Bekir Gürel
3. KRC AV Hüseyin Kırıcı

Şekil 3. İhracat Gerçekleştirilen 
İlk 15 Ülkenin Payı
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n Bahtiyar Av Malzemeleri:  
 2017 Yılında En Fazla 
 Ülkeye İhracat Yapan 
 Firma Ödülü
n BMC: 2012-2017 Yılları
 Arasında En Fazla 
 İhracat Artışı Sağlayan
 Firma Ödülü
Daha sonra, 2017 yılında,  
en fazla ihracat yapan ilk 
5 firmanın ödülleri verildi. 
Ödül alan firmalar şöyle sı-
ralandı:

1. TUSAŞ
2. TEI
3. ASELSAN
4. ALP Havacılık
5. RAM Dış Ticaret
Ödül töreninden sonra, 2017 
Yılı Seçimli Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’na geçil-
di. Divan kurulunun seçil-
mesinin ardından, 2017 yılı 
bilançosu, çalışma raporu, 
gelir gider tablosu, 2018 yılı 
tahmini bütçesi, 2017 yılı  

denetçi raporu okundu, oy-
landı ve onaylandı. Ardından, 
SSI Yönetim Kurulu Başka-
nı, Yönetim ve Denetim Ku-
rulu asil ve yedek üyeleri ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Genel Kurulu’nda bir-
liği temsil edecek delege-
lerin ve yedeklerinin seçimi 
gerçekleşti.
Tek liste ile girilen seçimde; 
Latif Aral Aliş’in hazırladı-
ğı listedeki firmalar, genel 

kurula katılan tüm üyelerin 
oyunu alarak, 4 yıl için, gö-
reve getirildi. SSI yönetimin-
de, bu yıl, HAVELSAN da yer 
aldı. Geçtiğimiz yıl yönetimde 
görev alan Yurttaş İnşaat ise 
yeni dönemde, SSI’yi, TİM De-
legesi olarak temsil edecek.
SSI’nin, seçim sonrasındaki 
yeni Yönetim Kurulu ve De-
netim Kurulu Asil Üyeleri, 
Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibi 
oluştu. u

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan 2’nci Firma ödülünü, TEI Mühendislik 
Tasarım Direktörü Ahmet Fındık (ortada) aldı.

2017 yılında En Fazla İhracat Yapan Firma ödülünü, TUSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat (ortada) aldı.

Şekil 4. Ülke Grupları Bazında 
Gerçekleştirilen İhracat 
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Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Fuar, 90’a yakın resmi delegasyon ve yaklaşık 13.000 
kişi tarafından ziyaret edildi. Rusya Federasyonu ve Çin 
Halk Cumhuriyeti, bu yıl, ilk kez milli katılımla yer aldı.

Odağında askeri denizcilik olacak şekilde düzenlenen; an-
cak kara ve havacılık sektörlerinden pek çok firmanın da 
katıldığı fuarda, Türkiye, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) koordinatörlüğündeki milli katılımla ve 2.413 metre-
karelik toplam stant alanı ile yer aldı. Milli katılım dahilinde 
veya bağımsız olarak, Türkiye’den fuara stantlı katılım gös-
teren kurum ve kuruluşlar ise şunlar oldu: Akademi San-
cak, 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, Me-
teksan Savunma, MilSOFT, MKEK, Nurol Makina, ROKET-
SAN, 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.
Fuar sırasında, Katar Silahlı Kuvvetleri, Katar İçişleri Bakan-
lığı ve Katar İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik 
olarak, toplamda, yaklaşık 800 milyon dolarlık satış sözleş-
mesi imzalayan Türk kurum ve kuruluşlar ve imzaladıkları 
anlaşmaların kapsamları ise şöyle sıralandı:

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

Orgeneral Hulusi 
Akar ve Bakan 
Nurettin Canikli, 
fuarın açılış törenini, 
en ön sıradan izledi.
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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. Toplam 60 ülkeden, 

180’in üzerinde katılımcının yer 
aldığı fuarla birlikte, Türkiye-Katar 

yakınlaşmasının, savunma ve havacılık 
alanındaki potansiyelinin bir bölümü 

de uygulamaya döküldü. Fuarda, 
Türk firmalarının, Katar makamları ile 

imzaladığı, yaklaşık 800 milyon dolar 
değerindeki sözleşmelerde, ürün 

çeşitliliği de dikkat çekti.
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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.

Fuara Türkiye’den Üst Düzey Katılım
Fuara Türkiye’den katılan heyette, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Ca-
nikli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel de yer 
aldı. Orgeneral Akar ve Bakan Canikli, fuarın açılış törenini; 
Katar Emir Yardımcısı Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, 
Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dr. Khalid 
bin Mohammad Al Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı 
Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanem ile birlikte,  
en ön sıradan izledi.

SSM ve Barzan Holding arasındaki, iş birliği konulu mutabakat muhtırası, 
Prof. Dr. İsmail Demir ve Mohammed Mubarak al-Khater tarafından imzalandı.

AVS standını ziyaret eden Nurettin Canikli, firmanın ürünleri hakkında bilgi aldı.

Standında Prof. Dr. İsmail 
Demir’i de ağırlayan 
AKSA Run Flat, fuarda, 
lastikleri herhangi bir 
nedenle patlasa dahi aracın 
yoluna devam edebilmesini 
ve yüksek süratlerde 
dahi sürüş kontrolünün 
kaybedilmemesini 
olanaklı kılan, run flat 
(patlak gider) sistemlerini 
sergiledi (üstte ve sağda).

SSM, fuarda, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.
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SSM ve Barzan Holding İş Birliği
Fuar, Katar Savunma Bakanlığı tarafından kurulan, Barzan 
Holding’in lansmanına da sahne oldu. DIMDEX’in de strate-
jik ortağı olan Barzan Holding; Katar Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bir tedarik makamı 

gibi işlev görmesi, savun-
ma ve güvenlik şirketlerine 
yatırım yapması ve Ar-Ge 
faaliyetleri yürütmesi mak-
sadıyla kuruldu. Barzan 
Holding, fuarda, 20’nin üze-
rinde kurum ve kuruluş ile 
mutabakat muhtırası veya 
ortak girişim şirketi kuru-
luşuna yönelik sözleşme 
imzaladı.
SSM ve Barzan Holding 
arasındaki iş birliği konulu 
mutabakat muhtırası ise 
fuarın ilk gününde düzen-
lenen törenle imzalandı.  
Törende, imzalar, Prof.  
Dr. İsmail Demir ve Barzan 
Holding CEO’su Moham-

med Mubarak al-Khater tarafından atıldı. Ayrıca ASELSAN, 
Barzan Holding ve SSTEK ortaklığında, uzaktan komutalı 
stabilize silah sistemleri ve elektro-optik gözetleme sis-
temleri üretmesi amacıyla BARQ ortak girişim şirketi ku-
ruldu.

Fuarda, geniş ürün ailesini 
sergileyen MKEK’nin ziyaretçileri 
arasında, Nurettin Canikli de 
yer aldı.
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8 Ülkeden 
11 Askeri Gemi
Fuar kapsamında; ABD, 
Bangladeş, Hindistan, İngil-
tere, İtalya, Katar, Pakistan 
ve Umman’dan, toplam 11 
askeri gemi, Hamad Lima-
nı’na demirleyerek, kapıları-
nı ziyaretçilere açtılar. Fuar 
sırasında, çeşitli ülkelerin 
deniz kuvvetlerinden, fark-
lı seviyelerde komutanlık 
görevi icra eden personelin 
konuşmacı olarak katıldığı, 
MENC konferansı (Middle 
East Naval Commanders 
Conference) da düzenlendi.
DIMDEX fuarı kapsamında, Türk firmalarından ve Türkiye ile 
yakın ilişkiler içerisinde olan yabancı firmalardan öne çıkan 
haberleri, ilerleyen sayfalarımızda derledik. u

MSI Dergisi, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin bölgedeki 
tanıtımına, DIMDEX için hazırlanan 
özel sayısı ile katkı sağladı.

Fuarı, elektronik harp 
alanında, yeni geliştirdiği 

çeşitli ürünlerin tanıtımı için bir 
platform olarak kullanan SDT’nin 

standını, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar da 

ziyaret etti. Firma, karıştırıcı ve 
simülasyon sistemlerine yönelik 

ihtiyacı da yerinde gözlemleme 
fırsatı yakaladı.

Fuarda geniş bir stantla yer alan STM; deniz 
platformlarını, kamikaze İHA’ları ve Duvar 
Arkası Radar (DAR) çözümünü sergiledi.
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ARES Tersanesi, fuarın 2’nci gününde düzenlenen 
bir törenle, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bir 

sözleşme daha imzaladı. İmzalar, Katar Sahil Güvenlik 
Komutanı Tuğgeneral Ali Ahmad Al-Bedeed ve ARES 
Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu 
tarafından atıldı. Yeni sözleşme, toplam 9 adet botun 
inşasını kapsıyor. Bunlardan 3 adedi, 48 metre boyundaki 
ARES 150 HERCULES; 6 adedi ise 24 metre boyundaki ARES 
80 SAT botlarından oluşuyor. Sözleşme ayrıca, eğitim ve 
lojistik destek hizmetlerini de içeriyor.
Yine Katar Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları 
doğrultusunda, DIMDEX 2014 sırasında imzalanan ve 17 
botu kapsayan anlaşmayla birlikte, ARES Tersanesi’nin 
Katar’daki iş hacmi de 500 milyon dolar seviyesine ulaşmış 
oldu.
Kompozit gövdeli ve Açık Deniz Karakol Gemisi (Offshore 
Patrol Vessel) sınıfındaki ARES 150 HERCULES’lerin 
üzerinde, ikişer adet de 7,5 metre boyunda ARES 24 

HARPOON ani müdahale botu bulunacak. Geminin uzaktan 
komutalı silah sistemleri ve elektro-optik sistemleri ise 
ASELSAN tarafından sağlanacak. Silah sistemleri, 1 adet 
30 mm’lik MUHAFIZ ve 2 adet 12,7 mm’lik STAMP’tan 
oluşacak.
Alüminyum gövdeli ARES 80 SAT botlarının üzerinde de 
1’er adet 12,7 mm’lik STAMP bulunacak. Sözleşme, her ne 
kadar Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanmış olsa 
da bu botların kullanıcısı, Katar Başbakanlığına bağlı, 
İç Güvenlik Kuvvetleri (Internal Security Forces) olacak.
Sözleşme uyarınca, 9 adet botun, 2020 yılı sonunda; yani 
30 ay gibi bir sürede teslim edilmesi planlanmış durumda. 
Ancak ARES Tersanesi, tüm botların teslimatını, sözleşme 
takviminden 6 ay önce tamamlamayı hedefliyor.
ARES Tersanesi’nin, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 
DIMDEX 2014 sırasında imzaladığı 17 botluk sözleşme, 
2 adet ARES 150 HERCULES’in de inşasını kapsıyordu. 
Bu botlardan ilki geçtiğimiz Aralık ayında teslim edilmişti. 
Aynı sözleşme kapsamında teslim edilecek ikinci botun da 
alt ve üst gövdeleri, ayrı ayrı inşa edilerek birleştirildi; 
halen donatım faaliyetleri devam ediyor. DIMDEX 2018 
sırasında imzalanan sözleşme ile Katar envanterindeki 
ARES 150 HERCULES sayısı da 5’e çıkacak. u

ARES Tersanesi’nin 
Katar’daki İş Hacmi, 
Yarım Milyar Dolara Ulaştı

Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
kendi standında, envanterinde bulunan, 
ARES Tersanesi tarafından inşa edilmiş 

platformları da sergiledi.

Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ARES Tersanesi arasındaki, 
3 adet ARES 150 HERCULES ve 6 adet ARES 80 SAT botu
siparişini içeren sözleşme, fuarın 2’nci gününde imzalandı.
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MSI Dergisi: Kerim Bey,imzaladığınız 
sözleşme ve fuarla ilgili 
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Kerim KALAFATOĞLU: İmzaladığımız 
sözleşme, çok ciddi bir sözleşme. Tür-
kiye’nin, bu alandaki en büyük ihracat 
bağlantısı olarak tanımladığımız ilk 
sözleşmemizi, DIMDEX 2014’te imza-
lamıştık. O anlaşma bize, bu fuarda 
imzaladığımız sözleşmeyi getirdi. Ge-
nellikle fuarlarda imzalanan sözleş-
meler, mutabakat muhtırası gibi, çok 
da bağlayıcı olmayan belgelerdir. An-
cak bizim imzaladığımız sözleşme, ta-
mamen gerçek, bunun da altını çizmek 
istiyorum.
Fuarın geneli ise bizim açımızdan çok 
iyi geçti. Tamamı planlı olan pek çok 
güzel görüşme gerçekleştirdik. Özel-
likle de burada takip ettiğimiz; ancak 
şu anda henüz detaylarını açıklayama-
yacağım işler açısından da çok verimli 
geçti diyebilirim.

MSI Dergisi: DIMDEX 2014 sırasında 
imzaladığınız sözleşme kapsamındaki 
teslimatlarınız devam ederken, 

aynı kullanıcı ile bir sözleşme daha 
imzaladınız. Bu gelişmeyi nasıl 
yorumlamalıyız?
Kerim KALAFATOĞLU: Sözleşmeler 
kapsamında, inşa etmekte olduğumuz 
ve inşa edeceğimiz teknelerden birisi, 
ARES 150 HERCULES platformu. İlk 
sözleşme kapsamındaki ilk ARES 150 
HERCULES’i, Aralık ayında teslim ettik 
ve aradan, daha 4 ay bile geçmeden, bu 
platform için, 3 adet daha sipariş aldık. 
Sadece bu bile kullanıcının bize duydu-
ğu güvenin bir göstergesi. Katar Sahil 
Güvenlik Komutanı, bu tekneyi, sanat 
eseri olarak nitelendiriyor. Fazlası var 
eksiği yok denilebilecek, gerçekten çok 
iyi bir tekne. Bence kendi trendini, ken-
di sınıfını oluşturdu. Kabiliyetli, konfor-
lu ve çok kullanışlı bir tekne. Aynı za-
manda da tam bir denizci.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’ni bundan 
sonra ne bekliyor? Önümüzdeki 
dönemde, yurt içi ve yurt dışında ne 
gibi faaliyetleriniz olacak?
Kerim KALAFATOĞLU: Öncelikle şunu 
söylemeliyim ki; hâlihazırda elimizdeki 

projelerden çok mutluyuz. Yeni tesis 
yatırımımızla kapasitemizi de arttırı-
yoruz. Ancak daima önden gittiğimiz 
teslimat takvimlerimizden ve kaliteden 
de ödün vermemek adına, kontrolsüz 
büyümek de istemiyoruz. Bu açıdan, 
yurt dışı tanıtım faaliyetlerimize baka-
cak olursak Milipol ve belki DSEI fu-
arlarına katılmayı düşünüyoruz. Milli 
katılım olması halinde de bir ihtimal 
IDEX fuarına katılabiliriz. Yurt içinde de 
elbette IDEF’e katılacağız. Takip ettiği-
miz projelere gelirsek… Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı tarafından, Kontrol 
Botu Projesi için açılan ihalenin Teklife 
Çağrı Dosyası (TÇD)’nı aldık ve yakın-
da teklifimizi vereceğiz. 105 botluk bu 
ihale, elbette önemli bir proje; ama asıl 
Türk Tipi Hücumbot Projesi bizi çok he-
yecanlandırıyor. Dört gözle bu projenin 
başlatılmasını bekliyoruz.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu’na, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

İkinci Sözleşme, Kullanıcının ARES’e Duyduğu Güvenin Eseri
Fuar sırasında görüşme fırsatı bulduğumuz ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
Kalafatoğlu’ndan, imzalanan sözleşme ile ilgili değerlendirmelerini de aldık.

ARES 150 HERCULES

ARES 80 SAT
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ASELSAN, Barzan Holding ve SSTEK’i aynı çatı altında 
buluşturan BARQ ortak girişim şirketinin kuruluşuna 

yönelik sözleşme, fuarının ilk gününde düzenlenen törenle 
imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir’in huzurunda imzalanan sözleşmeye; ASELSAN 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün (hâlihazırda 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü), ASELSAN  
Genel Müdürü Dr. Faik Eken, Barzan Holding CEO’su 
Mohammed Mubarak al-Khater ve SSTEK Genel Müdürü 
Mustafa Gürsoy imza attı.
BARQ’ın ortaklık yapısı; Barzan Holding %51,  
ASELSAN %48 ve SSTEK %1  
hisseye sahip olacak şekilde 
kurgulandı. Uzaktan komutalı 
stabilize silah sistemleri 
ve elektro-optik gözetleme 
sistemleri üretmesi planlanan 
BARQ, çeşitli deniz ve kara 
platformlarına yönelik olarak, 
ASELSAN’ın yer aldığı yerel 
projeleri de takip edecek. 
Katar Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda, 
farklı sistemlerin BARQ 
tarafından geliştirilmesi de 
söz konusu olabilecek.
ASELSAN, bu fuarda da 
geniş ürün yelpazesini 
sergiledi. ASELSAN standında 
sergilenen ürünlerden bazıları 
şunlar oldu:
n	 VATOZ deniz görev
 yönetim sistemi,
n	 Tek er tarafından taşınabilen elektronik harp sistemi,
n	 Çeşitli askeri haberleşme sistemleri,
n	 Atış Yeri Tespit Sistemi,
n	 Lazer Güdüm Kiti,
n	 Hassas Güdüm Kiti ve

n	 ASELSAN’ın geliştirdiği ya da modernize ettiği 
 çeşitli hava savunma sistemleri.
BARQ’ın standında ise ortak girişim firması tarafından ilk 
etapta üretilmesi planlanan; MUHAFIZ ve SARP gibi uzaktan 
komutalı stabilize silah sistemleri, TANKSAVAR füze 
fırlatma sistemi ve İHTAR anti-drone sistemi sergilendi. u

ASELSAN, Ortak Girişim Şirketlerine BARQ’ı da Ekledi

BARQ ortak girişim şirketinin kuruluşu ile ilgili imzalar; ASELSAN, SSTEK ve Katarlı Barzan Holding arasında, fuarın ilk gününde atıldı.
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Yoğun fuar gündeminde,  
MSI Dergisi’ne de zaman ayıran 
ASELSAN Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken’den, BARQ’ın 
detayları ile firmanın hava 
savunma alanında son dönemde 
yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi aldık.
MSI Dergisi: Faik Bey, öncelikle 
BARQ’ın kuruluşunun arkasında yatan 
motivasyondan bahseder misiniz?
Dr. Faik EKEN: Son dönemde, Ka-
tar’daki iş birliklerimizi çok yoğun-
laştırdık. Burada yerel olarak çalışan 
ekiplerimizin de katkısıyla Katar Si-
lahlı Kuvvetleri ile pek çok ortak ça-
lışma yaptık. Çeşitli çözümlerimizin 
Katar’daki platformlara entegrasyonu, 
yeni ürünlerimizin Katar’ın ihtiyaçları-
na uyarlanması veya test ve değerlen-
dirme faaliyetleri gibi çalışmalardan 
gerçekleştirdik. Katar’da faaliyet gös-
teren bazı Türk firmalarının, burada 
yürüttükleri projelerde de bizim sis-
temlerimizin kullanılması söz konusu. 
Ayrıca Katar Devleti, savunma ve hava-
cılık sanayisindeki yerli katkı payını art-
tırmak ve çeşitli yetenekler kazanmak 
istiyor. Katar’ın bu yaklaşımı, devleti-
mizin izin verdiği ölçüde, dost ve mütte-
fik ülkelerle teknolojilerimizi paylaşma 
politikamızla da örtüşüyor. BARQ da bu 
resmi tamamlayan bir öğe. Dolayısı ile 
BARQ’ın kuruluşu, aslında Katar’da sü-
rekli artan faaliyetlerimizin ve Katarlı 
yetkililerin, savunma sanayisinde yerli 
katkıyı arttırma isteklerinin bir sonucu. 
Ancak kesinlikle bir son değil. Çünkü 
buradaki faaliyetlerimiz, sürekli artı-
yor; takip ettiğimiz projeler ilerliyor. 
Hatta bazıları, sözleşme aşamasına 
geldi. Bu açıdan, BARQ’ın faaliyet alan-
ları da gelişerek zenginleşecek. Yakın 
zamanda da hem ASELSAN’la hem de 
diğer firmalarımızla ilgili daha da güzel 
haber duyabilirsiniz.

MSI Dergisi: BARQ’ın faaliyetleri ilk 
aşamada nasıl şekillenecek? Orta ve 
uzun vadeli hedefleri neler olacak?
Dr. Faik EKEN: BARQ’ın ilk etapta 
odaklanacağı ana konular; stabilize si-
lah sistemleri ve elektro-optik çözüm-
ler olacak. Katar’da, bu konularla ilgili, 
hâlihazırda bir ihtiyaç ve muhtemel bir 
proje de var. Bu proje, aynı zamanda, 
bizim başlangıç projemiz olacak gibi 
gözüküyor. Daha sonra, bunun üzerine, 
farklı sistemlerin, farklı konuların da 

eklenmesi ihtimali var. BARQ’ın kur-
gusu, ortak olarak geliştireceğimiz sis-
temleri de öngörüyor. Ancak ilk etapta, 
bizim sistemlerimizin yerel platform-
lara entegrasyonuyla başlayacağız. Bir 
sonraki adımda da mevcut sistemlerin, 
ihtiyaçlara göre uyarlanması söz konu-
su olabilir. Tabii uzun vadeli hedefimiz 
de ortak olarak ürün geliştirmek.

MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarımız Prof. Dr. İsmail Demir, 
4 Mart’ta, Twitter hesabı üzerinden, 
AKKOR PULAT’ın, yakında TSK’nın 
tanklarına entegre edileceğini 
duyurdu. Bu proje hakkında 
biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz?
Dr. Faik EKEN: AKKOR PULAT’ın, atışlı 
testlerine başladık. İlk testler başarılı 
geçti. Testlerin devamı da yapılacak. 
En kısa sürede, testleri başarıyla so-
nuçlandırarak seri üretime geçmek 
için çalışıyoruz. TÜBİTAK SAGE ile bir-
likte, iş birliği modeliyle geliştirdiğimiz 
bu sistemle ilgili, çok yoğun bir gayre-
timiz var.

Hava Savunma Şemsiyesinin 
Tüm Katmanlarında ASELSAN
MSI Dergisi: ASELSAN, son 
dönemde, hava savunma alanında 
da önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bu çalışmalarınız hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Dr. Faik EKEN: Aslında bizim hava 
savunma alanındaki faaliyetlerimiz, 
çok geçmişe, Kaideye Monteli Stin-
ger (KMS) projesine dayanıyor. Ora-
da edinilen know-how üzerine ilaveler 
yaparak bugünler geldik. Şu an itiba-
rıyla birbirini tamamlayan, birbirine pa-
ralel giden ve katmanlı olarak kulla-
nılabilecek, çok sayıda hava savunma 
çözümü üzerinde çalışılıyoruz. Örneğin,  
KORKUT gibi, radarıyla topuyla enteg-
re bir sistem yapıyoruz. Bu sistemi,  
TÜBİTAK SAGE ve MKEK ile ortak olarak 
geliştiriyoruz. Bu sistemin de kullanaca-
ğı parçacıklı akıllı mühimmat ATOM’un, 
seri üretimine başladık. Bir yandan da 
HİSAR projelerinde, ROKETSAN’la be-
raber çalışıyoruz. Bu projelerde, atışlı 
testler, başarılı bir şekilde ilerliyor ve 
iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bir taraf-
tan da yine TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN 
ve ASELSAN’dan oluşan iş ortaklığı 
olarak, Türkiye’nin, milli uzun menzilli 
hava savunma sisteminin geliştirilmesi 
ile ilgili, yakında bir sözleşme imzala-
dık. Tüm bunları birbirine bağlayan, 
Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta 
Kontrol Sistemi (HERİKKS) altyapı-
mız var. Deniz Kuvvetlerimiz için, Çok 
Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD)’ı 
geliştiriyoruz. O da hava savunma an-
lamında bir dönüm noktası. Deniz Kuv-
vetlerimizin bize duyduğu güvenle baş-
ladığımız, çok önemli bir çalışma. Onda 

BARQ standında, firmanın 
üretmesi muhtemel silah sistemleri 
sergilendi.
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da bu yıl, deneme amaçlı bir sistemi 
sahaya sürme noktasına geldik. Yine 
geçtiğimiz yıl, Hava Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda, Erken İhbar 
Radar Sistemi (EİRS) projesini imzala-
dık. Bütün bunlar, hava savunma şem-
siyesini bütünleyen yapı taşları. Tüm bu 
sistemleri üretiyoruz veya üreteceğiz; 
ama bunların yanında, bu sistemlerin 
test ve kabullerini yapabileceğimiz, 
üretimini yapabileceğimiz bir altyapı-
nın, yani Hava Savunma Test ve Enteg-
rasyon Merkezi (HSTEM)’nin inşaatına 
yönelik faaliyetler de sürüyor.

MSI Dergisi: Bunların haricinde, 
ASELSAN’ın, ROKETSAN ve 
Eurosam ile birlikte oluşturduğu 
konsorsiyumun, SSM ile imzaladığı 
bir başka proje daha var. Çizdiğiniz 
tabloda, bu projenin yeri nedir?
Dr. Faik EKEN: Bu proje, daha ileri bir 
ufka bakan, tüm bu projeleri bütünle-
yici bir çalışma. Özellikle saydığım sis-
temlerin, daha gelişmiş tehditlere karşı 
nasıl kullanılabileceğine, nasıl geliştiri-
lebileceğine yönelik olarak yürüttüğü-
müz bir proje. Ondan da çok mutluluk 
duyuyoruz. Bizim ufkumuzu açacak, bizi 
farklı yönlere götürecek... Uzun vade-
deki yol haritamızı da şekillendirme an-
lamında önemli katkısı olacak bir proje 
olarak bakıyoruz bu projeye. Milli uzun 
menzilli hava savunma sistemi projesini 
destekleyen, tamamlayıcı, aynı paralel-
de, ayrı bir proje.

MSI Dergisi: Bu sistemlerin önemli 
bir bileşeni de radar ve arayıcı 
başlık gibi teknolojilerden oluşuyor. 

ASELSAN’ın bu konulardaki 
çalışmaları hangi seviyeye ulaştı?
Dr. Faik EKEN: Hava savunma sistem-
lerinin alt teknolojileri, alt sistemleri 
konusunda da oldukça gelişmiş du-
rumdayız. Arama radarlarımızı ve atış 
kontrol radarlarımızı, kendimiz yapıyo-
ruz. KORKUT sisteminde, mobil arama 
radarımız var; HİSAR’da radarlarımız 
var. Tüm bu sistemin gerçek zamanlı 
çalışmasını sağlayan, bir de haberleş-
me altyapımız ve yazılımımız var. Kısa-
cası, şu an, modern bir hava savunma 
şemsiyesinin bileşenlerinden; radar, 
komuta kontrol, haberleşme, silah, 
akıllı mühimmatlar ve veri linki gibi 
tüm alt sistemler üzerine çalışıyoruz. 
Hatta HİSAR füzelerinde, arayıcı başlık 
anlamında da katkımız var. Dolayısı ile 
hava savunma, bizim her yönüyle çalış-
tığımız bir konu ve bu alandaki tekno-
lojilerimizi, daha da derinleştireceğiz.

MSI Dergisi: Tüm bu resim bir arada 
değerlendirildiğinde, ASELSAN’ın, 

Türkiye’nin Hava Savunma 
Mükemmeliyet Merkezi olma yolunda 
ilerlediği söylenebilir mi?
Dr. Faik EKEN: Evet, elbette söyleye-
biliriz. Şöyle ki; ASELSAN’ın faaliyet 
alanlarında, hava savunma çok önem-
li bir yer tutuyor. Çok büyük bir insan 
kaynağımızı, hava savunmaya odaklı 
olarak çalıştırıyoruz. Silahların ve sen-
sörlerin, hepsinin birbirine entegre 
çalışabileceği, pek çok alt projeden 
oluşan, katmanlı bir sistem çözümü 
üzerinde çalışıyoruz. Şu anda, güvenlik 
açısından en önemli şeylerden bir ta-
nesi, hava soluyan hedefler veya balis-
tik füzeler gibi havadan gelen tehditler. 
Bunlara karşı da tedbir geliştirilmesi, 
ASELSAN’ın doğal görev sahasına gi-
riyor.

ASELSAN Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

ASELSAN,  uçaklardan atılan hassas mühimmat için geliştirdiği güdüm sistemlerini de sergiledi.
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Baykar Makina, fuarın son gününde düzenlenen törenle 
Katar Silahlı Kuvvetleri ile 6 adet BAYRAKTAR TB2 

silahlı insansız hava aracı (SİHA)’nın ve ilgili çeşitli sistem 
ve hizmetlerin satışını kapsayan bir sözleşme imzaladı. 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’in de 
katıldığı törende, imzalar, Katar Hava Kuvvetleri  
Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi  
Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani  
ve Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar  
tarafından atıldı.
3 adet Yer Kontrol İstasyonu’nu, BAYRAKTAR TB2 Eğitim 
Simülatörü’nü, Baykar Makina’nın milli olarak geliştirdiği 
ağ tabanlı veri yönetimi yazılımı ile donatılmış Harekât 
Merkezi’nin kurulumunu ve 2 yıl boyunca sağlanacak 
teknik destek ve yedek parça desteğini içeren sözleşme 
kapsamındaki teslimatların, 1 yıl içerisinde tamamlanması 
planlanıyor. Sözleşmede ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetleri 
personeline Türkiye’de verilecek İHA pilotluğu, faydalı yük 
ve bakım eğitimlerini de yer alıyor.

SSM tarafından gelişmeyle ilgili yayınlanan basın 
bülteninde, şu ifadelere yer verildi: “Gerçekleşen bu imza 
töreni ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu büyüklükte ilk 
kez gelişmiş hava platformu ve yardımcı sistem ihracatı 
yapılacaktır. Katar ve Türkiye arasındaki askeri alandaki 
iş birliğinin bu gelişme ile ileri bir noktaya taşınacağı 
değerlendirilmektedir.” u

Baykar Makina, İlklerin Altına İmza Atmayı Sürdürüyor:
BAYRAKTAR TB2, Katar Envanterindeki İlk Silahlı İHA Olacak
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MSI Dergisi: Haluk Bey, imzaladığınız 
sözleşmenin, Türk savunma ve 
havacılık sanayisi açısından önemine 
ilişkin neler söylemek istersiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Katar Silahlı Kuv-
vetleri ile görüşmelerimiz, 3 yıldır de-
vam ediyordu. BAYRAKTAR TB2’nin, 
son dönemde ardı ardına elde ettiği 
başarılar, onların da dikkatini çekti. 
Görüşmelerimiz hız kazandı ve sözleş-
me imzalama aşamasına geldik. Ülke-
miz de bizimle birlikte, bu ölçekteki bir 
milli hava aracı ihracatını, tarihinde ilk 
defa gerçekleştirmiş oldu.
Katar’a, 2012 yılında da 20 adet  
BAYRAKTAR MİNİ İHA vermiştik. Ama 
bu yeni sözleşme, iki ülkenin iş birliği 
boyutunu bir adım daha ileriye taşıya-
cak. Ayrıca biliyorsunuz Katar, savaş 
uçaklarını; ABD, Fransa ve Birleşik 
Krallık’tan satın alıyor. İHA gibi gele-
ceğin teknolojik trendi için bizi tercih 
etmesi de çok güzel bir gelişme. Katar, 
ilk silahlı İHA tedariki olan bu projede, 
platform konusundaki tercihini belir-
lemeden önce, ABD ve Çin’deki tüm 
İHA teknolojilerini inceledi. Neticede 
de tercihini, Türk mühendislerinin ge-
liştirdiği üründen yana kullandı. Bunun 
da bizim için ayrı bir önemi var.
Ayrıca BAYRAKTAR TB2’de kullanılan ve 
PiriReis Bilişim tarafından geliştirilen 
coğrafi analiz sistemi de İHA’mızla birlik-
te, ihraç edilmiş olacak. Yine çok önemli 
bir başka konu, bu platforma entegras-
yon süreçleri tamamlanan ve kendisini 
sahada defalarca kanıtlayan MAM-L mü-
himmatı için, ROKETSAN’ın sipariş alma-
sının da yolunun açılmış olması.

MSI Dergisi: BAYRAKTAR TB2 ile 
ilgili hâlihazırda Türkiye’deki durumu 
özetleyebilir misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB2’nin  
Ar-Ge aşaması, 2009’da başladı. Seri 
üretim sözleşmesini de 2012’de imzala-
dık. İlk sistemin Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı)’na teslimatını, 2014 yılı 
Kasım ayında gerçekleştirdik. Sistem-
ler, 2015 yılında operasyonel hale geldi. 
Aynı yılın Aralık ayında da ROKETSAN’ın 
MAM-L mühimmatı ile testler yapıldı. 
2016 Eylül’den sonra ise BAYRAKTAR 
TB2, silahlı olarak kullanılmaya başlan-
dı. Envantere girdiği tarihten günümüze 
de K.K.K.lığına, Jandarma Genel Komu-
tanlığı (J.Gn.K.lığı)’na ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM)’ne, toplamda 38 adet 
BAYRAKTAR TB2 teslim ettik.
BAYRAKTAR TB2’ler, bugüne kadar 
da terörle mücadelede, Fırat Kalkanı 
Harekâtı’nda ve Zeytin Dalı Harekâtı’n-
da, çok yoğun şekilde kullanıldı. Bu 
İHA’lar, harekâtların hızını ve etkinli-
ğini önemli ölçüde arttırarak, daha az 
kayıpla ve daha kısa sürede tamamlan-
masını sağladı. Toplam uçuş süremiz, 
40.000 saati geçti. Türkiye’dekilerin 15 
adedi, silahlı platform. 2004 yılında, 
SSM’nin uyguladığı özgün üretim mo-
delinin de katkılarıyla bu platformun, 
operasyonlarda elde ettiği başarılar, 
artarak devam ediyor. Bu sayede, yurt 

içinden aldığımız ilave siparişlerimiz de 
mevcut. K.K.K.lığına, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına ve J.Gn.K.lığına tesli-
matlarımız, bu yıl da devam edecek.
(Söyleşinin yapıldığı tarihin ardından, 
yurt içinde teslim edilen BAYRAKTAR 
TB2 İHA sayısı, 23’ü silahlı olmak üzere 
46’ya, bu araçların toplam uçuş saati 
ise 47.500’e ulaştı.)

MSI Dergisi: Silahlandırmanın yanı sıra 
BAYRAKTAR TB2’de, ilk teslimattan 
bugüne ne gibi geliştirmeler yaptınız?
Haluk BAYRAKTAR: Belki de en önemli 
gelişme, platformumuzun, şu anda ağ 
merkezli harekât konsepti ile kullanı-
lır hale gelmiş olması. Artık BAYRAK-
TAR TB2, birçok farklı noktadan kont-
rol edilerek operasyon icra edebiliyor.  
A pistinden kalkan İHA, B pistinden 
komuta edilerek, C pistine indirilebili-
yor. Ayrıca, görüntü verisi arşivleme ve 
gerçek zamanlı veri aktarım yazılımları 
geliştirdik. Birçok farklı noktaya, yer 
veri terminali sistemleri kurduk. Bun-
lar, sistemle ilgili, son dönemdeki en 
önemli gelişmeler.

Baykar Makina Genel Müdürü 
Haluk Bayraktar’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Toplam Uçuş Süresi 47.500 Saati Geçti
Fuarda, Katar’la imzalanan sözleşmenin önemi ve BAYRAKTAR 
TB2 sistemindeki son gelişmeler hakkında, Baykar Makina Genel 
Müdürü Haluk Bayraktar’dan bilgi aldık.

Haluk Bayraktar ile 
yaptığımız söyleşiye, 

SSM Taktik ve Özel Amaçlı 
İnsansız Sistemler 

Proje Müdürü Yusuf Hakan 
Özbilgin de eşlik etti.”
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Fuarda, Türk katılımının, milli katılımın dışına taştığının 
bir örneğini de Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemini, ilk 

kez yurt dışında tanıtan GES Mühendislik verdi. Firmanın, 
özgün tasarımı ve üretimi olan Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, GES Mühendislik’in yurt dışındaki çözüm 
ortaklarından Page Europa standında tanıtıldı.
Sistem, yerle arasında boşluk kalmayacak şekilde 
konumlandırılmış farklı ebatlardaki her çeşit şelterin; 
kısa sürede ve pratik bir şekilde yerden emniyetli biçimde 
kaldırılması ve bir çekici vasıtasıyla istenilen yere 
götürülmesi amacıyla kullanılıyor. Sistem sayesinde; 
şelterlerin, örneğin bir kışla içerisindeki kısa mesafeli yer 
değişimleri, nispeten ağır ve hantal vinç ve forkliftlere bağlı 
kalınmaksızın gerçekleştirilebiliyor.

Klasik Yöntemlerin Hantallığı
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi gibi bir çözüm olmadığı 
durumlarda, şelterlerin yerden kaldırılması işlemi, vinç ve 
forkliftler; taşınması işlemi ise konteyner taşımaya uygun 
kamyon ve römorklar vasıtasıyla yürütülüyor. Şelter, 
yerden vinçle kaldırılacağı zaman, bu aracın emniyetli 
çalışabileceği geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Şelterin 
forklift ile kaldırılabilmesi için de yine geniş bir alana 
ihtiyaç duyuluyor ve şelter ile yer arasında, forkliftin 
çatallarının girebileceği bir boşluğun bulunması gerekiyor. 
Bu durum, her ne kadar ideal koşullarda geçerli olsa da 
muharebe koşullarında, hızlı bir şekilde kurulmuş askeri 
üslerde, şelterler, doğrudan zemine yerleştirilebiliyor. 
Ayrıca şelterler, her çeşit kamyonla taşınamıyor. Şelter, 
kamyona yüklenmeden, forklift ile taşınmak istendiğinde 
ise forkliftler, şelterleri yan tarafından kaldırarak taşıdıkları 
için, en az şelterin uzunluğu kadar geniş olan bir yola 
ihtiyaç duyuluyor ki; bu da her yerde bulunan bir altyapı 
değil.

Harekete Hazır Hale Gelmek için 
5 Dakika Yeterli
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, toplamda 4 ayrı taşıyıcı 
bacaktan oluşuyor. Bu bacaklar, şelterin 4 köşesine 
yerleştirilerek monte edildikten sonra, önce şelter yerden 

kaldırılıyor. Şelter, daha sonra, 4x4 taktik tekerlekli araçlar 
gibi, uygun güce sahip herhangi bir vasıtayla çekilerek 
taşınabiliyor.
Herhangi bir dış güç kaynağına ihtiyaç duymayan sistem, 
her bir bacakta ayrı ayrı bulunan manuel tahrikli hidrolik 
pompalar vasıtasıyla çalışıyor. Bununla birlikte, talep 
olması durumunda, her bir bacağa ayrı birer akü ünitesi ve 
elektrikli pompa yerleştirilerek, sistem elektrik tahriki ile 
de çalıştırılabiliyor.
Tek personel ile de kurulabilen sistemin, 2 personel ile 
kurulması durumunda, 4 adet bacağın şeltere bağlanarak, 
şelterin azami yüksekliğe kaldırılması ve harekete hazır 
hale getirilmesi sadece 5 dakika sürüyor.
Ağırlığı 30 tona kadar olan şelterleri, yerden  
50 santimetreye kadar kaldırabilen sistem, aynı şelteri, 
azami 15 km/sa hızla taşıyabiliyor. Sistem, ayrıca farklı 
ebat ve standarttaki pek çok şeltere monte edilebiliyor.
Her bir bacağın; yükseklik, uzunluk ve genişlik olarak 
ölçüleri 120 x 61 x 37 cm’dir. Kullanımına ihtiyaç 
duyulmadığında ise sistemin 4 bacağı bir araya getirilerek 
oldukça kompakt bir şekilde depolanabiliyor. 
Bacakların toplam ağırlığı, kaldırılması öngörülen 
şelterlerin ağırlığına bağlı olarak, 750 ila 1.000 kg arasında 
değişiyor. u

GES Mühendislik, 
Şelter Kaldırma ve Taşıma 
Sistemi’ni Tanıttı

Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, depolama 
durumuna getirildiğinde, 
çok az yer kaplıyor.
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Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, forkliftlerin 
aksine, şelterlerin takoz veya 
kızaklar üzerine bırakılması 
zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Sistem, zeminle temas 
halinde olan şelterleri de kaldırabiliyor.
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Geçtiğimiz dönemde, Katar’da pek 
çok başarılı projeyi hayata geçiren 

HAVELSAN, standında kurduğu iki 
farklı gösterim (demo) odasında, siber 
güvenlik teknolojileri konusunda 
geldiği noktayı ve ABD’de satın aldığı, 
Quantum3D firmasının görüntü üreteç 
kabiliyetlerini sergiledi. Katar’da, 
AW139 Uçuş Eğitim Merkezi’ni kuran, 
Müşterek Harekât Eğitim Merkezi’nin 
ise kuruluş çalışmalarına devam eden 
HAVELSAN, bu uygulamalara yönelik 
teknolojilerini de standında tanıttı.

MSI Dergisi: HAVELSAN, yakın zamanda, 
Suudi Arabistan’da ve Katar’da birer ofis 
açtı. Bu tabloyu, “HAVELSAN yurt dışı 
pazarlardaki varlığını güçlendirecek.” 
şeklinde yorumlayabilir miyiz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Kesinlikle öyle. 
Bu iki ülkedeki ofislerin yanı sıra Ku-
veyt’te ve Pakistan’da da birer ofis açtık. 
Yakın bir zamanda, Umman’daki ofisimi-

zi de hayata geçireceğiz. Hedef pazarla-
rımız olan ülkelerde bulunan bu ofisler 
vasıtasıyla projelerimizin takibini daha 
etkin bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. 
İhtiyaçlarını karşılayabilmek için, müş-
terilerimize daha yakın olmayı amaçlı-
yoruz. Buralardaki işlerimiz büyüdükçe, 
ofislerimizi de buna paralel olarak büyü-
teceğiz. Bu büyüme, sadece organik bü-
yüme şeklinde de olmayacak. Projelerin 
durumuna göre, ortak girişim şirketleri 
kurmamız ve ilgili ülkede, ortak üretim 
yapmamız şeklinde de olabilecek.

MSI Dergisi: Yakın zamanda, Katar 
Hava Kuvvetleri için, AW139 helikopter 
simülatörü merkezini hayata geçirdiniz. 
Bu bölgede, simülatör cephesindeki 
çalışmalarınız ne durumda?
Ahmet Hamdi ATALAY: Şu anda, Ka-
tar Hava Yolları ile sivil uçak simülatö-
rü konusunda görüşmelerimiz sürüyor. 
Dolayısı ile çalışmalarımız, sadece as-
keri alanla sınırlı kalmıyor. Sivil alanda 
da Türk Hava Yolları için yaptığımız ça-
lışmaya benzer projeleri, bu bölgedeki 
havayolu firmaları için yapma yönünde 

HAVELSAN’ın, Yurt Dışı Pazarlardaki Varlığı Güçlenecek

Nurettin Canikli, 
HAVELSAN’ın, Katar 

Silahlı Kuvvetleri 
için kurmakta olduğu 

Müşterek Harekât Eğitim 
Merkezi hakkında, 

Ahmet Hamdi Atalay’dan 
bilgi aldı.

Fuar sırasında, HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay’dan, firmanın uluslararası pazarlara dönük 
faaliyetleri hakkında bilgi aldık.
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faaliyetlerimiz devam ediyor. Uçak tip-
leri konusunda da her türlü sivil uçağın 
simülatörünü yapabilecek kabiliyeti ka-
zanmış durumdayız. Bununla birlikte, 
özellikle Boeing 737 ve Airbus A320 ai-
leleri konusundaki derin tecrübemiz ne-
deniyle bu uçakların simülatörleri ile il-
gili projelerimiz, çok daha hızlı ilerliyor.

MSI Dergisi: Katar’da, Müşterek 
Harekât Eğitim Merkezi kurulması 
ile ilgili, Ağustos ayında bir sözleşme 
imzaladınız. Bu projenin 
son durumunu öğrenebilir miyiz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bu proje  
ile Katar Silahlı Kuvvetlerinin, tüm  
kuvvet komutanlıklarının müşterek 

olarak harekât eğitimi yapmalarına 
olanak sağlayacak bir merkez ku-
racağız. Bizdeki Harp Akademileri  
Komutanlığının eğitim merkezine  
benzer bir tesis olacak. Projenin  
inşaat ihalesini de tamamladık.  
Çok yakında ilk çalışmalarımızı başla-
tacağız.
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MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Gördüğünüz 
gibi, fuarın önemli bir bölümünü, Tür-
kiye’den firmalar ve kurumlar oluştu-
ruyor. Bu, Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin geldiği noktanın görülmesi 
açısından çok önemli ve biz bununla 
gurur duyuyoruz. Türkiye’deki pazar 
artık bize yetmiyor; büyümemizi sürdü-

rebilmek için, yurt dışı pazarlara açıl-
maya başladık. Bu noktada da Körfez 
Bölgesi, bizim için en öncelikli pazar-
lardan biri konumunda.
Sektör olarak büyüme potansiyelimiz 
de çok fazla; çünkü hemen hemen her 
alanda ürünlerimiz var. Uçaktan tanka, 
gemiden mühimmata, haberleşmeden 
elektronik harbe kadar, her alanda; 
platform, alt sistem ve komponent üre-

tebiliyoruz. Dünyada, sadece 5 ülke, bu 
kadar geniş bir savunma ve havacılık 
sanayisine sahip. Bu ülkelerin 6’ncısı 
da biz olacağız.

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

HAVELSAN standının 
ziyaretçileri arasında, 
Pakistan heyeti de vardı.
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MSI Dergisi: Burhan Bey, ilk kez 
katıldığı DIMDEX fuarı, İŞBİR açısından 
nasıl geçiyor?
Burhan ÖZGÜR: Belirttiğiniz gibi, bu fu-
ara ilk kez katılıyoruz. Bizim açımızdan 
çok iyi geçiyor. Özellikle iki ülke ara-
sındaki, son dönemde gelişen olayların 
da paralelinde, İŞBİR’e, çok sıcak bir 
ilgi olduğunu gördük. Pek çok Katarlı 
firma ile olumlu geçen iş görüşmeleri 
yaptık. Bu firmaların yanında Katar’da 
iş yapan Türk firmaları ile de görüş-
melerimiz oldu. Bu görüşmelerle ilgili 
de çok yakın zamanda sonuç alaca-
ğımızı değerlendiriyorum. Bir yandan 
da ASELSAN, ADİK, Baykar Makina ve 
Nurol Makina gibi firmalarımızın imza-
ladıkları sözleşmeleri ve kurdukları iş 
bağlantılarını gözlemledik. Bu durum, 
bizim açımızdan da önemli; çünkü bu 
firmaların sistemleri içerisinde de bi-
zim jeneratörlerimiz var.

MSI Dergisi: Bu sistemlerin ihracatı 
gerçekleştikçe, aslında sizin 
ürünleriniz de yurt dışında kullanılıyor 
ve siz de ihracat yapmış oluyorsunuz. 
Müşteriniz olan ya da potansiyel 
müşterileriniz arasında yer alan bölge 
ülkelerine bir mesajınız var mı?

Burhan ÖZGÜR: Evet, her ne kadar 
tamamı doğrudan ihracat olarak ta-
nımlanmasa da İŞBİR ürünleri, Tür-
kiye dışında da kullanılıyor. Doğrudan 
ihracat kapsamında değerlendirile-
bilecek şekilde Katar’da kullanılan 
jeneratörlerimiz de var. Su arıtma 
tesislerinde kullanılmak üzere, 2009 
yılında, Katar’a, toplamda 11.000 kVA 
gücünde, 7 tane jeneratör vermiştik. 
2010, 2011 ve 2012 yıllarında, garanti 

kapsamında, bunların bakımlarını da 
biz yaptık. Garanti süreleri dolduktan 
sonra da ilgili personele gerekli eği-
timleri verdik.
Genel olarak, askeri ya da endüstriyel 
tipte verdiğimiz tüm jeneratörlerin, 
mutlak surette bakımlarını da planlıyo-
ruz. Dolayısı ile ürünlerin ömür devirle-
rindeki performansımız, bakım-idame 
desteğimiz ve maliyet-etkinliğimizle 
fark yaratıyoruz.

Alternatör Üretim Altyapısını Geliştiren İŞBİR, 
%100 Yerli Jeneratör için Çalışıyor
İŞBİR, fuarda; taktik sessiz jeneratörleri, mobil hibrit enerji sistemleri, deniz platformlarına 
yönelik jeneratörleri ve komuta kontrol sistemlerine yönelik jeneratörleri tanıttı. 
Fuar sırasında, İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür ile kısa bir söyleşi yaparak, firmanın 
gelecek vizyonu ve yakın zamanda açılım yapmayı düşündüğü alanlar hakkında bilgi aldık.
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Hedefler Gerçekleşiyor
MSI Dergisi: İŞBİR olarak, üretim 
çalışmalarınızın yanı sıra ekosistemi 
bir araya getiren ve sektörün 
nabzını tutan çalıştaylar düzenliyor; 
bu çalıştaylar neticesinde de 
çeşitli hedefler belirliyorsunuz. 
Bu çalıştaylarda elde ettiğiniz 
sonuçlardan da bahsedebilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: İlk çalıştayımızı, 
2016’nın sonunda yapmıştık. Bu ça-
lıştayda belirlediğimiz hedeflerden 
bir tanesi, mevcut tesisimiz yetmediği 
için, yeni bir fabrika kurmaktı. Şu anda, 
fabrikamızın yeri alındı. Mimari projesi 
çizildi. Pek yakında, inşaat ihalesi de 
yapılacak. Satın alınacak tezgâhlar be-
lirlendi. 2019’un ortalarına doğru, te-
menni ediyorum ki; yeni fabrikamızda 
üretime geçeceğiz. Bir diğer hedefimiz 
de Ar-Ge merkezi kurmaktı ki; bunu 
da başardık ve 9 Mayıs 2017’de, Türki-
ye’nin, 462’nci Ar-Ge merkezini hayata 
geçirdik. Bir diğer hedefimiz de alter-
natör çeşitlerimizi arttırmaktı ki; bunu 
da başardık. Dolayısı ile ilk çalıştayımı-
zın sonunda belirlediğimiz hedeflerin, 
hiçbirini havada bırakmadık; hepsini 
gerçekleştirdik. 2’nci çalıştayımızı da 
biliyorsunuz Mart ayı başında düzenle-
dik. Ana temamız da alternatörler oldu. 
Üniversitelerden çok değerli hocala-
rımız katıldı. ASELSAN ve ROKETSAN 
gibi iş ortaklarımız, servislerimiz ve 
bayilerimiz geldi. Bu etkinlik de ger-
çekten çok yararlı oldu.

MSI Dergisi: İŞBİR, 2’nci çalıştayın 
ardından ne gibi hedefler belirledi?

Burhan ÖZGÜR: Bu çalıştayda belirle-
diğimiz hedeflerden ilki, Türkiye’deki 
jeneratör pazarında, alternatörün tek 
üreticisi olmak. Malumunuz, bugün, 
yurt içindeki jeneratör üreticilerinin 
tamamına yakını, alternatörü ithal 
ediyor. Biz, kapasitemizi arttırıp, ka-
litemizi arttırıp, maliyeti düşürerek, 
bu pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. 
Bunu başardıktan sonraki amacımız 
da dünyada sayılı alternatör üreticileri 
arasına girmek. Bunu başaracak po-
tansiyel bizde var. Ürettiğimiz alter-
natörler, hiçbir zaman dünya marka-
larından geride kalmıyor; hatta daha 
da kaliteli. Bizim tek dezavantajımız, 
maliyet konusuydu. Kurduğumuz yeni 
fabrikamızdaki teknolojik yatırımlar ve 

kazanacağımız yeni kapasite ile mali-
yetleri de düşüreceğiz.
Bu çalıştay sonucunda ortaya koydu-
ğumuz bir başka hedef de rüzgâr jene-
ratörlerinin alternatörlerini üretmek. 
Biliyorsunuz ülkemiz, bu konuda çok 
verimli alanlara sahip. En son Yenile-
nebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
ihalesinde, devletimizin yerli katkı ko-
nusundaki kararlılığını gördük. Buna 
göre, bu tip projelerde, üretimdeki 
yerli katkı payının %60; yerli mühen-
dis istihdam oranının ise %80 olması 
gerekiyor. Rüzgâr jeneratörlerinin,  
3 ana bileşeni var: Direği, palleri ve tür-
bini. Türbini yerli imkânlarla yapabile-
cek olan kim? İŞBİR. Dolayısı ile biz de 
rüzgâr jeneratörü alternatörlerini ürün 
portföyümüze ekleyerek yerli katkı 
payı ile ilgili bu hedeflerde yer almayı, 
kendimize vizyon olarak belirledik. Şu 
anda, küçük güçlerde olmakla birlikte, 
bunun da çalışmalarına başladık.

Türkiye’nin İlk Taktik 
Sessiz Jeneratörü
MSI Dergisi: Yürüttüğünüz Ar-Ge 
faaliyetleri neticesinde ne gibi çıktılar 
elde ettiniz?
Burhan ÖZGÜR: Son dönemde, bu 
anlamda attığımız belki de en önem-
li adım, Türkiye’deki ilk sessiz taktik 
jeneratörü geliştirmek oldu. Bu ürü-
nümüz; +60 ve -32 santigrat derece 
sıcaklık ve soğuklukta çalışma, %95 
bağıl nemde çalışma, yağmur altında 
çalışma, sıcakta ve soğukta depola-
ma gibi tüm çevre koşulları testlerin-
den geçti. Elektromanyetik uyumluluk 
testlerinde de başarılı oldu ve ürünün 

İŞBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Çetinkaya ve Genel Müdürü 
Burhan Özgür

İŞBİR, fuarda, deniz platformlarına yönelik 
jeneratörleri de tanıttı.



Mayıs 2018 - 51

patentini aldık. Ürünün en önemli 
özelliklerinden birisi sessizlik. Bunu, 
su soğutmalı alternatör ile sağladık. 
Projede İŞBİR’in işçileri, teknikerleri 
ve mühendisleri çalıştı. Bir sonraki he-
defimiz ise bunun gücünü yükseltmek. 
Şu anda 50 kVA gücünde. Ama zaman 
içinde, 500 kVA’lara kadar çıkan al-
ternatörler geliştirmeyi düşünüyoruz. 
Bu su soğutmalı alternatörün de bir-
takım konfigürasyon değişiklikleri ile 
özellikle hibrit otobüslerde, elektrik 
motoru olarak kullanılabileceğini keş-
fettik. Bunun çalışmasını da yapacağız. 
Hatta bir üniversite ile birlikte, bunu  
TÜBİTAK projesine de dönüştürebiliriz.

İŞBİR’in Hedefi: 
%100 Yerli Jeneratör
MSI Dergisi: İŞBİR’in geleceği ile 
ilgili vizyonunuzu okuyucularımızla 
paylaşabilir misiniz?
Burhan ÖZGÜR: İŞBİR olarak esas he-
defimiz, ülke ekonomisine doğrudan 
katkı sağlamak ve katma değeri en 
yüksek jeneratörü üretmek. Burada da 
katkı değeri en yüksek olan şey, %100 
yerli jeneratör. Yakın bir gelecekte, 

bunu da başarmayı hedefliyoruz. Jene-
ratörün 3 ana bileşeni, motor, alterna-
tör ve panodur. Biz alternatör ve pano-
yu yapıyoruz, geriye motor kalıyor. Bu 
konuda da Yavuz Motor ile çalışıyoruz. 
Belli güçlere kadar jeneratör motoru 
üretebiliyorlar. Şu anda ilk geliştirdik-
leri; 30, 60, 75, 100 kVA’larda ürünlerini 
aldık, denedik, testlerini yaptık. Gayet 
başarılı oldu. Bu tip çalışmalar ve or-
taklıklar sayesinde, yakın gelecekte, 
%100 yerli jeneratörleri de üreterek, 
ülke ekonomisine doğrudan katkı sağ-
layacağız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Burhan ÖZGÜR: Tüm bu faaliyetleri-
mizde, Yönetim Kurulumuzdan, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV)’ndan, Mütevelli Heyetimizden, 
yani kısacası her yerden, her türlü des-
teği alıyoruz. Bugüne kadar, bize güve-
nenleri hiçbir zaman mahcup etmedik, 
bundan sonra da etmeyeceğiz.
Her şey Yüce Devletimiz, Aziz Milleti-
miz ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvet-
lerimiz için!

İŞBİR Genel Müdürü Burhan 
Özgür’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Burhan Özgür: “Son dönemde, Ar-Ge anlamında 
attığımız belki de en önemli adım, Türkiye’deki 
ilk sessiz taktik jeneratörü geliştirmek oldu.”
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Fuarı dolu dolu geçiren firmalardan biri de Leonardo oldu. 
Firma, hem fuarda önemli bir sözleşme imzaladı hem de 

fuarı, yine önemli gelişmeleri duyurduğu bir platform olarak 
kullandı. İtalyan Deniz Kuvvetlerinin ve İtalyan savunma ve 
havacılık şirketlerinin ortak olarak düzenlediği bir basın 
toplantısının da parçası olan firma, her gün yayınladığı basın 
bültenleri ile de ilgiyi sürekli üzerinde tutmayı başardı.

28 Helikopterlik Projede, 
Ana Yüklenici Leonardo
Leonardo açısından fuara damgasını vuran en önemli 
gelişme, 28 adet NH90 helikopterinin Katar’a satışını 
kapsayan ve 3 milyar doların üzerinde değere sahip 
sözleşmenin imzalanması oldu. Leonardo’nun ana 
yüklenicisi olduğu sözleşme, fuarın son günü düzenlenen 
törenle imzalandı. İmza törenine, Katar Başbakan 
Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dr. Khalid bin Mohammad 

Al Attiyah, İtalyan Savunma Bakanı Roberta Pinotti ve 
Leonardo CEO’su Alessandro Profumo da katıldı.
Leonardo’nun da parçası olduğu NHI Konsorsiyumu 
tarafından geliştirilen ve üretilen NH90 helikopterinin, 
NFH (NATO frigate helicopter / NATO fırkateyn 
helikopteri) ve TTH (tactical troop transport / taktik 
birlik nakli) olmak üzere, iki konfigürasyonu bulunuyor. 
Fuar sırasında imzalanan sözleşme kapsamında teslim 
edilecek helikopterlerden, 16 adedi TTH; 12 adedi ise 
NFH konfigürasyonunda olacak. Leonardo, NFH tipindeki 
helikopterlerin nihai montajından ve Katar’a tesliminden 
sorumlu olacak. Firma, ayrıca, aralarında çeşitli aviyonik 
sistemlerin ve algılayıcıların da olduğu ekipmanları tedarik 
ve entegre edecek. TTH tipindeki helikopterlerin nihai 
montajından sorumlu firma ise Airbus. Helikopterlerin 
teslimatı, 2020’de başlayacak ve 2025 yılında 
tamamlanacak.

Katar, 3 Milyar Dolarlık Helikopter Siparişi için Leonardo’yu Seçti

Leonardo, fuarda, 28 adet NH90 helikopterinin Katar’a satışını kapsayan ve 3 milyar doların üzerinde değere sahip sözleşmeyi, ana yüklenici olarak 
imzaladı. NFH sürümündeki iki farklı NH90 helikopteri ise hem fuar için ayrılan açık alanda hem de fuar kapsamında Hamad Limanı’na demirleyen, 
İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS Carlo Margottini (F 592) fırkateyni üzerinde sergilendi.

Fuarda, ağırlıklı olarak deniz platformlarına 
yönelik çözümlerini sergileyen Leonardo, 

OTO Marlin 40 deniz topunun da lansmanını yaptı.
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40 mm Ailesinin Son Üyesi: OTO Marlin 40
Ürettiği, 850’nin üzerinde 40 mm çapındaki deniz topu, 
dünya üzerinde, 30 farklı donanmada kullanılan Leonardo, 
fuarda, deniz savunma sistemleri ailesinin en yeni üyesi olan; 
OTO Marlin 40 deniz topunun lansmanını da gerçekleştirdi. 
OTO Marlin 40, hafif ve yüksek manevra kabiliyetine sahip; 
ancak bu özellikleri nedeniyle ağırlığı yüksek olan top 
sistemlerini taşıyamayan su üstü platformlara, yüksek ateş 
gücü sağlamak maksadıyla geliştirildi. Temelde, hava ve 
füze savunma harekâtında kullanılacak şekilde tasarlanan 
silah sistemi, su üstü hedeflere karşı da kullanılabiliyor. 
Uzaktan komutalı sürümü, 2.100 kg ağırlığa sahip olan 
sistem, saniyede 120 derece dönebiliyor ve farklı tipteki 
programlanabilir mühimmatı ateşleyebiliyor. Güvertede, 
tanklardaki kule çemberine benzer bir delik açılmasını 
gerektirmeden gemilere entegre edilebilen OTO Marlin 40, 
bir savaş yönetim sistemi aracılığı ile kontrol edilebildiği 
gibi, üzerinde bulunan elektro-optik sistemler ve balistik 
bilgisayar sayesinde, savaş yönetim sisteminden bağımsız 
olarak da kullanılabiliyor.

OTO 76/62 SR, Siber Güvenlik Testinden Geçti
Firmanın fuarda duyurduğu bir başka gelişme de OTO 76/62 
SR deniz topunun, ayrıntılı bir siber güvenlik değerlendirme 
testini başarıyla tamamlaması oldu. OTO 76/62 SR, böylece, 
günümüzde ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber tehditlere 
karşı, sağlam bir yapıda olduğunu kanıtladı.
Leonardo’nun OTO 76 mm serisi topları, dünyanın en 
yaygın kullanılan deniz topları arasında yer alıyor. Türk 
Deniz Kuvvetlerinin bazı fırkateynleri, korvetleri ve 
hücumbotlarında da bu toplar kullanılıyor. Leonardo, 
testleri, bu ürün ailesinde, yıllar boyunca yaptığı 
güncelleme ve iyileştirme çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan en güncel sürümde, topun, siber tehditlere hedef 
olabileceğinden hareket ederek başlattı. Özellikle topun 

tüm işlevlerini kontrol eden kritik önemdeki konsol 
üzerinden kurgulanan testlerde, Leonardo’nun belirlediği 
sıkı gereksinimlerin yanı sıra NIST SP800-53, ISO 15408 ve 
ISO 27002 standartlarının gereksinimleri de dikkate alındı.

Leonardo, Kabiliyetlerini, 
ITS Carlo Margottini Fırkateyni 
Üzerinde Sergiledi
İtalyan Deniz Kuvvetleri ile İtalyan havacılık, uzay, savunma 
ve güvenlik sanayisinde faaliyet gösteren firmaları temsil 
eden AIAD tarafından, ortaklaşa olarak 13 Mart’ta bir 
basın toplantısı düzenlendi. DIMDEX kapsamında, Hamad 
Limanı’nı ziyaret eden, İtalyan Deniz Kuvvetlerinin ITS Carlo 
Margottini (F 592) fırkateyninin ev sahipliği yaptığı toplantı, 
İtalyan savunma sanayisinin yeteneklerinin tanıtılması 
amacıyla gerçekleştirildi. Basın toplantısına, İtalyan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Valter Girardelli ve Leonardo 
CEO’su Alessandro Profumo da katıldı.
Toplantıda, AIAD Genel Sekreteri Carlo Festucci, FREMM 
programı kapsamında inşa edilen 3’üncü fırkateyn olan 
ITS Carlo Margottini üzerinde bulunan ve İtalyan firmaları 
tarafından üretilmiş sistemleri tanıtan bir sunum yaptı. 
Sunumun, Şekil 1’de görülen Leonardo ile ilgili bölümü, 
firmanın, deniz platformlarına yönelik geliştirdiği 
sistemlerinin çeşitliliğini de gözler önüne serdi. u

ITS Carlo Margottini (F 592) fırkateyni üzerinde gerçekleştirilen basın 
toplantısına, İtalyan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Valter Girardelli ve 
Leonardo CEO’su Alessandro Profumo da katıldı.

Şekil 1. FREMM sınıfı fırkateynler üzerindeki Leonardo ve Leonardo’nun ortağı olduğu şirketlerin sistemleri

©
 Leonardo
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MSI Dergisi: Medyacity; Eurasia 
Airshow, High-Tech Port ve Global 
SatShow gibi, doğrudan ya da dolaylı 
olarak savunma ve havacılık sanayisini 
ilgilendiren etkinlikler düzenleyen 
bir fuar firması olarak öne çıkıyor. 
Savunma ve havacılık sektörünün, 
Medyacity açısından önemi nedir?
Hakan KURT: Bu uluslararası fuarları; 
havacılık, uydu-uzay ve savunma sek-
törünün küresel aktörlerini, ülkemizde 
bir araya getirme vizyonuyla düzenli-
yoruz. Ülkemizin, ekonomi ve sanayi 
politikalarında stratejik önem taşıyan 
bu alanlarda, prestijli etkinliklere imza 
atmayı hedefliyoruz. Bu sayede, yerli ve 
yabancı firmaları, Türkiye’de bir araya 

getirerek, ikili iş görüşmeleri ve satış 
anlaşmalarıyla ihracatımızı arttıracak 
adımların atılmasına öncülük etmek 
amacındayız. Sektörel fuarlarımızın tü-
münün, ülkemize değer katacak alan-
larda olmasına ve devamlılık gösteren 
organizasyonlar olmasına büyük özen 
gösteriyoruz.

MSI Dergisi: Eurasia Airshow ile 
ilgili Şubat ayında düzenlediğiniz 
basın toplantısının ardından, 
okuyucularımızla paylaşabileceğiniz 
yeni gelişmeler yaşandı mı?
Hakan KURT: Rosoboronexport, UAC 
(United Aircraft Corporation), IRKUT 
Corporation, Leonardo, Thales Global 

Services ve Qatar Airways başta olmak 
üzere, havacılık sektörünün dev marka-
ları ile sözleşme imzaladık. Bunların ya-
nında pek çok firmayla da etkinliğe katı-
lım konusunda görüşmelerimiz sürüyor.

Medyacity CEO’su Hakan Kurt’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

Medyacity, Eurasia Airshow ve 
High-Tech Port’un Tanıtımına Odaklandı
Medyacity, fuarda, 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirilecek olan, Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı 
Eurasia Airshow’un ve 21-24 Kasım’da, İstanbul’da, 4’üncüsünü 
düzenleyeceği, High-Tech Port’un tanıtımına odaklandı. Firmanın 
savunma ve havacılık sektörüne bakış açısı ve Eurasia Airshow ile ilgili 
son gelişmeler hakkında, Medyacity CEO’su Hakan Kurt’tan bilgi aldık.
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Bu yılki DIMDEX’te; Yara Savunma Simülatörü’nü, 
YAKAMOS karinaya monteli sonarını ve Retinar PTR 

çevre gözetleme radarını ön plana çıkartan Meteksan 
Savunma, daha önce başka bir fuarda sergilemediği 
PELİKAN RF güdümlü mermi (G/M) simülatörünün de 
ölçekli bir modelini sergiledi. Firmanın son dönemdeki 
faaliyetleri hakkında, fuar sırasında görüşme fırsatı 
yakaladığımız, Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Cankara’dan bilgi aldık.
Meteksan Savunma, fuarda gerçekleştirdiği görüşmelerle 
birlikte, Yara Savunma Simülatörü konusunda, yeni bir 
Körfez ülkesi ile daha sözleşme imzalama aşamasına 
gelmiş durumda. Firmanın, gizlilik nedeniyle henüz ismi 
açıklanmayan kullanıcıyla sözleşme imzalamasıyla birlikte, 
Türk Deniz Kuvvetleri tarafından da kullanılmakta olan 
Yara Savunma Simülatörü’nün, Körfez Bölgesi’ndeki 2’nci; 
dünya genelindeki ise 3’üncü ihracatı gerçekleşmiş olacak. 
Simülatör, söz konusu ülkede kurulacak büyük bir eğitim 
tesisinin de parçası olacak.

Hedef, Her Yıl 1 Yara Savunma 
Simülatörü İhracatı
Meteksan Savunma’nın, Yara Savunma Simülatörü 
ihracatlarının son dönemde ivme kazandığına dikkat çeken 
Cankara, şunları söyledi: “Yara Savunma Simülatörümüz, 
kendisini kanıtlamış, olgun bir ürün haline geldi. Bu 
ürünümüz için, Türkiye ve Umman’ın ardından, 2017’de, 
Kore Cumhuriyeti ile bir sözleşme imzaladık. 2018’de 
de yeni bir Körfez ülkesi ile daha benzer bir sözleşme 
imzalamaya hazırlanıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, 
her yıl, 1 Yara Savunma Simülatörü ihracatı 
gerçekleştirmek.”
Bu ürünün, artık kendi markasını yarattığını belirten 
Cankara, şunları ekledi: “Fuar sırasında, iki farklı ülkenin 
deniz kuvvetleri komutanı, doğrudan Yara Savunma 
Simülatörümüz hakkında bilgi almak için standımızı ziyaret 
ettiler ve böyle bir ürüne ihtiyaçları olduğunu dile getirdiler. 
Böyle bir ziyaret, oldukça mutluluk verici; çünkü deniz 

kuvvetlerine yönelik platform simülatörleri konusunda, 
artık bir dünya markası olduğumuzun göstergesi.”
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Yangın ve Yara 
Savunma Simülatörü’nü, 2016 ortasında teslim eden 
Meteksan Savunma, 2017 başlarında da bu sistemin işletme 
sorumluluğunu üstlendi. Cankara, Dz.K.K.lığı için, ilk yılını 
tamamladıkları işletme süreci hakkında da şunları dile 
getirdi: “Dz.K.K.lığımız, yara savunma konusunda, hem 
personeli eğitenin hem de verilen eğitimi değerlendirenin 
aynı kurum olmasını, prensip olarak doğru bulmuyordu. 
Sistemin işletmesini bizim devralmamız ile birlikte, bu 
durum da ortadan kalktı. Biz, hem personelin eğitim 
seviyesi konusunda çok daha objektifiz hem de daha 
zorlayıcıyız. Bu da eğitim kalitesini arttırıyor.” u

Meteksan Savunma, Yara Savunma Simülatörü’nün 
3’üncü İhracat Haberi için Gün Sayıyor

Özgür Cankara
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Yangın Eğitim Simülatörü de 
İhracat Sırasında
Meteksan Savunma, Yara Savunma Simülatörü’nün 
ardından, Yangın Eğitim Simülatörü’nün de yurt dışındaki 
bir kullanıcıya satışı konusunda çalışmalara başladı. Yangın 
eğitiminin de yara savunma eğitimi gibi, dünyadaki tüm 
deniz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bir husus olduğunu 
vurgulayan Cankara, şunları ilave etti: “Yangın Eğitim 
Simülatörümüzün ihracatı konusundaki çalışmalarımıza 
da ara vermeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı 
zaman zaman da Yara Savunma Simülatörümüz ile giriş 
yapmayı başardığımız ülkelerde yoğunlaştırıp, Yangın 
Eğitim Simülatörümüzü de ikinci bir çözüm olarak 
mutlaka sunuyoruz. Sonuçta bu bir ihtiyaç; ancak ihtiyacın 
olgunlaşması ve öncelikli hale gelmesi, zaman alabiliyor. 
Biz, sadece bu ihtiyaçla ilgili farkındalığı kuvvetlendirmeye 
çalışıyoruz.”

PELİKAN, Dünya Donanmalarının Hizmetinde
Meteksan Savunma, Dz.K.K.lığının ihtiyacına yönelik olarak, 
geliştirilmesini ROKETSAN ile birlikte üstlendiği, PELİKAN 
RF G/M simülatörünün teslimini, geçtiğimiz yıl başarı 
ile gerçekleştirmişti. Ürünü ticarileştirerek yurt dışında 
pazarlama aşamasına getiren Meteksan Savunma, fuarda, 

sistemin ölçekli bir modelini de ilk kez sergiledi.
PELİKAN, sisteme yüklenmiş G/M tiplerinin arayıcı 
başlıklarını simüle edebiliyor. Böylelikle su üstü gemileri 
gibi çeşitli platformlarda görev yapan personele, söz 
konusu platforma yönlendirilmiş bir G/M tehdidi olması 
halinde, ne gibi karşı tedbirler uygulayabileceği konusunda 
eğitim veriliyor.
Simülatör üzerinde kullanıcının sistem ara yüzleri 
vasıtasıyla parametrelerini tamamen kendi ayarlayabileceği 
farklı G/M’leri simüle edebilen modüller bulunuyor. Bu 
sayede kullanıcı, tehdidin değişmesi halinde, herhangi bir 
dış kaynağa bağlı kalmaksızın, sisteme yeni G/M tipleri 
tanımlayabiliyor. Kullanıcı, bu işlemi kendisi yaptığı için, 
gizlilik de en üst seviyede sağlanmış oluyor. Cankara, 
böylelikle de kullanıcı personelin, farklı G/M tehdidine karşı 
eğitim alabileceğinin de altını çizdi.
Dz.K.K.lığının, G/M tehdidine karşı eğitim ihtiyacının, 
geçmişte, kiralık simülatörlerle karşılandığını hatırlatan 
Cankara, PELİKAN sayesinde, önemli bir kaynak tasarrufu 
sağlandığını da vurguladı. Cankara ayrıca, kiralık 
simülatörlerle ancak o simülatör üzerinde yüklü olan 
G/M’lere karşı eğitim yapılabildiğini de belirtti.

Retinar, Artık TSK Envanterinde
Retinar Çevre Gözetleme Radarı ailesinin çeşitli üyeleri, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bir süredir test 
edilmekteydi. Bununla birlikte, olumlu geçen testlerin 
ardından, sistem, ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
(K.K.K.lığı)’nın envanterine girdi ve böylece, geçtiğimiz yıl 
yurt dışına ihraç edilen Retinar, ilk yurt içi satış başarısını 
da yakaladı. Cankara, konuyla ilgili şunları belirtti: “Yakın 
gelecekte K.K.K.lığı envanterine girecek Retinar PTR 
sayısının gittikçe artacağına dair inancımız tam. Çünkü 
ürünle ilgili, sahadan çok güzel geri beslemeler alıyoruz. 
Çok hayati bir ihtiyacı karşılayan bu sistem, artık sahada 
operasyonlarda kullanılıyor. Bu, bizim için çok önemli 
bir referans olacak. Daha önce sistemin ihracatını 
gerçekleştirmiştik; ancak bu gelişme, ürünün ihracat 
potansiyelinde de çarpan etkisi yaratacak.” u

Meteksan Savunma 
Genel Müdürü Tunç Batum, 
firma standını ziyaret eden 
askeri yetkililere, Retinar PTR 
çevre gözetleme radarı ve 
firmanın diğer ürünleri hakkında 
bilgi verdi.

PELİKAN RF 
güdümlü 

mermi (G/M) 
simülatörü
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MSI Dergisi: Anıl Bey, öncelikle 
imzaladığınız sözleşmelerin detayları 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Anıl KAREL: Katarlı yetkililer,  
EJDER YALÇIN sözleşmesini imzala-
madan önce yürüttüğümüz görüşmeler 
esnasında, NMS 4X4’ü de takip ediyor-
lardı ve muhtemelen, bu aracın teda-
rikini de zaten planlamışlardı. Sonra-
sında, bize isteklerini ilettiler. Aracın, 
kendi kullanım konseptlerine ne kadar 
uyumlu olduğunu gördüklerini belirtti-
ler ve bununla ilgili de bir an önce söz-
leşme imzalamak istediler.

Bu sözleşme, NMS 4x4’ün, henüz yurt 
içinde satışı gerçekleşmeden ihracat 
başarısı elde etmiş olmamız açısından 
da çok önemli. Ayrıca, EJDER YALÇIN 
için Katar’la imzaladığımız ilk sözleş-
meden farklı bir sözleşme. Çünkü her iki 
aracın kullanım konsepti ve sınıfı farklı.

Bu arada, EJDER YALÇIN teslimatları 
da başladı. EJDER YALÇIN sözleşmesi 
de hem sayı olarak hem de konfigüras-
yon açısından öne çıkan bir sözleşme.

MSI Dergisi: NMS 4x4, Barzan 
Holding’in standında, üzerine çeşitli 

Barzan Holding ile 214 adet NMS 4x4 aracının satışına 
yönelik imzaladığı niyet anlaşması, Nurol Makina’nın, 

Katar’da son dönemde elde ettiği başarıların son halkası 
oldu. Fuarın 2’nci gününde düzenlenen törenle imzalanan 
NMS 4x4 sözleşmesine, Katar Özel Kuvvetler Komutanı 
Tümgeneral Hamad bin Abdullah Al Marri, Nurol Makina 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel ve Barzan Holding 
Programlar Müdürü Muhammed Jaber Labda imza attı. 
Firma, Katar ile daha önce de 342 adet EJDER YALÇIN III 
aracının satışı konusunda bir sözleşme imzalamıştı.
Törende konuşan Tümgeneral Hamad bin Abdullah Al 
Marri, şunları söyledi: “Nurol Makina’dan, 214 adet NMS 
4x4 aracı satın aldığımız için çok mutlu olduğumu belirtmek 
istiyorum. Bu anlaşma, dünyanın en iyi aracını aldığımız 
için, bizi ileriye götürecektir.”
NMS 4x4 sözleşmesi, Katar’ın, bu aracın ilk müşterisi olması 
yönüyle de öne çıkıyor. EJDER YALÇIN III’lerle ilgili daha 
önce imzalanan sözleşme ise hem araç sayısı hem de teslim 
edilecek araçların konfigürasyon çeşitliliği açısından dikkat 
çekiyor. Bu araçların ikisinin de ilk kullanıcısı, Katar Kara 
Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı olacak. u

Katar, NMS 4x4’ün 
İlk Kullanıcısı Olacak

Nurol Makina, fuarın ikinci gününde, Katar Kara Kuvvetleri’ne bağlı 
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ihtiyacına yönelik olarak, 
214 adet NMS 4x4 aracının satışına yönelik bir sözleşme imzaladı.

Modüler NMS 4x4’ün 
Farklı Konfigürasyonları Olacak
Fuar kapsamında bir araya geldiğimiz Nurol Makina Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel’le hem Katar’la imzalanan sözleşmeleri 
hem de İnsansız EJDER YALÇIN aracını konuştuk.
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silah sistemleri entegre edilmiş olarak 
sergileniyor. Katar için üretilecek 
araçlarda, ne gibi faydalı yükler 
görmeyi beklemeliyiz?
Dr. Anıl KAREL: Barzan Holding stan-
dındaki iki aracımız, ASELSAN’ın 
TANKSAVAR füze sistemi ve IGLA füze 
atıcı sistemleri entegre edilmiş olarak 
sergileniyor. Tanksavar füzesi atabi-
len 4x4 araç konsepti ve hava savunma 
füzesi atabilen 4x4 araç konsepti, Ka-
tar için yeni yeni kavramlar. NMS 4x4 
aracımız, modülerliği ile rakiplerinin 
arasından sıyrılıyor. Zaten sözleşme 
kapsamında teslim edeceğimiz araçlar 
da kullanıcı istekleri doğrultusunda, 
çeşitli konfigürasyonlarda olacak.

EJDER YALÇIN, 
Bir Haftada İnsansız Oldu
MSI Dergisi: Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Twitter hesabından, EJDER YALÇIN’ın 
insansız hale getirildiğini duyurmuştu. 
Bu konu hakkında biraz detay 
verebilir misiniz? Bu gelişmenin 
arkasında nasıl bir çalışma süreci 
yatıyor?

Dr. Anıl KAREL: EJDER YALÇIN’ın ilk 
tasarımını yaparken, gelecekte, tehdit-
lerin ve buna bağlı olarak da harekât 
konseptlerinin değişebileceğini de 
dikkate almıştık. Daha aracın asarım 
aşamasında, uzaktan komuta edilerek 
insansız olarak çalışabilecek şekilde, 
gerekli altyapıyı hazırlamıştık. Hatta 
ASELSAN’la daha önceden yapmış ol-
duğumuz, ETİ el yapımı patlayıcı tespit 

ve imha aracı vardı. SSM Kara Araçları 
Dairesi Başkanlığı da bunu bildiği için, 
bizden, aracı insansız hale getirmemizi 
istediler. Biz de ASELSAN’ı davet ettik 
ve birlikte, 1 haftalık bir çalışma yaptık. 
Burada önemli olan, ASELSAN’ın uzak-
tan kumandalı silah sistemini araca 
entegre edebilmekti; onu da başardık. 
Birlikte aracı test ettik ve başarılı oldu. 
Sayın Müsteşarımız da bunu sosyal 
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medyadan duyurunca, çok ses getirdi. 
Böyle bir ilgi beklemiyorduk açıkçası.
Neticede biz aracı hazırladık ve SSM’ye 
teslim ettik. Onlar da test edip karar 
verecekler. Araca ihtiyaçları olursa biz 
en iyi teslimat takvimi ve en iyi şart-
larda teslim edebilmek için, göreve 
hazırız. Şu anda, SSM’nin kararını bek-
liyoruz. Envanterde mevcut olan tüm 
EJDER YALÇIN’ları da konfigürasyon-
dan bağımsız olarak, kolaylıkla insan-
sız görev yapabilir hale getirebilecek 

durumdayız. Küçük bir sistem ilavesi 
ile bu dönüşümü tamamlayabiliyoruz.

Yeni Bir İnsansız Araç 
Konsepti
MSI Dergisi: İnsansız EJDER YALÇIN’ın 
kullanım konsepti hakkında bilgi 
verir misiniz?
Dr. Anıl KAREL: Öncelikle şunu belirt-
meliyim ki; EJDER YALÇIN, insansız 
hale getirildiğinde, araç içerisinde, kul-
lanıcı açısından herhangi bir değişiklik 

olmuyor. Aracın kabini içerisine, kablo-
lar veya eyleyiciler eklenmiyor. Sadece 
direksiyon sistemine, bir kutu ilave 
ediyoruz ve kullanıcı, tek bir düğme-
ye basarak aracı, normal kullanımdan 
insansız kullanılabilir hale dönüştüre-
biliyor. Dolayısı ise araç, sanıldığı gibi, 
insansız şekilde muharebe edebilmesi 
için güncellenmedi.
Bu aracın kullanım konseptini, Afrin’de 
yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı gibi, 
daha çok asimetrik çatışmalara yönelik  

NMS 4x4’ün, ASELSAN’ın IGLA füze atıcı sistemi (solda) ve TANKSAVAR füze sistemi (sağda) 
entegre edilmiş iki farklı sürümü, Barzan Holding standında sergilendi.
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olarak kurguladık. Araç komutanı, in-
tikal halindeyken el yapımı patlayıcı 
(EYP) ya da pusu gibi herhangi bir teh-
dit hissettiğinde, güvenli bir noktada 
aracın terk edilerek, tehlikeli bölgeye, 
insansız olarak gönderilmesini sağla-
yabilir. Tehdit durumu ortadan kaldı-
rıldıktan sonra veya bir tehdit olmadığı 
görüldükten sonra ise araç geri getiri-
lerek harekâta normal seyrinde devam 
edilebilir. Bu da kullanıcı personelin 
hayatının riske atılmasının önlenmesi 
ve personelin, huzur ve güven içinde 
görevini yapabilmesi demek.

MSI Dergisi: İnsansız araçlar 
konusunda, Nurol Makina cephesinden 
duyacağımız bir sonraki haber ne 
olabilir?
Dr. Anıl KAREL: Kendi öz kaynakları-
mızla yaptığımız, birtakım çalışmaları-
mız var elbette; ancak bunlar, biraz da 
kullanıcının belirleyeceği doktrinlerle 
şekillenecek. Çünkü bu konu, tüm dün-
yada kullanıcıya göre değişiklikler gös-
teriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emni-
yet Genel Müdürlüğü gibi bu tip araçları 
tercih etmesi muhtemel kurumların da 
insansız araçlarla ilgili konseptleri ge-
lişiyor. Bununla birlikte, bizim şu anda, 
ilk etapta yapılabileceğimiz şeylerden 
birisi, insansız EJDER YALÇIN’daki 
kontrol mesafelerinin arttırılması ola-
bilir. Bunun dışında, EJDER KUNTER 
üzerinde, IDEF 2017’de sergilediğimiz 
drone sistemini, çok rahatlıkla bu ara-
ca da entegre edebiliriz.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın, insansız 
araçlar konusundaki vizyonu nedir?
Dr. Anıl KAREL: İnsansız araç denildiği 
zaman, aslında bizim anladığımız şey, 

yarı otonom ya da tam otonom araçlar. 
Yani belirli bir görev için geliştirilmiş, 
üzerinde faydalı yükler olan, kendi başı-
na karar verebilen araçlar. Ya da birbiri 
ile gerçek zamanlı olarak haberleşen, 
sürü halinde araçlar. Ama şu anda, 
bununla ilgili temel teknolojiler hazır 
olsa bile kullanım konseptleri henüz 
olgunlaşmadı. Ayrıca bu konuyla ilgili, 
haberleşme altyapısı gibi destekleyici 
teknolojilerin de hazır olması lazım. Dü-
şünsenize; elinizde oldukça maliyetli bir 
platform ve üzerinde yine pahalı bir fay-
dalı yük var. Bu aracı, muharebe sahası-
na gönderiyorsunuz; ancak araçla ileti-
şiminiz kesilirse aracı kaybedebilirsiniz. 
O yüzden, bu tip destekleyici teknoloji-
lerin de paralelde gelişmesi gerekiyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Dr. Anıl KAREL: Nurol Makina olarak 
en çok önem verdiğimiz konulardan bir 
tanesi, yurt içi ve yurt dışındaki kullanı-
cıların ihtiyaçlarını karşılarken ülkemizi 
ve ülkemizin savunma ve havacılık sa-
nayisini de en iyi şekilde temsil edebil-
mek. Çünkü biz, ülkemizi ne kadar iyi 
temsil edersek Türk firmalarına olan 
güven ne kadar artarsa sadece Nurol 
Makina değil, sektörümüzün tamamı bu 
pazarlara çok daha rahat girer. Bunu da 
kendimize bir görev olarak görüyoruz. 
Hedefimiz, ülkemize katma değer ka-
zandırmak ve bu hedefe doğru, hiç dur-
madan yürümeye devam ediyoruz.

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

Nurol Makina’nın kendi standında sergilediği 
EJDER YALÇIN, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.
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ROKETSAN, ürün ailesinin büyük bir bölümünü sergilediği 
fuarda, geniş bir stant ile yer aldı. Firma’nın sergilediği 

ürünler, şu şekilde sıralandı:
n	 SOM-J JSF Uyumlu Stand-Off Mühimmatı,
n	 TEBER Lazer Güdüm Kiti,
n	 TRG-300 KAPLAN Füzesi,
n	 TRG-122 Füzesi,
n	 Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi,
n	 OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 CİRİT 2,75’’ Lazer Güdümlü Füzesi ve Lançeri,
n	 MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ve
n	 MAM-C Mini Akıllı Mühimmat.
ROKETSAN ayrıca, Kaideye Monteli CİRİT, T-107/122 Çok 
Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi ve T-122/300 ÇNRA 
Sistemi’nin de ölçekli modellerini fuarda sergiledi.
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, DIMDEX 
katılımlarına ilişkin şunları söyledi: “ROKETSAN olarak, 
roket ve füze silah sistemleri ile Körfez ülkelerinin muhtemel 
tehditlere karşı savunma ve caydırıcılığını tesis etmek 
maksadıyla bölge ülkelerinin düzenlediği savunma ve 
havacılık fuarlarının tamamına, düzenli olarak katılıyoruz. 
Dost ve kardeş Körfez ülkelerinin sahip olduğu güçlü 
finansal yapı ve sürdürülebilir kârlılığa bağlı sürekli büyüme 
hedeflerine ve en önemlisi de bölgenin barış ve güvenliğine 
katkı sağlamak; milli ve yerli ürünler için ortak üretim 
hedeflerine destek olmak; yenilikçi ve yaratıcılığa dayalı yeni 
silah sistemlerini ortaklaşa geliştirmek; yetkinliklerimizi 
ve altyapı kapasitemizi, körfez ülkelerinin genç ve eğitimli 
mühendisleri ile paylaşarak güvenli yarınları birlikte 
şekillendirmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Yaşar, geçtiğimiz günlerde, Lockheed Martin tarafından 
yayınlanan SOM-J ile ilgili tanıtım videosuna ilişkin 
sorumuza şu yanıtı verdi: “SOM-J projesi kapsamında, 
Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC) firması 
ile bir sözleşmemiz var ve buna istinaden, pazarlama 
çalışmaları konusunda, onlardan destek alıyoruz. SOM-
J’nin, F-35 uçağına entegrasyon faaliyetleri ise Lockheed 
Martin Aeronautics tarafından yürütülüyor. Proje ile ilgili 
çalışmaların 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.” u

ROKETSAN, Roket 
ve Füze Silah Sistemlerinden 
oluşan Geniş Ürün 
Yelpazesini Sergiledi
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MSI Dergisi: Sarsılmaz’ın, bu yılki fuar 
gündemi hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Latif Aral ALİŞ: Uluslararası alan-
da stratejik iş birliği içinde olduğu-
muz dost ülke Katar’da düzenlenen  
DIMDEX fuarına milli katılımın, önem 
arz eden bir konu olduğuna inanıyoruz. 
Sarsılmaz olarak da bugüne kadar, bu 
konuda elimizi taşın altına koymaktan 
çekinmedik ve bölge için, bazı çalışma-
lar da gerçekleştirdik.
Bu yılki DIMDEX’te, ilk defa, silah ve 
mühimmat ailemizi bir arada sergili-
yoruz. 2018 yılı içerisinde, hem Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne hem de 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’ne 
teslimatı gerçekleştirilecek olan pi-
yade tüfeğimiz SAR 223T ve makineli 
tabancamız SAR 109T’yi fuara getirdik. 
Sergilediğimiz ürünler arasında ayrıca; 
Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Pro-
jesi (ÖYTP)’nin açık ara birincisi olan  
SAR 9 da var.
Fuarın ilk günü, Milli Savunma Baka-
nımız, Genelkurmay Başkanımız ve 

Savunma Sanayii Müsteşarımızın ziya-
retleri ve ürünlerimize ilgileri, bizi gu-
rurlandırdı. Standımızda ağırlamaktan 
mutlu olduğumuz konuklardan birisi 
de Katar Milli Savunma Bakanı oldu. 
Kendisi de ürünlerimizi uzun uzun in-
celeyerek bilgi aldı.

MSI Dergisi: Sergilediğiniz ürünlerin 
fuarda gördüğü ilgi açısından neler 
söyleyebilirsiniz?

Latif Aral ALİŞ: 5,56 mm çapında-
ki piyade tüfeklerimiz SAR 223T ve  
SAR 223C, yaklaşık 5 yıldır, yurt dışında 
büyük ilgi görüyor. Kolluk kuvvetlerimi-
zin ihtiyacı için tasarlanan, pistonlu mo-
del SAR 223P’nin üretimine de başladık. 
Bu ürünlerle yabancı devlet kurumları-
nın açtığı ihalelere katılıyoruz. Ürünleri-
mizi tanıyıp, deneme imkânı bulan kimi 
yabancı devlet kurumlarına ise ihalesiz, 
doğrudan teslimat yaptığımız da oluyor.

Sarsılmaz, DIMDEX Sahnesinde, 
Silah ve Mühimmat Ailesi Ürünlerini Birlikte Sergiledi
Silah ve mühimmat ailesi ürünlerinin ilk kez bir arada görülebildiği bu yılki fuarda, Sarsılmaz, 
piyade tüfekleri, av tüfekleri, makineli tabanca ve tabanca ürün ailelerini sergiledi. Sarsılmaz’ın 
fuar gündemi ve fuarda öne çıkan ürünleri hakkında, Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş’ten bilgi aldık.
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Kavramayı kolaylaştıran polimer ray 
kılıfları ve yeni modern görünüşlü 
kompakt taktik dipçik gibi geliştir-
melerle yeni görünümüne kavuşan 
makineli tabancamız SAR 109 da  
yine büyük beğeni topluyor. Meskûn 
mahal kullanımı için tasarlanan bu 
silah; hafifliği, kompaktlığı ve 9x19 
mm çapında tabanca mermisi kulla-
nıyor olması avantajı ile oldukça ilgi  
görüyor.
SAR 9 ise 2018’in diğer fuarların-
da olduğu gibi, bu fuarın da gözdesi. 
Bilindiği üzere SAR 9, EGM’nin 9x19 
mm çapında, yarı otomatik nitelikte, 
40.000 adetlik tabanca alımına dair 
ihalesinde, testleri tamamlayabilen 
tek tabanca oldu ve ÖYTP’de de “Mil-
li Tabanca” olmaya layık görüldü. Bu 
gelişmelerin de etkisiyle SAR 9, hem 
Türk hem de yabancı devlet adamla-
rı, askerler ve güvenlik güçleri men-
supları tarafından, merak ve takdirle 
inceleniyor.

MSI Dergisi: Sarsılmaz, MPT-76’nın 
üretimini yapan firmalar arasında 
yer alıyor. Sizin bu konudaki teslimat 
takviminiz ne durumda?

Latif Aral ALİŞ: Büyük bir onurla seri 
üretimini üstlendiğimiz MPT-76 pro-
jesinde, bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirmek için, var gücümüzle çalışma-
ya devam ediyoruz. İlk etapta, 10.000 
adet MPT-76 üretimi için sözleşme im-
zalamıştık. Yeni imzaladığımız sözleş-
meler ile bu sayı 20.750 adede yüksel-
di. MPT-76’nın her bir parçasını, kendi 
tasarımımız olan piyade tüfeklerinden 
gelen bilgi birikimimiz ve ileri üretim 
teknolojilerimiz ile harmanlıyoruz. Bu 
özverili çalışmanın sonucu olarak da 
ilk 500 adetlik kafilenin teslimatını, 
Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Aralık ayında, 2.500 adetlik 
ikinci kafilenin teslimatı ile teslimat-
larımız devam edecek. Bu konudaki 
bakış açımız, zor koşullara dayanabi-
lecek, yüksek mukavemetli parçalar 
üretmek; yüksek üretim kapasitesi ve 
tekrar edilebilir üretim teknolojisi ola-
rak tanımlanabilir.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp soruları-
mızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Yonca-Onuk Tersanesi, 2016 yılında olduğu gibi, bu yıl 
da fuarda attığı imzalarla adından söz ettirdi. Firmanın, 

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı ile fuarın 2’nci günü 
imzaladığı sözleşmeler, iki farklı konfigürasyonda ve 8 
adet, 26 metre boyundaki Kaan sınıfı ONUK MRTP24/U 
botunun teslim edilmesini kapsıyor. Sözleşmelerden ilki 
kapsamında, 4 adet Özel Harekât Botu (Special Operations 
Craft / SOC) konfigürasyonunda; ikincisi kapsamında ise 4 
adet Hücumbot (Fast Attack Craft / FAC) konfigürasyonunda 
platform inşa edilecek.
SOC tipindeki platformların üzerinde, 1’er adet ASELSAN 
STAMP uzaktan komutalı silah sistemi bulunacak. FAC tipi 
platformların üzerinde ise 2’şer adet ASELSAN STAMP 

olacak ve bu botlara, ASELSAN tarafından geliştirilen, 
BORA alçak irtifa hava savunma füze sistemi entegre 
edilecek.
Uzaktan komutalı bu fırlatma sisteminde kullanılacak 
olan güdümlü mermi ise MBDA firmasının MISTRAL füzesi 
olacak. Esas kullanım amacı yakın hava savunması olan bu 
güdümlü füzeler, ihtiyaç halinde, su üstü hedeflere ve kara 
konuşlu hedeflere karşı da kullanılabiliyor.
Ana makina seçimine göre değişmekle birlikte, MRTP24/U, 
tam yüklü iken azami 54 knot sürat yapabiliyor. Botta 2 
adet ana makina bulunuyor. Bu ana makinalar, kullanıcı 
tercihine göre, 1.630 kW veya 1.939 kW gücünde olabiliyor. 
Kompozit gövdeli botların sevk sistemi ise su jetleri. 55 ton 

deplasmana sahip MRTP24/U’nun menzili 
ise 500 deniz milinin üzerinde. 5 kişilik 
bir mürettebatın görev yaptığı bot, tam 
donanımlı, 16 özel kuvvetler personelini de 
taşıyabiliyor.
Sözleşmeler, düzenlenen bir törenle Katar 
Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral 
Hamad bin Abdullah Al Marri ve Yonca-Onuk 
Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şakir A. 
Yılmaztürk tarafından imzalandı. Törende 
konuşan Yılmaztürk, şunları söyledi: 
“Bugün bu sözleşmeleri imzalıyor olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Ancak biz Katarlı 
kardeşlerimizle, Katar Silahlı Kuvvetleri ile 
10 yıldır çalışıyoruz. Ülke olarak birbirimize 
ihtiyacımız var ve samimiyetle söyleyebilirim 
ki; iki devletin, aslında tek bir ülke olduğunu 
hissediyorum.” u

Katar Özel Kuvvetlerinde, Yonca-Onuk MRTP24/U Devri

Özel Harekât Botu (Special Operations Craft / SOC) 
konfigürasyonundaki ONUK MRTP24/U botu.
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Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dr. Ekber İ.N. Onuk ve Silah 
ve Komuta Kontrol Sistemleri 
Proje Müdürü Dr. Ufuk Demirci 
ile sözleşmeleri imzalanan 
projelerin detayları ve firmanın 
Katar için daha önce üstlendiği 
projelerin durumunu konuştuk.
MSI Dergisi: Ekber Bey, öncelikle 
sözleşmelerini fuarda imzaladığınız 
bu projelerin detaylarını ve Türk 
savunma sanayisi açısından öne çıkan 
özelliklerini sizden dinleyebilir miyiz?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Teslim edeceği-
miz FAC tipi botlar, özellikle ateş gücü 
ile öne çıkıyor. Sonuçta bu botlar, 
üzerlerinde güdümlü füze fırlatma 
sistemleri taşıyacaklar. Bu yönüyle bu 
proje bir ilk. Bu proje ile Türk tasarımı 
bir platform, ilk kez üzerine güdümlü 
füze lançeri entegre edilerek satılıyor. 
Bunun yanında botların denizcilik per-
formansı da üst düzeyde. Öyle ki; bir 
kıyaslama yapmak gerekirse botların 
performansı, ABD Deniz Kuvvetlerinin 
Mark V devriye botları ile Mark VI dev-
riye botlarının arasında. Botların üze-
rindeki silahlar da dahil olmak üze-
re, tüm sistemlerin entegrasyonunu, 
tüm projelerimizde olduğu gibi, biz 
gerçekleştireceğiz. Bunu da enteg-
rasyon konusunda uzman ve yetişmiş 
ekibimizle başaracağız. Dolayısıyla 
kullanıcıya, anahtar teslim bir çözüm 
vereceğiz.

MSI Dergisi: Bir önceki DIMDEX 
fuarında, Katar Deniz Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarına yönelik, 6 adet Kaan sınıfı 
ONUK MRTP20’nin inşasına yönelik 
imzalar atılmıştı. Bu projenin son 
durumunu öğrenebilir miyiz?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: 2 yıl önceki fuar 
sırasında, bir mutabakat muhtırası 
imzalamıştık. Proje ile ilgili isterler, o 
muhtıradan sonra şekillenmeye başla-
dı. Bu esnada, bizim de Katar tarafıyla 
çeşitli görüşmelerimiz oldu. Onların 
istekleri doğrultusunda, konfigürasyon 
anlamında çeşitli alternatifler önerdik 
ve projenin isterlerinin netlik kazan-
masıyla da proje şu anki haline geldi. 
Biz de kendi süreçlerimizi başlattık. 
Önümüzdeki dönemde de botları tes-
lim edeceğiz.

MSI Dergisi: İmzaladığınız 
sözleşmelerin haricinde de farklı 
ürünleriniz Katar Deniz Kuvvetleri 
tarafından kullanılıyor. Bu ürünler 
için lojistik destek hizmeti de sağlıyor 
musunuz?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Sağlamaktan da 
öte, belki de sektördeki pek çok üre-
tici içerisinde, ürününün en çok arka-
sında duran tersanelerden birisiyiz. 
Batıdaki pek çok üretici, teslimattan 
sonra, müşteri ile bizim kadar yakın 
ilişkiler içerisinde olmadığını görüyo-
ruz. Çünkü niyetimiz, kullanıcıya bir 
seferlik ürün satıp; ondan sonra da 
arkamızı dönüp gitmek değil. Biz, kalı-
cı bağlantılar ve uzun soluklu ilişkiler 
kurmayı amaçlıyoruz. Katar açısından 

bakarsak da burada, başında bir mü-
hendis olan, ciddi bir bakım-onarım 
ekibimiz var. Bu ekip, teslim ettiğimiz 
platformlara, çok ciddi bir destek sağ-
lamakla kalmıyor; hem kullanıcının 
istekleri hem de bizim gözlemlerimiz 
doğrultusunda, ürünlerimiz üzerinde, 
çeşitli iyileştirme çalışmaları da ya-
pıyorlar. Pek çok üretici, kullanıcıdan 
gelen geri beslemeleri, o da becere-
bilirse ancak bir sonraki tasarıma, bir 
sonraki projeye yansıtabilirken biz, 
bu girdileri, çok kısa sürede haya-
ta geçiriyoruz. Şunu da eklemeliyim 
ki sağladığımız bu destek, genellikle 
imzaladığımız hiçbir sözleşmede yer 
almıyor. Dediğim gibi, biz kalıcı bağ-
lantılar kurmayı seviyoruz ve ürün 
teslimatından sonra verilecek lojistik 
ve teknik desteği, kendimize bir gö-
rev olarak görüyoruz. Bu, Yonca-Onuk 
Tersanesi’nin, en önemli özelliklerin-
den birisidir.

MSI Dergisi: Bu yaklaşım, üretici 
açısından oldukça maliyetli olabilecek 
bir süreç. Bunun ardında yatan temel 
felsefe nedir?
Dr. Ufuk DEMİRCİ: Buradaki temel 
amacımız, ülkemize fayda sağlayabil-
mek. Ancak bunun için, bir yüzümü-
zün daima ihracata ve yurt dışına dö-
nük olması gerektiğinin farkındayız. 
Çünkü yurt dışındaki başarılarımız, 
bize yurt içindeki projelerin kapıları-
nı açıyor. Yurt içerisindeki projelerde 
yer aldığımız zaman da ülkemizin ih-
tiyaç duyduğu, yüksek katma değerli  

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Yonca-Onuk Tersanesi arasındaki, 
8 adet ONUK MRTP24/U botu siparişini kapsayan sözleşme, fuarın 2’nci gününde imzalandı.
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ürünleri sunma fırsatını yakalıyoruz. 
Biz, kendi donanmamıza ve kendi 
sahil güvenliğimize, katma değeri 
yüksek ürünler üretip teslim eder-
sek ülkemiz kazanır. İşte bu yüzden, 
öncelikle ihracat tarafımızın güçlü 
olması şart. Yurt dışında başarılı ola-
bilmek içinse müşteri memnuniyeti 
kaçınılmaz. Kullanıcıya sunduğumuz 
lojistik ve teknik destek hizmetleri 
de bu memnuniyeti sağlamanın en 
etkili yolu.

MSI Dergisi: Yonca-Onuk Tersanesi, 
ihracat projelerinde rakiplerinin 
önüne nasıl geçiyor? 
Sizi rakiplerinizden farklı kılan ne?
Dr. Ekber İ.N. ONUK: Biz, daima di-
ğerlerinin deneyemediklerini dene-
yen, yenilikçi bir yaklaşıma sahip ol-
duk. Bizi farklı kılan şeylerden birisi 
bu. Bu sayede, kendi sınıfında, dün-
yanın en hızlı botu olan Kaan sınıfı  
ONUK MRTP34’ü yapabiliyoruz. Şu 
anda, daha kimse bu botun perfor-
mansına erişebilmiş değil. Bu yaklaşı-
mımızın yanı sıra bizi rakiplerimizden 
ayıran en önemli özelliğimiz, teknenin 
gövde tasarımını yapmanın ötesinde, 
belli bir görevi yerine getirebilecek 
savaş platformunu, silah sistemleri 
ve diğer faydalı yükleri ile birlikte bir 
bütün olarak ortaya koyuyor olmamız. 
Hatta icra edilecek görevin gereklilik-
lerini gördüğümüzde, bu görevin bir 
adım ötesini öngörebiliyoruz. Böylece; 
yarın kullanılacak platformu, bugün-
den ortaya koyabiliyoruz. Rakiplerimiz 

ilk başta abarttığımızı düşünseler de 
daha sonra bizi kopyalayıp bize yetiş-
meye çalışıyorlar.
Dr. Ufuk DEMİRCİ: Bunu şöyle de ifade 
edebiliriz: Nasıl ki fuardaki standımız, 
ASELSAN ve HAVELSAN gibi ana yük-
lenicilerin stantlarına yakınsa biz de 
çalışmalarımızda, bize sistem sağla-
yan firmalara bu kadar yakınız. Onla-
rın sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri 
de çok iyi biliyoruz. Kullanıcı bir ihtiya-
cı doğrultusunda bize geldiği zaman, 
alt sistem seviyesinde bir tasarım or-
taya koyabiliyoruz. Yani sadece; “Size 
şu kadar metrelik bir platform yapa-
lım; üzerine de şu silahları takalım.” 
demiyoruz. Doğrudan kullanıcının 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, onun 
için özel bir çözüm sunuyoruz. Hatta 
yeri geldiğinde, kullanıcıyı yönlendi-
riyoruz. Sıklıkla yer aldığımız ihracat 
projelerinin zorlayıcı doğası, bizi buna 
mecbur bırakıyor. Bunları yaparken 
de Türkiye için en yüksek katma de-
ğeri yaratıyor ve ülkemize katkı sağ-
lıyoruz. Kısacası mimariyi ve konsepti 
ortaya koyabilmemiz, bizim en güçlü 
yanımız.

Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dr. Ekber İ.N. Onuk ve Silah 
ve Komuta Kontrol Sistemleri 
Proje Müdürü Dr. Ufuk Demirci’ye, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdıkları ve verdikleri 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Melike BEYKOZ: Yapay zekâ, 
eski Yunan’dan beri konuşulan;
ancak 1950’lerde, Alan Turing ile 
modern anlamda tanımlanan bir 
kavram. Yapay zekânın, bugünlerde 
gündemin üst sıralarına çıkmasının 
sebepleri neler?
Taha YÜCEL: Yapay zekâyı, insan gibi 
düşünen, insan gibi karar veren, kendi-
ni geliştirip öğrenen ve kendini düzelten 
sistemler veya makineler olarak tanım-
layabiliriz. Yaklaşık 60 yıllık bir konudan 
bahsediyoruz. İlk bilgisayarlar, “mainf-
rame” denilen ana makinelerdi; Çok yer 
kaplıyorlardı ve bugüne kıyasla çok ya-
vaştılar. Zamanla, bilgisayarların işlem 
kapasiteleri arttı, küçüldüler, güçlendi-
ler ve hızlandılar. İkincisi, kayıt kapasi-
teleri arttı. Eskiden kilobyte’lar konuşu-
lurken şimdi, USB belleklerde, terabyte 
kapasitelerden söz ediyoruz. Üçüncüsü, 

bulut teknolojileri ile ağ tabanlı kulla-
nım başladı. Geleceğimizin telekomüni-
kasyon teknolojisi de ağ tabanlı olacak. 
Cihaz bağımlı, yerel yapıların yerini, ağ 
teknolojileri alacak. Mimaride de açık 
sisteme (Open Network Architecture) 
dönülüyor. Bizim operatörlerimiz de 
muhtemelen bu yapılara hazırlanıyorlar-
dır. 5G ile birlikte, kullanımı artacak olan 
IoT (Internet of Things) ile neredeyse 
tüm nesneler, İnternet’e bağlanacak ve 
tabii geniş bant (broadband) kapasiteleri 
de artacak. İnternet’in yaygınlaşması ile 
de milyarlarca cihaz ağa bağlanacak.
Teknolojideki bu gelişimle birlikte, ya-
pay zekâ ile insansız kara, hava ve de-
niz araçları, uçaklar, gemiler, silahlar 
hayatımıza girecek. Sadece ulaşım ve 
savunma sanayisinde değil tarım, sağ-
lık, yargı gibi alanlarda da yapay zekâ 
kullanımını göreceğiz.

Avrupa Konseyi 
bünyesindeki Yapay 
Zekâ ve İnsan Hakları 
Uzmanlar Komitesi’nin 
ilk toplantısı, 6-7 Mart 
tarihlerinde, Strazburg’da; 
Stanford, MIT, Oxford 
gibi üniversitelerden 
akademisyenlerin, sektör 
ve sivil toplum kuruluşları 
uzmanlarının ve Avrupa 
Konseyi üyesi devletlerin, 
davetli temsilcilerinin 
katılımıyla yapıldı. Bu 
toplantıda ülkemizi temsil 
eden, RTÜK (Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu) 
üyesi Taha Yücel, yapay 
zekâ üzerine bir sunum 
yapmış ve sunumunda, 
gelecekte oluşabilecek, 
insan hakları ile ilgili 
risklere ve düzenleme 
eksikliklerine dikkat 
çekmişti. Bu sunumdan 
kısa bir süre sonra, 
18 Mart’ta, Yücel’in 
sunumunda belirttiği 
düzenleme eksiklerine 
ilişkin tespitinin 
doğruluğunu ortaya koyan 
bir gelişme yaşanmış 
ve UBER’in sürücüsüz 
aracının yaptığı kazada, bir 
kişi hayatını kaybetmişti. 
Yücel ile kurulda yaptığı 
sunum ve yapay zekâ 
üzerine bir söyleşi yaptık.
Melike BEYKOZ
zmbeykoz@gmail.com

RTÜK Üyesi Taha YÜCEL:

“Türkiye, yapay zekâ yazılımları 
alanında öncü olabilir.”

©
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Melike BEYKOZ: Teknolojinin 
gelişmesiyle kullanım alanı artacak 
olan yapay zekâyı en çok nerelerde 
göreceğiz?
Taha YÜCEL: Ben, tabii ki teknolojilerin, 
barışçıl ve iyi amaçlarla kullanılmasını 
savunuyorum. Teknoloji, bir araçtır. 
Örneğin, bir bıçak… Doğru kullanılırsa 
bir doktorun elinde neşter olur, hayat 
kurtarır; ama kötüye kullanılırsa bir 
katilin elinde, ölüme sebep olur.
Yapay zekânın barışçıl amaçlarla kulla-
nılabileceği, pek çok alan var. Örneğin, 
tarım. Yapay zekâ ile donatılmış bir in-
sansız hava aracını düşünün. Büyük bir 
arazinin analizinin, akıllı sistemlerle 
yapıldığını; nerenin daha verimli oldu-
ğunun tespit edildiğini; insansız trak-
törlerle bu arsanın sürüldüğünü dü-
şünün. Yine insansız bir araçla gerekli 
bölgelerin, ilk analize bağlı olarak güb-
relendiğini; gereken yerlerin taşlardan 
arındırıldığını ve toprağın daha verimli 
hâle getirildiğini; nereye hangi ürünün 
ekileceğine karar veren akıllı sistem-
lerle uygun ekim yapıldığını hayal edin. 
Sadece gereken yerlerin sulandığını ve 
problemli yerlerin ilaçlandığını düşü-
nün. Bu sayede, ekonomik bir gübrele-
me; insan sağlığına uygun bir ilaçlama 
ve sonucunda da verimli bir tarım yap-
mış oluyorsunuz. Ayrıca bu sistemler, 
ürünün gelişmesini de izleyip gerekli 
önlemleri alabiliyorlar.
Yapay zekâ, yargıda da kullanılabilir. 
Örneğin, Avrupa Konseyi’nde yaptığım 
sunumda da belirttiğim gibi, yapay 
zekâ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM)’nde, kararları verirken yardım-
cı olarak kullanılabilir. Bu sayede, hem 
kararların alınması hem de kararları 
alırken ön yeterlilik şartlarının değer-
lendirilmesinin hızlanmasına yardımcı 
olabilir. Benzer şekilde, bizde de Ana-
yasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve 
hatta mahkemeler de yapay zekâyı kul-
lanmalıdır. Sonuçta, kararı hâkimler 
verecektir; ancak yapay zekâ, karara 
yardımcı olacak ve adaleti şeffaflaştı-
racaktır.
Avrupa Konseyi’nde yaptığım konuş-
mada, insansız araçlar kullanılırken 
olabilecek kazalar için de düzenleme-
ler yapılması konusunda bir uyarıda 
bulunmuştum. Olası bir kazada, kimin 
sorumlu olduğu konusunda düzenle-
meler yapılarak AİHM’ye yol gösteril-
melidir. 18 Mart’ta, Uber’in sürücüsüz 
aracıyla yaşanılan kazada, Uber’in, 
araç üreticisinin ve aracı satın alan 
kişinin, sorumluluk alanları belirlen-

melidir. Yapay zekânın doğru kullanıl-
ması için, bu düzenlemelerin yapılma-
sı şarttır. Nitekim maalesef böyle bir 
kaza oldu ve Uber’in sürücüsüz aracı, 
ölümle sonuçlanan bir kaza yaptı. Bu-
nun üzerine, Uber’in sürücüsüz araç 
kullanma servisi durduruldu. Bu, kötü 
bir durum olmakla beraber, iyi bir ön-
görü oldu. Bu öngörünün doğruluğu ve 
faydası konusunda, birçok olumlu me-
saj da aldım.
Yapay zekânın barışçıl amaçla kullanıl-
masını diliyoruz; ama savunma ve te-
rörle mücadele için, insansız tanklar ve 
savaş araçları da yapılmalıdır. Bunların 
kontrolden çıkmaması için de gerekli 
önlemler, titizlikle alınmalıdır.

Melike BEYKOZ: Avrupa Konseyi’nde 
sunum yaptığınız, Yapay Zekâ ve İnsan 
Hakları Uzmanlar Komitesi hakkında 
da bilgi verebilir misiniz? Bu komite 
ne amaçla kuruldu, kimlerden oluşur, 
görevleri nelerdir?
Taha YÜCEL: Avrupa Konseyi, 47 ül-
keden oluşan bir birlik ve Türkiye de 
ilk üyeleri arasında yer alıyor. Avru-
pa Konseyi, daha çok insan haklarına 
odaklanır. AİHM de Avrupa Konseyi’nin 
bir parçasıdır.
Avrupa Konseyi’nde; bilgi toplumu ve 
medya, İnternet ve bilgi güvenliği gibi 
konularda çalışan uzmanlık komiteleri 
var. Hak ihlalleri, kişilik hakları, ifade 
özgürlükleri gibi konulardaki uyuş-
mazlıklar da AİHM’ye geliyor. Türkiye 
de bu tarz komisyonlara katılıyor ve 
katkı veriyor. Türkiye’den de Yargı-
tay’dan, Danıştay’dan, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu’ndan ve diğer kurum-
lardan, sınavlara girip kazanarak gelen 
100’den fazla çalışan uzman var.
Yapay Zekâ ve İnsan Hakları Uzman-
lar Komitesi’nde de Harvard, MIT, Ox-
ford’dan doktoralı akademisyenler var. 
Felsefe, hukuk gibi açılardan da yapay 
zekâyı değerlendiren bu grup, senede 
2 kez toplanıyor. Bu grup, Avrupa Kon-
seyi Parlamenterler Meclisi’ne, yapay 
zekâ ve büyük verinin kullanımının, in-
san haklarına etkilerinin değerlendiril-
mesine dair bir doküman hazırlayacak.

Melike BEYKOZ: Avrupa Konseyi 
Yapay Zekâ ve İnsan Hakları Uzmanlar 
Kurulu’nda yapılan bu çalışmanın, 
Türkiye’de de yansımaları olacak mı; 
kararlar burada da paylaşılacak mı?
Taha YÜCEL: Bu doküman, Avrupa 
Konseyi’nde kabul edildikten sonra, 
üye 47 ülkeye de tavsiye kararı ola-

rak gönderilecek. Ülkeler, yapay zekâ 
kullanımı konusunda özgür olmakla 
beraber, bu kararlardan da yararlana-
bilecekler. AİHM de karar alırken bu 
önerilerden istifade edecek.

Melike BEYKOZ: Türkiye’de, hangi 
kurumlara yapay zekâ anlamında görüş 
bildiriyorsunuz? Örneğin, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde, yapay zekâ bakanlığı 
var. Bizde, hangi bakanlık bu konuda 
doğrudan sorumlu?
Taha YÜCEL: Bizde bu konu ile daha 
çok, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı ilgileniyor. Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) da yapay zekânın, savun-
ma sanayisinde kullanımı için projeler 
geliştiriyor. Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu da konu ile ilgili çalış-
malar yürütüyor. Üniversitelerimizde 
de çalışmalar olmakla beraber, henüz 
yeterli değil. Endüstri 4.0 ile birlikte, 
sanayimizde bu tür tartışmalar başla-
mış olmakla birlikte, yeterince gündem 
olmadı ve hâlâ işin başındayız. Türki-
ye, çok genç bir nüfusa sahip ve yapay 
zekâ yazılımları alanında öncü olabilir. 
Bu fırsatı kaçırmamalıyız.

Melike BEYKOZ: Yapay zekânın 
kullanımı konusundaki farkındalık 
nasıl arttırılabilir? Bu teknolojinin, 
çağımızı değiştirebilecek, verimliliği 
arttıracak ve hayatımızı kolaylaştıracak 
bir değişime neden olacağı nasıl 
anlatılabilir?
Taha YÜCEL: Bu konuda en büyük gö-
rev, bilim adamlarımıza düşüyor. Üni-
versitelerimizin, bu alanda uzmanlık 
branşları oluşturması lazım. Örneğin, 
bir üniversitemiz, tarım alanında yapay 
zekâ kullanımı konusunda, bilgisayar 
mühendisliği ve ziraat mühendisliği gibi 
farklı bölümleri bir araya getirerek bir 
çalışma başlatmalı, tezler hazırlatmalı, 
uzmanlar yetiştirmeli ve sonrasında da 
bu bilgileri, endüstriye aktarmalı. Aksi 
takdirde, sadece hazır ürünleri alan ve 
kullanan bir konumda kalırız ki; bu teh-
likeli ve sakıncalı. Bu, maalesef birçok 
teknolojik yenilikte böyle oldu. Örneğin, 
bugün kullandığımız cep telefonlarında, 
aşağı yukarı herkeste belli markalar var. 
Yerli markalarımız da var; ama az kulla-
nılıyor. Baz istasyonlarımız, neredeyse 
tamamen ithal. Zamanında teknolojiyi 
yakalayamazsak çok geç kalıyoruz. Ya-
pay zekâ konusunda, henüz geç kalmış 
değiliz. 5G teknolojisi de gelirken Tür-
kiye, bu konuda çok daha etkin olmalı; 
çünkü yapay zekâ, telekomünikasyon 
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altyapısı ile birlikte büyüyecek ve hızla-
nacak. Bu nedenle Türkiye’nin, teknolo-
jiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda 
üreten bir konumda olması lazım.

Melike BEYKOZ: Yapay zekânın önemli 
kullanım alanlarından biri de görüntü 
işleme. Bu da genellikle güvenlik 
alanında, insanları tanıma amacıyla 
kullanılıyor. Ülkemizde bu anlamda 
neler yapılıyor ya da yapılabilir?
Taha YÜCEL: Güvenlik alanında görün-
tü işleme konusu, bir süredir ülkemizde 
de gündemde. Kameralarla kaydedilen 
ve büyük miktarda veri oluşturan bu 
görüntüler, yapay zekâ yoluyla işleni-
yor ve analiz ediliyor. Hâlihazırda, plaka 
tanıma sistemi, başarılı bir şekilde kul-
lanılıyor. Buna ilave olarak, sahipsiz bir 
çanta veya paket, bu yolla tespit edilip 
alarm üretilebilir. Başka bir örnek ise 
aranılan bir kişinin, kamera görüntüle-
ri üzerinden, yüz tanıma ile tespit edilip 
yakalanması olabilir. TV yayınlarında da 
müstehcen veya cinsellik içeren görün-
tülerin, yapay zekâ ile tespit edilmesi 
için, TÜBİTAK ile birlikte, RTÜK bünye-
sinde çalışma devam ediyor.

Melike BEYKOZ: Yapay zekâ, savunma 
ve güvenlik teknolojilerinde kritik bir 
öneme sahip. Savunma sanayimizde, 
bu anlamda neler yapılıyor? 
Milli ürünlerimiz yapay zekâ ile 
destekleniyor mu?

Taha YÜCEL: Bildiğiniz üzere, savun-
ma sanayimiz, SSM öncülüğünde, 
birçok milli projeye imza attı. Milli as-
keri araçlarımız, helikopterimiz, ge-
milerimiz, insansız hava araçlarımız,  
silah sistemlerimiz ve muharebe  
sahasında ihtiyaç duyulan birçok  
ürün, milli imkânlar ile geliştirildi ve 
bunlar, operasyonlarda aktif görev 
üstleniyor.
Bu ürünlerimizi tek tek incelersek her 
birinde, onlarca yapay zekâ teknolojisi-
nin yer aldığını görebiliriz.
Haberleşme sistemleri, radar sistem-
leri, kripto teknolojileri, elektronik harp 
sistemleri, görüntü işleme, güdüm sis-
temleri, dost-düşman tanıma sistem-
leri, görev bilgisayarları, akıllı mühim-
matlar gibi yapa zekâ teknolojilerini 
kullanan ürünler, platformlarımızda 
yer alarak savunma sistemlerimizin 
işlevlerinin yerine getirilmesinde, aktif 
rol üstleniyor.
Muharebe sahasına bir bütün olarak 
baktığımızda da bahsettiğimiz sistem-
ler, yapay zekâ teknolojisinin kullanı-
mının gittikçe arttığı, komuta kontrol 
sistemlerimize bağlı, uç birimler ola-
rak görev alıyor.
Öte yandan, savunma ve güvenlik sis-
temlerinde kullanılan, kamera ve ra-
dar gibi ürünlerin sayılarının on binler 
seviyesinde olması, bu sistemlerin, 
operatör bazlı kullanımını, neredeyse 
imkânsız hâle getiriyor. Bu aşamada, 

görüntü işleme, sinyal işleme ve akıllı 
öğrenen algoritmaların kullanımı, hem 
operatör ihtiyacını azaltıyor hem de in-
san kaynaklı hataların önüne geçmeye 
yardımcı oluyor.

Melike BEYKOZ: Yapay zekâ ile 
bazı mesleklerin de yok olacağı 
öngörülüyor. Örneğin, sürücüsüz 
araçlarla şoförlük mesleğinin 
yok olması ya da yine yapay zekâ 
kullanımı sonrası, çiftçilik mesleğine 
ihtiyaç kalmaması gibi. Bunun 
ekonomiye yansıması ile ilgili ne tür 
önlemler alınabilir? İnsanlar, yok 
olan meslekler yerine, ne gibi işlere 
yönlendirilmeliler?

Melike 
Beykoz
Melike 
Beykoz, TED 
Ankara Koleji 
ve İstanbul 
Teknik 
Üniversitesi 
Elektronik ve 
Haberleşme Bölümü mezunudur. 
Belçika’nın Antwerp şehrinde, 
Alcatel Bell Telephone şirketinde, 
1 yıl, hem eğitim alıp hem de 
çalıştıktan sonra, İstanbul’da, 
Alcatel Teletaş’ta, Türkiye’nin 
ilk dijital telefon santrallerinin 
geliştirilmesinde, yazılım 
mühendisi olarak 4 yıl çalışmıştır. 
Daha sonra, çalışmalarını, 
İspanya’nın Madrid şehrinde, 
Alcatel Standard Electrica 
SESA şirketinde, uzman mühendis 
olarak 5,5 yıl sürdürmüştür.
Türkiye’ye döndüğünde, kurduğu 
İLKON Bilgisayar şirketinde, 
bilgisayar ve ağ altyapıları ve 
yazılım üzerine, 2 yıl çalışmıştır. 
1999 yılında, Turkcell’e katılmış ve 
10 yıl boyunca, Yönetim Sistemleri 
Yazılım Geliştirme Müdürlüğü ve 
Operasyon Müdürlüğü görevinde 
bulunmuştur.
2010 yılında, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde, BT direktörlüğü 
görevine getirilmiş ve burada, 
6,5 yıl çalışmıştır.
Hâlen www.turk-internet.com 
teknoloji portalinde yazılar 
yazan Beykoz, STEM (Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) eğitimleri 
konusunda çalışmaktadır.

Avrupa Konseyi’nde yaptığım konuşmada, insansız araçlar kullanılırken 
olabilecek kazalar için de düzenlemeler yapılması konusunda bir 
uyarıda bulunmuştum. Olası bir kazada, kimin sorumlu olduğu 
konusunda düzenlemeler yapılarak AİHM’ye yol gösterilmelidir. 
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Taha YÜCEL: Ülke olarak, genç, dina-
mik bir nüfusa sahibiz. Teknolojideki 
yeniliklerle bazı meslekler yok olmak-
la birlikte, yeni meslekler de oluşuyor. 
Çocuklarımızı, daralan alanlardan çok, 
yeni genişleyen bu alanlara yönlendir-
memiz lazım. Örneğin, yazılım böyle bir 
alan. Gençlerimizi, yapay zekâ, arttı-
rılmış gerçeklik (Augmented Reality), 
sanal gerçeklik (Virtual Reality), içerik 
üretme gibi konularda eğitmemiz ve 
gençlerimizin, bu alanlarda uzman-
laşmalarını sağlamamız lazım. İyi bir 
eğitimle çocuklarımızı, ilkokuldan 
başlayarak yetiştirmemiz ve yazılımda 
iyi bir noktaya gelmemiz mümkün. Ço-
cuklarımızı, bilgisayarla sadece oyun 
oynayan değil aynı zamanda üretebilen 
bir noktaya getirmemiz gerekir.

Melike BEYKOZ: Yapay zekâ, bu kadar 
çok geniş bir alanı etkilerken devlet bu 
konuya nasıl destek olabilir ve neler 
yapabilir?
Taha YÜCEL: Belki yapay zekâyı da 
içine alan, Yeni Teknolojiler Bakanlı-
ğı kurulabilir. Bu bakanlığın görevi de 
gerek üniversiteler gerek sektörler ge-

rekse devlet kurumlarının iş birliğinin 
organize edilmesi; Türkiye’de, bu tür 
projelerin başlatılması ve yönetilmesi 
olabilir.

RTÜK Üyesi Taha Yücel’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Gençlerimizi, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik (Augmented 
Reality), sanal gerçeklik (Virtual Reality), içerik üretme gibi 
konularda eğitmemiz ve gençlerimizin, bu alanlarda 
uzmanlaşmalarını sağlamamız lazım.
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AW101 programında, ilk 
kez, çok farklı ihtiyaç-
ların tümünü, hiçbirin-

den taviz vermeyecek şekilde 
yerine getirmek üzere, ortak 
bir gövdeye sahip helikop-
ter sürümleri, bütüncül bir 
yaklaşımla ortaya çıkartıldı. 
Tasarım, geliştirme ve üre-
tim süreçleri, söz konusu 
sürümler göz önüne alınarak 
gerçekleştirildi. Bu yaklaşım 
sayesinde, ölçek ekonomi-
si elde edildi ve sürümlerin 
tümü (deniz, arama-kurtar-
ma, genel maksat ve nakliye), 
birçok avantajı birlikte suna-
cak şekilde tasarlandı. En 
son üretilen ve azami kalkış 
ağırlığı 15,6 ton olan temel 
konfigürasyondaki AW101, 
kendine en yakın rakiplerine 
kıyasla ciddi bir faydalı yük 
taşıma ve performans avan-
tajı sağlayan ve emniyeti en 
üst düzeye taşıyan, 3 adet, 
yüksek güçlü General Elect-
ric CT7-8E motorundan güç 
alıyor. AW101, uçuş esnasın-
da ise seyir hızına, çift motor 
ile erişebiliyor; böylece, yakıt 
tasarrufu sağlayarak, daha 
uzun menzillere erişebiliyor. 
Eşsiz balistik dayanıklılığa ve 

ani bir yağ kaybı durumunda 
bile 30 dakikanın üzerinde 
çalışmaya devam etme kabi-
liyetine sahip transmisyonu, 
ilave emniyet ve beka kabi-
liyeti sunuyor. Helikopterde 
kullanılan modern aviyonik-
ler arasında, içinde durum-
sal farkındalığı sağlayan ve 
pilotun iş yükünü hafifleten 5 
geniş ekran bulunan, en son 
teknoloji sayısal kokpit de 
yer alıyor.

Farklı İhtiyaçlar İçin 
Tek Adres
Uzun menzilli arama kur-
tarma amaçlı AW101’ler ile 
genel maksatlı AW101’ler, 
ağırlıklı olarak deniz ha-
rekâtlarında da kullanıl-
mak üzere tasarlanıyor ve 
hâlihazırda, çoğunlukla bu 
maksatla kullanılıyor. Genel 
maksatlı AW101’in kullanıcı-
ları arasında; Hollanda Krali-
yet Hava Kuvvetleri, Portekiz 
Hava Kuvvetleri ve Birleşik 
Krallık Savunma Bakanlı-
ğı’nın tüm AW101 Merlin fi-
losunu işletecek olan İngiliz 
Kraliyet Donanması bulunu-
yor. Danimarka ve Portekiz, 
AW101 ile pek çok arama 

kurtarma görevini başarıyla 
yerine getirmiş durumda.
AW101’in kabininde, yüksek 
hacimli yükler, ağır silahlar, 
hafif saldırı araçları ve tam 
teçhizatlı muharip timler 
taşınabiliyor. Helikopterin 
geniş arka rampası, 30’dan 
fazla tam teçhizatlı askeri 
taşıyabilen, 27,5 m3 hacme 
sahip geniş kabine girişi sağ-
lıyor. AW101’in genel maksat 
sürümü, aynı zamanda, uzun 
kıyı şeridine sahip ve hayati 
öneme sahip nakliye rota-
larında bulunan ülkelere, 
münhasır ekonomik bölge-
lerinin korunmasına yönelik 
yeni çözümler de sunuyor. 
Çok yönlülüğü sayesinde 
AW101; afet yardımı, arama 
kurtarma ve muharebe ara-
ma kurtarma gibi pek çok 
farklı görevi yerine getirerek 
kullanıcılarına, maliyet et-
kinlik sunuyor.
AW101; 750 deniz mili (1.300 
km’nin üzerinde) menzili, bü-
yük kabini, güçlü motorları 
ve çevikliği sayesinde, günü-
müzün, en ileri ve en yetkin 
arama kurtarma ve muhare-
be arama kurtarma helikop-
teri konumundadır. AW101’i, 

karadaki, suyun üzerindeki 
ya da dağlık bölgelerdeki 
kurtarma görevleri için ge-
rekli, tüm görev ekipman-
larıyla donatmak mümkün. 
Kabin, görev gerekliliklerini 
karşılayabilmek için, uçuş 
sırasında, yeniden düzen-
lenebiliyor. Standart kabin 
konfigürasyonu, 30’dan fazla 
kazazedeyi, azami 16 sedyeyi 
ve gerekli arama kurtarma 
kitlerini ve ekibini taşıma ka-
pasitesine sahip. Afet yardımı 
görevlerinde ise koltuksuz 
olarak ve sıkışık bir şekil-
de yerleştirilmek kaydıyla, 
azami 54 kişinin kabinde ta-
şınabilmesi mümkün. Heli-
kopter, yalnızca 5 dakikada 
kalkış yapabilecek şekilde, 
hızlı müdahale kabiliyetine 
de sahip. Bu özelliği saye-
sinde, en sert hava ve çevre 
koşullarında dahi harekât et-
kinliği sağlıyor. Helikopterin 
arama-kurtarma görevine 
özgü ekipmanları arasın-
da; çift kurtarma vinci, tıbbi 
araçlar, ışıldak, çarpmaya 
dayanıklı kayar/döner gözet-
leme koltukları, gözetleme 
pencereleri ve pek çok diğer 
ekipman yer alıyor. AW101, 

En Zorlu Gereksinimlere, 
Sınıfının En Üstün 
Çözümü: AW101

AW101, kanıtlanmış performansı sayesinde, 
Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar pek çok farklı 

coğrafyadaki kullanıcı tarafından talep gören; 15,6 tonluk 
azami kalkış ağırlığı ile hâlihazırda üretilmekte olan, en 

gelişmiş orta/ağır yük helikopteridir. Uzun menzil, yüksek 
kapasite ve ileri teknoloji özelliklerinin tümünü, maliyet 

etkin ve genel maksatlı bir hava aracında birleştirerek 
helikopter operasyonlarında yeni bir dönem başlatan ve 

kendi sınıfının en iyisi olan AW101, konfigürasyon açısından 
da esnek seçenekler sunuyor. Bu özellikleri sayesinde, 

askeri ihtiyaçları, sınıfındaki diğer hiçbir helikopterin 
sağlayamayacağı operasyonel maliyetlerle karşılayabiliyor.
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muharebe arama kurtarma 
için konfigüre edildiğinde ise 
askeri personeli indirmek ve 
helikoptere almak için özel 
teçhizat, tele çarpma koru-
ması, zırh, camlara ya da ka-
pılara monte edilmiş silahlar, 
elektronik harp süiti ve ara-
ma kurtarma/muharebe ara-
ma kurtarma aviyonikleri ile 
teçhiz edilebiliyor. Harici ya-
kıt tankları ve havada yakıt ik-
mali ekipmanı, helikopterin, 
görevini, uzun menzilde ve en 
zorlu koşullarda yerine ge-
tirmesini sağlıyor. AW101’in 
arama-kurtarma ve/veya 
muharebe arama kurtarma 
konfigürasyonunu seçen ül-
keler arasında; Danimarka, 
Norveç, Kanada, Portekiz ve 
İtalya da yer alıyor.
Portekiz, şimdiye kadar, At-
las Okyanusu’nda gerçekleş-
tirilmiş olan, en uzun menzil-
li ve süreli arama-kurtarma 
görevini, (720 deniz milinden 
fazla mesafede, yakıt ikmali-
ne ihtiyaç duyulmayan 7’den 
fazla uçuş) gerçekleştirmiş 
olmakla övünüyor. İtalyan 
donanmasındaki AW101’ler 
ise 2014 yılı sonunda, Ak-
deniz’de alev alan, Norman 

Atlantic feribotundaki 420 
kişinin, çoğunun kurtarıl-
masında önemli rol oynadı. 
Gece-gündüz ve deniz duru-
mu 8’de yürütülen kurtarma 
operasyonu, bugüne kadar 
bölgede gerçekleştirilen, 
en büyük arama kurtarma 
görevi olma özelliğini taşı-
yor. Diğer yandan Norveç, 
her ikisi de Leonardo yapımı 
olan; modern Osprey AESA 
(aktif elektronik taramalı 
dizi) radarını ve Engel Yakın-
lığını Tespite Yönelik LiDAR 
Sistemi (Obstacle Proximity 
LiDAR System / OPLS)’ni 
de içeren son teknolojileri 
barındıran, arama kurtar-
ma amaçlı 16 adet AW101’i 
teslim almaya hazırlanıyor. 
İtalyan Hava Kuvvetleri, top-
lam 15 helikopterlik ihtiyacı 
kapsamındaki, HH-101A CA-
ESAR’lardan birkaçını teslim 
almış durumda. Helikop-
terler, personel kurtarma 
amaçlı gelişmiş konfigüras-
yona, özel kuvvet ve arama 
kurtarma görevleri icra etme 
kabiliyetine, yavaş hava he-
deflerini önleme kabiliyetine 
ve havada yakıt ikmali teçhi-
zatına sahip.

50 Yılı Aşkın 
Tecrübenin Eseri
Daha özel deniz uygulama-
ları için AW101, Leonar-
do’nun, askeri helikopterler 
alanındaki 50 yılı aşkın tec-
rübesinden faydalanıyor. Bu 
tecrübe, Leonardo’yu, deniz 
helikopterleri konusunda, 
dünya lideri bir firma hâli-
ne getiriyor. Wasp, AB212 
ASW ve Sea King gibi başarılı 
modeller; Lynx helikopterle-
rinden gelen muazzam biri-
kim; tüm deniz sürümleri ve 
bunların entegrasyonundan 
Leonardo’nun sorumlu ol-
duğu NH90 NFH helikopteri 
(NH90 NFH’nin kurgusu, aynı 
zamanda, Leonardo’nun ana 
endüstriyel iş ortaklarının, 
firmanın bu kabiliyetlerini 
tanıdığını da gösteriyor) ve 
AW101 helikopterinin kendi-
si, firmanın, kendi alanındaki 
lider konumunu kanıtlar ni-
telikte. Yıllar içerisinde Leo-
nardo, askeri ve sivil denizci-
liğe yönelik arama-kurtarma 
ve devriye görevlerinde kul-
lanılmak üzere, başka tipleri 
de sahaya sürdü. AW109 se-
risi, Sokol, AW139 ve AW189, 
bunlardan bazıları. Firma, bu 

ürünlerini tamamlayacak ve 
AW101 dahil çeşitli helikop-
terlerle müşterek insanlı/
insansız harekât gerçekleş-
tirmeye uygun, gelişmiş in-
sansız helikopter sistemleri-
ni de geliştiriyor.
Pek çok görevde, Sea King 
helikopterinin yerini alan 
AW101’in deniz sürümü, İn-
giliz Kraliyet Donanması ve 
İtalyan Donanması tarafın-
dan kullanılıyor. Helikop-
terin kuyruğu ve ana rotor 
kanatları, güverte ve hangar 
ayak izini azaltmak için, oto-
matik olarak katlanabiliyor. 
Japonya Deniz Özsavunma 
Kuvvetleri, AW101’i; genel 
maksatlı deniz helikopteri, 
havadan mayın karşı tedbir-
leri ve Antarktika’daki fa-
aliyetleri desteklemek için 
kullanıyor. AW101’in deniz 
sürümü; denizaltı savunma 
harbi, su üstü savunma har-
bi, havadan erken ihbar, ufuk 
ötesi hedefleme, havadan 
mayın karşı tedbirleri, ara-
ma kurtarma, dikey ikmal ve 
amfibi destek gibi çok farklı 
görevlerde kullanılabiliyor. 
AW101; küçük fırkateynler-
den, yardımcı gemilerden, 
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nakliye gemilerinden ya da 
karadaki üslerden ve deniz-
deki sabit platformlardan, 
otonom ve çok rollü operas-
yonlar gerçekleştirecek güce 
ve performansa sahip. Başka 
donanma birimleriyle birlikte 
çalışma ve koordinasyon ka-
biliyetine sahip olan helikop-
ter, bağımsız bir şekilde de 
görev yapabiliyor.
AW101’in üzerinde; su üstü 
savunma harbi, denizaltı sa-
vunma harbi ve elektronik 
harp harekâtlarına yönelik 
tam entegre görev sistemi 
mevcut. Su üstü savunma 
harbi, erken ihbar, karakol 
ve arama-kurtarma görevleri 
için AW101, güçlü 360° radar 
sistemleri ve uzun menzilli 
havadan satha füzeler taşı-
yabiliyor. Denizaltı savunma 
harbi konfigürasyonundaki 
helikopter ise daldırma so-
narı ve sonoboyların yanı sıra 
torpidolar ya da sualtı bom-
baları taşımaya yönelik silah 

taşıyıcıları ile donatılmış du-
rumda. Gelişmiş 360° hava 
gözetleme radarı ve taktik 
veri linki, uzun menzilli ha-
vadan erken ihbar kabiliyeti 
sağlıyor; ayrıca çift motor 
seyir hızı kabiliyeti de hava-
da kalış süresini, erken ihbar 
kabiliyetini arttıracak şekilde 
destekliyor. Uzun süre görev 
yapabilme kabiliyeti; mayın 
avlama, etkisiz hâle getirme 
ve tarama görevleri için de 
son derece önemli. AW101’in 
kabini, hem mevcut hem 
de gelecekte envantere alı-
nacak havadan mayın karşı 
tedbir (AMCM) sistemleri ile 
uyumlu.
Görev ne olursa olsun, aktif 
bir titreşim kontrol sistemi 
ve düşük iç ve dış gürültü 
seviyeleri, personel ve hasta 
konforunu üst düzeye çıka-
rıyor, personelin iş yükünü 
azaltıyor ve daha da geliştiril-
miş beka kabiliyeti için, daha 
az ses izi bırakıyor.

AW101, bakım ve eğitim  
kolaylığı da göz önünde  
bulundurularak tasarlandı. 
Leonardo; entegre harekât 
desteği, durum izleme siste-
mi (Health Usage Monitoring 
System / HUMS) teknolojisi, 
gelişmiş tam uçuş ve görev 
simülatörleri ile görev plan-
lama sistemlerini içeren, 
ihtiyaca özel çözümlerden 
oluşan kapsamlı paketler su-
nuyor. Tüm bunlar, emniyeti 
ve operasyonel etkinliği de 
en üst düzeye çıkarıyor.
Pek çok farklı ülkedeki müş-
teriler tarafından, şimdiye 
kadar; su üstü savunma har-

bi, denizaltı savunma harbi, 
elektronik harp, mayın tara-
ma, genel maksat, birlik nakli 
ve arama kurtarma/muhare-
be arama kurtarma görevleri 
için, 220’den fazla AW101 he-
likopteri siparişi edildi. Bun-
ların 190’ı, hâlihazırda teslim 
edilmiş durumda. Balkanlar, 
Irak, Afganistan ve Somali 
kıyılarında, korsanlığa karşı 
yürütülen Atalanta Operas-
yonu da dâhil olmak üzere, 
dünyanın dört bir yanındaki 
zorlu harekât koşullarında 
görev yapan AW101’lerden 
oluşan filo, toplamda 500.000 
uçuş saatini geride bıraktı. u
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Tüm gün süren prog-
ram, açılış konuş-
malarının ardından, 

Sektörel Buluşma Etkinliği 
ve seçimli genel kurul ile 
devam etti. Programın ilk 
bölümüne, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcıları Dr. 
Celal Sami Tüfekçi ve Mus-
tafa Şeker başta olmak üze-
re, çok sayıda sektör temsil-
cisi de katıldı. Yaklaşık 200 
SASAD üyesinden temsilci-
ler de programa iştirak etti.

Projelerle 
Beraber Altyapı da 
Kazanılmalı
SASAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Doç. Dr. Temel Kotil, 
programın sabahki kısmın-
da ve öğleden sonra, seçimli 
genel kurulda açılış konuş-
malarını yaptı. Doç. Dr. Kotil, 
SASAD üyelerinin teslim et-
tiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) envanterinde başarıy-
la görev yapan sistemlerin 
kendilerini gururlandırdı-

ğını belirttikten sonra, yer-
lilik oranının arttırılması 
gerekliliğine dikkat çekti: 
“Alt sistem ve bileşen sevi-
yesinde, bazı ihtiyaçlarımız 
bakımından dışa bağımlılı-
ğımız hâlen devam ediyor… 
Geçmişte yaşadığımız ve 
bugün dahil belirli boyutlar-
da devam eden gizli ve açık 
ambargolar, milli ürün ge-
liştirme ve ürün yerlileştir-
me konusunda, yapacak çok 
işimiz olduğunu gösteriyor. 
Bugün [Sektörel Buluşma 
Etkinliği’nde] yapılacak su-
numlar, bu konuda bir adım 
olacak.”

Doç. Dr. Kotil, önemli gör-
düğü bir sektörel soruna 
da değindi: ”Ürün ve tekno-
loji geliştirme projelerinde, 
sözleşmelerde, süreler açı-
sından sıkıntı yaşıyoruz. Do-
layısı ile ürün geliştirmede, 
sürelere çok dikkat etme-
miz gerekiyor.”
Doç. Dr. Kotil, sektörün gün-
deminde, dünyada başka ül-
kelerde olmadığı kadar çok 
proje bulunduğunu ve bunun 
bir fırsat olarak görülme-
si gerektiğini ifade ettikten 
sonra, altyapı konuna dikkat 
çekti: “Biz, hep bu kadar bü-
yük projeler yapmayacağız. 

Bunları tamamladığımız 
zaman, Türkiye’nin özgün 
ürünleri tamamlanmış ola-
cak ve belki on yıllarca, bu 
kadar çok projeye sahip 
olamayacağız. Burada öne-
rimiz şu: Bunu fırsat bilip 
eleman yetiştirmemiz gere-
kiyor. Üniversitelerden yeni 
mezun olan arkadaşlarımız, 
bir proje sürecinden geç-
tikten sonra yetenek kaza-
nıyorlar. Bu projeleri çabuk 
tamamlamak birinci göre-
vimiz; ama aynı zamanda, 
Türkiye’deki altyapının da 
oluşmasını sağlamamız ge-
rekiyor.”

SASAD, Yerlileşme için 
Tarafları Bir Araya Getirdi

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği 
(SASAD)’nin 29’uncu Olağan Genel Kurulu, 24 Nisan’da, 
Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’la birlikte 
düzenlenen Sektörel Buluşma Etkinliği ise sektörün ana 
yüklenicilerinin ve platform üreticilerinin, yerlileşme ile ilgili 
ihtiyaçlarını ve öngörülerini anlattıkları bir platform oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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SSM’den Sektöre 
Tam Destek
Programın sabahki kısmın-
da, Doç. Dr. Kotil’in ardın-
dan kürsüye gelen Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardım-
cısı Dr. Celal Sami Tüfekçi,  
SASAD’ın, sektörün güç birli-
ği yaptığı ve ortak akıl ürettiği 
bir kurum olduğunu söyledi. 
Konuşmasında, ihracat ile il-
gili konulara değinen Dr. Tü-
fekçi, şunları söyledi: “Özel-
likle gelişmekte olan pazar 
ülkelerde oluşan yeni iş bir-
liği konsepti, ‘Birlikte üretip 
birlikte pazarlayalım.’ mode-
lidir. Burada, sektörümüzün 
de algısına yavaş yavaş iyice 
vardığı iş birlikleri, büyük 
önem arz ediyor… 2018 yılın-
da yaratılan ek kaynaklarla 
bütçemizdeki önemli artış 
kaydettik. Bu artışa paralel 
olarak hedef pazarlarımızda 
yapacağımız ek pazarlama 
çalışmalarıyla ihracatta, 3 
yıl öncesinin yüksek gelişme 
temposunu yakalayabilece-
ğimize inanıyoruz.”
Dr. Tüfekçi, sektörle ilgili 
değerlendirmelerini de pay-
laştı. Yerlileşme çalışma-
ları kapsamında, firmaların 
kendi öz kaynaklarını da 
kullanmaları gerektiğini be-
lirten Dr. Tüfekçi, ana yükle-
nicilerin hemen altında yer 
alan ve katma değeri yüksek 
alt sitemler sağlayan fir-
malar konusunda büyük bir 
boşluk olduğunu ifade etti.
Dr. Tüfekçi, insan kaynağı 
konusundaki çalışmaları 
ile ilgili de şunları söyledi: 
“Müsteşarlık olarak yakın 

zamanda hayata geçire-
ceğimiz Savunma Sanayii 
Akademisi ile insan kayna-
ğı konusundaki çalışmaları 
birleştirerek, ortak bir he-
defe doğru, güçlü bir şekilde 
yürümek istiyoruz.”

Yerlileşme ile İlgili 
İhtiyaçlar Anlatıldı
Konuşmaların ardından, 
sektörün ana yüklenicile-
rinin ve platform üretici-
lerinin, yerlileşme ile ilgili 
ihtiyaçlarını ve öngörülerini 
anlattıkları; “Yerlileştirme 
Programına Alınacak İthal 
Kalemler” başlıklı sunum-
lara geçildi. Konuşmacılar, 
firmaların yerlileşme çalış-
maları ve yerlisini tedarik 
etmek istedikleri alt sistem 
ve bileşenlerle ilgili bilgiler 
verdiler. Sunum yapanlar, 
şöyle sıralandı:
n	 ASELSAN A.Ş. Ar-Ge 
 İş Birlikleri Müdürü 
 Hacer Selamoğlu
n	 TUSAŞ Strateji 
 Yönetimi Müdürü
 Yeşim Neftçi
n	 HAVELSAN Teknoloji 
 ve Ürün Yönetimi 
 Grup Müdürü
 Nuran Göksu
n	 ROKETSAN 
 Tedarik Direktörü
 Ali Şarlak
n	 TEI Programlar Direktörü
 Faruk Turan
n	 Otokar ALTAY 
 Program Direktörü
 Mehmet Karaaslan
n	 FNSS Tedarik Zinciri
 Birim Yöneticisi 
 Burcu Çelebi

SAHA İstanbul, İş Ağını, 
SASAD ile Genişletecek
Türkiye’nin en hızlı büyüyen kümelenmeleri arasında 
yer alan SAHA İstanbul, yapılan seçim ile ilk defa 
SASAD Yönetim Kurulu’na seçildi. Kümeyi, SASAD 
Yönetim Kurulu’nda temsil edecek olan SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami Keleş, seçimden sonra yaptığı 
açıklamada, şunları söyledi: “SAHA İstanbul, Kuzey 
Marmara Bölgesi’nde, 278 firma ve 11 üniversiteden 
oluşan, Türkiye’nin en büyük kümesidir. Bu 
coğrafyadaki sanayinin, SASAD’da temsil edilmesi ve 
savunma sanayi iş ağının içinde daha fazla yer alması 
için, SAHA İstanbul’u ve üyelerimizi temsilen, SASAD 
Yönetim Kurulu’nda görev aldım.
SASAD’ın yönetiminde ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN, TUSAŞ gibi savunma sanayisinin ana 
yüklenici firmalarının yönetimindeki isimler yer 
alıyor. Bizlerin de SASAD yönetiminde yer almamız ve 
kuracağımız iş ağları, firmalarımızın savunma sanayisi 
ile daha fazla iletişimde olmalarını sağlayacaktır 
görüşündeyim.
SAHA İstanbul olarak, sürekli temasla olduğumuz 
ana yüklenici firmaların olduğu böyle bir ortamda 
üyelerimizi temsil etmemiz, hem firmalarımıza hem 
da savunma sanayisine katkı sağlayacaktır. Bu görev 
ile SAHA İstanbul’un, kendi coğrafyamızda 3 yılda elde 
ettiği başarıyı, SASAD’a da taşıyor olacağız.”

Doç. Dr. Temel Kotil Dr. Celal Sami Tüfekçi Hüseyin Kılıç
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n	 Nurol Makina 
 Genel Müdür Yardımcısı
 Anıl Karel
n	 İstanbul Tersanesi
 Planlama Grup 
 Yöneticisi
 Zafer Ispartalı
n	 MSB Tersaneler
 Genel Müdür 
 Yardımcısı
 Tuğamiral Mehmet Sarı
n	 Yonca-Onuk Tersanesi
 Genel Müdürü 
 Tayfun Tansan
n	 MKEK Genel Müdürü
 Ahmet Taşkın

SSM’nin 
Yeni Sektörel 
Stratejileri Hazır
Firma sunumlarının ardın-
dan, SSM Sektörel Strateji 
ve Yatırım Planlama Mü-
dürü Hüseyin Kılıç, Nisan 
ayında yayınlanan, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) 2018-2022 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji 
Dokümanı hakkında bil-
gi verdi. SSM’nin İnternet 
sitesinde de bulunan do-
kümanda, sektörel strate-
jiler, şu alt başlıklarda yer 
alıyor:
1. Kara Araçları Sektör 
 Stratejisi
2. Deniz Araçları Sektör
 Stratejisi
3. Hava Araçları Sektör
 Stratejisi
 a. Uçak Projeleri
 b. Helikopter Projeleri
4. Silah Sistemleri Sektör
 Stratejisi
5. Hava Savunma ve Uzay
 Sektör Stratejisi

 a. Hava Savunma
  Projeleri
 b. Uydu ve Uzay Projeleri
6. İnsansız ve Akıllı
 Sistemler Sektör
 Stratejisi
7. Elektronik Sistemler
 Sektör Stratejisi
 a. Muhabere Elektronik
  ve Bilgi Sistemleri
  (MEBS)
 b. Siber Güvenlik ve
  Elektronik Harp
  Sistemleri

SASAD, 
Sektöre İlişkin 
Rakamları Açıkladı
Seçimli genel kurul önce-
sinde, SASAD Genel Sek-
reteri Hüseyin Baysak söz 
alarak, sektörün 2017 yılı 
performansı ile ilgili bilgi 
verdi. Sektörün 2017 rakam-
ları, şöyle gerçekleşti:
l	 Sektör cirosu, %12,14’lük
 artışla 6,7 milyar dolara
 ulaştı.
l	 İhracat, SSI verilerine

göre, 1,739 milyar dolara 
ulaştı. SASAD’ın, 
“döviz kazandırıcı 
hizmet” olarak topladığı 
ve SSI verilerinde, 
mevzuat gereği yer 
almayan hizmet 
ihracatı ise 84 milyon 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Böylece, 
SASAD verilerine 
göre, sektörün toplam 
ihracatı, 1,8 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

l	 Sektör, 2017 yılında,
 toplam 8 milyar dolarlık
 sipariş aldı.

l	 Firmaların Ar-Ge ve
teknoloji harcamaları, 
1,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bunun 
295 milyon doları, 
firmaların öz kaynakları 
ile karşılandı.

l	 Sektör istihdamı, 
 44.740 kişi olarak
 gerçekleşti.
Gerçekleştirilen seçimli 
genel kurulda, SASAD’ın 
ilgili kurulları, alınan oy 
sayılarına göre, şu şekilde 
oluştu:
 Yönetim Kurulu 
 Asil Üyeleri
n	 ROKETSAN
 Selçuk Yaşar
n	 ASELSAN
 Prof. Dr. Haluk 
 Görgün
n	 FNSS
 Nail Kurt
n	 Alp Havacılık
 Yılmaz Güldoğan
n	 HAVELSAN
 Ahmet Hamdi Atalay
n	 OTOKAR
 Serdar Görgüç
n	 MKEK
 Ahmet Taşkın
n	 TUSAŞ
 Prof. Dr. Oğuz Borat
n	 Nurol Makina
 Engin Aykol
n	 AYESAŞ
 Öner Tekin
n	 OSSA
 Mithat Ertuğ
n	 SAHA İSTANBUL
 İlhami Keleş
n	 BİTES
 Uğur Coşkun

 Yönetim Kurulu 
 Yedek Üyeleri
n	 TEI
 Prof. Dr. M. Faruk Akşit
n	 TSSK
 Mustafa Kızıltaş
n	 SAVRONİK
 Kenan Işık
n	 İleri Grup
 Halit İleri
n	 Kale Havacılık
 Yalçın Yılmazkaya
 Denetleme Kurulu 
 Asil Üyeleri
n	 MEGE Teknik
 Ali Han
n	 SİMSOFT
 Gökçe Yıldırım Kalkan
n	 BMC
 Taha Yasin Öztürk
 Denetleme Kurulu 
 Yedek Üyeleri
n	 ROKETSAN
 Atakan Ata
n	 HAVELSAN
 Mustafa Egeli
n	 TUSAŞ
 Saadet Korkem
 Disiplin Kurulu 
 Asil Üyeleri
n	 MKEK
 Sait Demirci
n	 ASELSAN
 Hezarfen Oruç
n	 Meteksan Savunma 
 Tunç Batum
 Disiplin Kurulu 
 Yedek Üyeleri
n	 ROKETSAN
 Hayri Torun
n	 C2TECH
 Dr. Cüneyd Fırat
n	 TİMSAN
 Haldun Aksoy u

Sektörel Buluşma Etkinliği kapsamında, sektörün ana yüklenicileri ve platform 
üreticileri, yerlileşme ile ilgili ihtiyaçlarını ve öngörülerini anlattılar.

Hüseyin Baysak
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MSI Dergisi: SEDEC, sektörde önemli 
bir boşluğu doldurma hedefiyle yola 
çıktı. Okuyucularımıza, bu hedefinizi 
anlatabilir misiniz?
Hilal ÜNAL: SEDEC’i kurgularken en 
temel hedefimiz; sınır güvenliği, ana-
yurt güvenliği ve şehir güvenliği ko-
nularını; politik, teknolojik ve sanayi 
boyutları ile ele alan bir iş platformu 
yaratmaktı. Türkiye’de, böyle bir plat-
formun bulunmayışının eksikliği, ciddi 
bir şekilde hissediliyordu. SEDEC’in, 
sektördeki yeniliklerin öncüleri olan; 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracat-
çıları Birliği (SSI)’nin destekleri ile dü-
zenleniyor olmasını da bu tespitimizin 
ne kadar yerinde olduğunun bir kanıtı 
olarak görüyoruz.
Kurguladığımız platformda; politikacı-
lar, karar vericiler, teknolojiyi gelişti-
renler ve çözümleri üretenler, sektör-
le hızlı bir şekilde entegre olabilecek. 
Böylece, sektörün büyüme ivmesi arta-
cak. Çünkü doğru kişileri, aynı ortam-
da bir araya getiriyoruz. Bu nedenle de 
sloganımızı; “Kısa sürede doğru kişi-
ler, doğru işler!” olarak belirledik.
Sınır ve anayurt güvenliğinin, daha ge-
nel sektörel etkinliklerin bir parçası 
olmak yerine, SEDEC gibi, bu konulara 
özel olarak kurgulanmış bir organi-
zasyonda, ayrı olarak işlenmesi, Tür-
kiye’de, kolluk kuvvetlerinin ve silahlı 
kuvvetlerin kullandığı malzeme ve 
ekipmanların hızlıca tedarik edilebil-
mesine; hatta yerlileştirilmesine de hız 
kazandıracak.
Böyle özel bir etkinlik, aslında, Türki-
ye’nin değişen ihtiyaçlarının ve gelişen 
savunma ve güvenlik sanayi altyapısı-
nın gündeme getirdiği bir zorunluluk. 
Türkiye’nin ihtiyaçları arttı ve çeşitlen-
di. Ayrıca, sektör, bu ihtiyaçları, daha 
geniş bir yelpazede karşılayabilecek 
yeteneklere kavuştu. Sınır ve anayurt 
güvenliği alanındaki ihtiyaçlar, eski-
den, daha geniş kapsamlı etkinliklerin 

bir parçası olarak karşılanabiliyordu. 
Ancak, artık bu kurgu yetersiz kalıyor.
Yurt dışındaki örneklerde de gördüğü-
müz gibi, odaklanmış ve konunun tüm 
taraflarını bir araya getiren etkinlikler, 
çok daha etkili, verimli ve sonuç odaklı 
oluyor.

Konunun, çok önem verdiğimiz, bir 
de KOBİ boyutu var. Sektördeki Ar-Ge 
ve üretim yapan KOBİ’ler, kolluk kuv-
vetleri ve silahlı kuvvetler tarafından 
kullanılan; malzeme, ekipman ve sis-
temleri, çok hızlı bir şekilde kullanıma 
sunabilecek kabiliyetlere sahip. Söz 

SEDEC Koordinatörü Hilal ÜNAL:

“SEDEC; sınır güvenliği, anayurt 
güvenliği ve şehir güvenliği konularını; 
politik, teknolojik ve sanayi boyutları ile 
ele alan bir iş platformu olacak.”

Türk savunma, havacılık ve güvenlik sektöründe 
önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla 
düzenlenen; aynı zamanda, sektör için yeni bir 
etkinlik konseptini de ortaya koyan SEDEC’in, 
kapılarını açmasına kısa bir süre kaldı. Anayurt 
güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma 
sistemleri alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve 
dışından oyuncuları, 3-5 Temmuz tarihlerinde 
bir araya getirecek ve fuar, konferans ve ikili 
iş görüşmelerini kapsayacak SEDEC ile ilgili 
hazırlıkların son durumunu hakkında, 
SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal’dan bilgi aldık.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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konusu malzeme, ekipman ve sistem-
lerin bir bölümü, acil ihtiyaç liselerin-
de yer alıyor. Dolayısı ile SEDEC, hem 
önemli bir eksikliği giderecek hem de 
ihtiyaçların hızla karşılanmasında bir 
katalizör olacak.

MSI Dergisi: SEDEC’in, farklı bir 
kurgusu olacağını vurguluyorsunuz. 
Bu konuda bilgi verir misiniz?
Hilal ÜNAL: SEDEC, fuar, konferans 
ve ikili iş görüşmelerini kapsayan bir 
etkinlik. İlk gün, sınır ve anayurt gü-
venliği ile savunma tedarik zincirleri 
konularını kapsayan bir konferans ger-
çekleştirilecek. Geriye kalan 2 günde 
ise eş zamanlı olarak, fuar ve ikili iş gö-
rüşmeleri yapılacak. Bu üç bacak, et-
kinliğin konu aldığı sistemlerin, ömür 
devrinin tamamını kapsıyor. SEDEC’in 
bu kurgusu, şu soruların cevaplarının 
alınmasına bir altyapı hazırlıyor:
n	 Kullanıcının vizyonu ne?
n	 Gelişen konseptler neler?
n	 Tedarik makamlarının 
 gündemlerinde neler var?
n	 Hangi projeler yürütülüyor ya da 
 yakın zamanda başlatılacak?
n	 Sektörle, hangi firmalar ilgileniyor?
n	 Firmaların yeni ürün ve 
 çözümleri neler?
n	 Hangi firmalar, hangi konularda 
 iş ortakları arıyor?
SEDEC’in, bir diğer önemli farklılığı da 
sadece firmalar cephesinde değil, kul-
lanıcı ve tedarik makamı cephesinde 
de çok geniş bir yelpazede katılımcıyı 
ağırlayacak olması. Bunların arasın-
da, yurt içinden ve yurt dışından; polis, 
jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları, 
arama-kurtarma kuruluşları, sınır ve 
göç örgütleri, silahlı kuvvetler ve sa-
vunma sanayisi kuruluşları yer alıyor. 
Katılımcı firmalar, bu kurum ve kuru-
luşlarla ikili iş görüşmeleri yapma fır-
satını bulabilecekler.

MSI Dergisi: SEDEC’in hedef kitlesinde 
kimler yer alıyor?
Hilal ÜNAL: Güvenlik sektöründeki 
son kullanıcılar ve satın alma yapan 
birimlerin hepsi, bizim öncelikli hedef 
kitlemizi oluşturuyor. Bu birimlere tek-
noloji üretecek olan üniversiteler, ana 
yüklenici firmalar, KOBİ’ler, özellikle 
teknoparklardaki teknoloji şirketleri 
ise hedef kitlemizin diğer bölümünü 
oluşturuyor. Etkinlik esnasında; kulla-
nıcı, tedarik makamı ve teknoloji yara-
tanları ve üretenleri, ikili görüşmeler-
de bir araya getireceğiz.

Son olarak, hedef kitlemiz içinde, karar 
vericiler ve kanun yapanlar da bulunu-
yor. Bu kesim de ihtiyacı ve arzı görüp, 
devlet kademelerinde alınması gerekli 
kararları alma, kanunları düzenleme-
de bunlardan yararlanabilecekler.

MSI Dergisi: SEDEC’ten, firmalar 
açısından neler beklemeliyiz?
Hilal ÜNAL: Etkinlikte, sektörün bü-
yük şirketlerini göreceksiniz. Savunma 
sanayisinde ve havacılıkta öne çıkan 
büyük firmalar ve orijinal ekipman üre-
ticilerinin, aynı zamanda; sınır, anayurt 
ve şehir güvenliği alanında da çözüm-
leri bulunuyor. Örneğin, ASELSAN’ın, 
hem savunma sanayisi platformları 
hem de sınır güvenliği için yürüttüğü 
projeler var; hatta ASELSAN, güvenli 
şehir sistemleri de üretiyor.
SEDEC, teknoloji şirketleri ve KOBİ’le-
rin, şu an için ürün yelpazelerinde bu-
lunmayan, sınır ve anayurt güvenliğine 
yönelik sistemlerin farkına varmaları 
ve bu konudaki tedarik zincirine gire-
bilmeleri için de büyük bir fırsat olacak. 
Çok sayıda şirketin, SEDEC’ten sonra, 
ürünlerinin arasına yenilerini dahil 
edeceğini tahmin ediyorum.
Daha genel bakıldığında, aslında SE-
DEC, savunma ve havacılık sektöründe 
iş yapan firmaları, güvenlik tarafına 
çekme işlevini de görecek. Savunma 
ve havacılık sanayisine üretim yapan 
şirketler, güvenlik sektörüne, diğer 
sektörlerdeki şirketlerden daha hızlı 
adapte olabilen ve Türkiye’nin, bu ko-
nudaki açıklarını hızlıca kapatabilecek 
kuruluşlar. Bunlar, şu an ithal edilen 
ve sınır ve anayurt güvenliğinde kul-
lanılan ürün ve alt sistemleri, hızlıca 
üretebilecek potansiyele sahip. Dolayı-
sıyla bu şirketleri, belki çok da farkın-
da olmadıkları bu yeni sektöre adapte 
edebilmek, çok önemli.
Sektörün orta ve alt katmanlarındaki 
firmalar açısında baktığımızda, SEDEC, 
alt yüklenici olarak çalışan bu şirketle-
rin, kendi ürünlerine de sahip olmala-
rına; yeni sektörlerde, yeni iş alanları 
yaratmalarına ve büyümelerine de kat-
kı sağlayacak. Ayrıca, kabiliyeti olan ve 

başka sektörlere iş yapan firmaların da 
önünü açacak ve sektöre, nitelikli fir-
malar kazandıracak.

MSI Dergisi: Etkinliğin ilk günü 
gerçekleştirilecek konferans ile ilgili 
hangi ayrıntıları paylaşabilirsiniz?
Hilal ÜNAL: Etkinliğin ilk gününde yapı-
lacak olan sınır güvenliği oturumunda, 
sınır güvenliği konsepti, iki farklı açıdan 
ele alınacak: Politik ve teknolojik. Poli-
tik açıdan; şu anki durumun analizi, ge-
lecek beklentileri ve oluşturulan stra-
tejiler, çeşitli bakış açıları ile işlenecek. 
Teknolojik yönden ise “Sınırlarımızı ko-
rurken hangi teknolojileri kullanıyoruz, 
ne tür araçlarımız var, nelere ihtiyacı-
mız var?” soruları, değerli katılımcılarla 
birlikte cevaplandırılacak.
Anayurt güvenliği oturumunda, kolluk 
kuvvetlerinin ve polislerin kullandığı 
malzemeler ve son teknoloji ürünler ile 
ilgili sürpriz konuşmacılarımız olacak.
İlk günün son oturumunda ise Avrupa 
Birliği’nin, sınır ve anayurt güvenliği 
konusundaki destekleri ve firmalarımı-
zın yapmaları gerekenler, dinleyicilere 
aktarılacak.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Hilal ÜNAL: Nisan ayı sonu itibarıyla 32 
ülkeden temsilcilerin, SEDEC’e katılı-
mı teyit edildi. Tabii bu rakamların öte-
sinde, önemli olan, hedef pazarlardaki 
doğru kişileri Türkiye’ye getirmek. Teyit 
edilen katılımın, bu nitelikte olduğunu 
söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Türki-
ye’den, silahlı kuvvetler ve kolluk kuv-
vetlerinden de hem son kullanıcılar hem 
de karar vericiler, katılımla ilgili teyitle-
rini bildirdiler. Nisan sonu itibarıyla si-
lahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinden 
teyitli katılımcıların sayısı, 450’yi aştı.
En iyisini yapmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

SEDEC Koordinatörü Hilal 
Ünal’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Orta İrtifa Uzun Daya-
nımlı (MALE) ve Yük-
sek İrtifa Uzun Da-

yanımlı (HALE) sınıfındaki 
İHA’ların kalkış ve inişi, bir 
operatör ya da pilot kontro-
lünde, manuel olarak yapıl-
dığında, kaza olma riski bir 
hayli yüksek. İHA kayıpları-
nın büyük oranda, uçuşun 
en dinamik iki safhası olan 
kalkış ve iniş sırasında ger-
çekleştiği düşünüldüğünde, 
kalkış ve inişi destekleyecek 
sistemlerin önemi daha iyi 
anlaşılabilir . Bu safhaları 
daha güvenli hale getirmek 
için geliştirilen çözümler 
arasında ise GPS/DGPS, la-
zer ve radar tabanlı sistem-
ler yer alıyor.
GPS/DGPS tabanlı çözüm-
ler, İHA’nın, küresel ko-
numlandırma sisteminden 
gelen sinyalleri kullanarak 
piste göre konumunu belir-
lemesine ve inişini, bu bil-
gilerle gerçekleştirmesine 
dayanıyor. Diğer yandan bu 
sistemler; GPS uyduları-
na bağımlılık, 
sinyallerin ko-

layca karıştırılabilmesi ve 
güvenilirlik gibi dezavantaj-
lara sahip. Bu dezavantajlar, 
özellikle muharebe sahasın-
da, kritik bir hal alabiliyor.
Lazer tabanlı çözümler ise 
İHA’nın, pist ile ilgili bilgi-
leri edinebilmesi için, yer-
den iletilen lazer ışınlarının 
kullanımını içeriyor. Diğer 
lazer uygulamalarında oldu-
ğu gibi, bu sistemler de hava 
şartlarına bağımlılık, dar 

Meteksan Savunma’nın 
OKİS’i ile Kalkış ve İniş, 
İHA’lar için Artık Daha Güvenli

Denklemden insanın çıkması ile hava 
araçları, havada kalma süresi gibi 

çeşitli performans parametrelerinde 
önemli gelişim sağladılar. Diğer yandan, 

hava aracında bir pilotun olmamasının, 
hayati bir dezavantajı da var: İnsansız 

hava aracını (İHA), uzaktaki bir yer 
kontrol istasyonundan kullanan 

pilotun, uçağı hissedememesi; 
dolayısıyla komutlarını da hissederek 

verememesi... Pilotun uçağı 
hissetmesine en çok ihtiyaç duyulan 

aşamalar ise uçuşun en kritik safhaları 
olan, kalkış ve iniş. Problemin çözümü 

ise yine teknolojide; kalkış ve inişi 
destekleyen sistemlerde. Meteksan 

Savunma tarafından geliştirilen 
Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi 

(OKİS), bu tür destek sistemlerinde, 
teknolojinin ulaştığı son noktayı 

temsil ediyor.
info@meteksan.com

Meteksan Savunma OKİS, insansız 
hava araçlarının kalkış ve inişindeki 
riskleri ortadan kaldırıyor.

Meteksan Savunma OKİS, 3 boyutlu 
tek darbe transponder takip radarını 
kullanıyor.
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huzmeli ışınla hedef taki-
bi yapma ve İHA üzerinde 
montaj zorlukları gibi prob-
lemleri de beraberinde ge-
tiriyor.
Diğer çözümlerin bahsedi-
len bu dezavantajları nedeni 
ile radar temelli otomatik 
kalkış ve iniş sistemleri, tüm 
dünyada giderek öne çıkma-
ya başladı. Türkiye’de de 
özgün İHA platformlarının 

geliştirilmesi ve kullanıma 
alınması ile benzer sistem-
lere olan ihtiyaç ortaya çıktı. 
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM), İHA platformları 
gibi, bu sistemlerin de özgün 
olarak geliştirilmesi için, 
milimetre dalga radarları  
konusunda önemli tecrübesi 
ve yetenekleri bulunan Me-
teksan Savunma’yı görev-
lendirdi.

Teknik Özellikler

 GENEL 
l Azami Menzil 10 km
l Menzil Çözünürlüğü 1 m
l Çalışma Frekansı Ka bandı (35 GHz)

 İzleme Alt Sistemi (OKİS Yer Birimi) 

l Yanca Ekseni Aralığı 270° ( -135°den +135°ye) 
l Yükseliş Ekseni Aralığı 80° (-10°den +70°ye)
l Huzme Genişliği 1,3°
l Çıkış Gücü 0,5 W
l Ağırlık 70 kg
l Güç Tüketimi 500 W

 OKİS Hava Birimi 
l Çıkış Gücü 100 mW
l Antenler 1 Yönlü, 1 Yönsüz
l Ağırlık 2,4 kg
l Güç Tüketimi 30 W

Meteksan Savunma 
OKİS, kabul 
testlerini, 
ANKA İHA’sı ile 
tamamladı.
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Özgün Çözümlerin 
Tamamlayıcısı
Türkiye, terörle mücadele 
ve sınır güvenliği gibi teh-
ditlere karşı mücadele ve-
rirken, İHA’lardan yoğun 
olarak yararlanıyor. İHA’lar 
konusunda öncü ülkelerden 
biri olan Türkiye’de, başta 
ANKA ve BAYRAKTAR TB2 
olmak üzere, özgün çözüm-
ler geliştirilmiş durumda. 
Platformun ötesinde, bir 
sistem olarak bakıldığında 
İHA’lar; yer kontrol istasyo-
nu ve otomatik kalkış ve iniş 
sistemi gibi bileşenlerle bir 
bütünü oluşturuyor. Metek-
san Savunma’nın OKİS’i de 
bu bütünü tamamlayan bile-
şenlerden biri.
Türk savunma ve havacılık 
sanayisini, kritik teknoloji-
leri ve yetenekleri kazanma-
sı için sürekli destekleyen 
SSM, milimetre dalga radar 
teknolojilerinin geliştirilme-
si için, 2006 yılında, Metek-
san Savunma’yı görevlen-
dirdi ve MİLDAR projesini 
başlattı. Başarılı bir şekilde 
tamamlanan ve kritik tekno-
lojilerin gösterimi yapılan bu 
projenin ilk fazının ardından, 
ürün odaklı 3 yeni proje baş-
latıldı:
n Helikopterlere yönelik
 milimetre dalga radarı
 (Helikopter MİLDAR),
n OKİS ve 
n İHA’ların faydalı yükü 
 olabilecek bir milimetre
 dalga radarı olan 
 İHA MİLDAR.
OKİS; İHA’nın kalkış ve ini-
şinde kullanılan, 3 boyutlu 
tek darbe transponder takip 
radarı çevresinde şekillen-
dirilmiş bir sistem. İHA’nın 
üzerinde yer alan transpon-
der ve antenini içeren OKİS 
Hava Birimi ile pistte ko-

nuşlu tek darbe sorgulama 
radarından oluşan OKİS Yer 
Birimi olmak üzere, iki ana 
birimden oluşuyor.
OKİS Yer Birimi, takip ettiği 
OKİS Hava Birimi sayesinde, 
İHA’nın 3 boyutlu (mesafe, 
yanca ve yükseliş) bilgilerini, 
yüksek hassasiyetle İHA’nın 
Yer Kontrol İstasyonu 
(YKİ)’na besliyor. YKİ, OKİS 
Yer Birimi’nin ürettiği yük-
sek hassasiyetteki konum 
bilgisini veri bağı üzerinden 
İHA’ya göndererek  İHA’nın 
emniyetli ve hassas kalkışı-
na ve inişine imkân sağlıyor. 
OKİS Yer Birimi, standart 
arayüzleri ile farklı İHA’la-
rın yer kontrol istasyonu ile 
kolayca bağlantı kurabilir 
durumda tasarlanmıştır.
OKİS Yer Birimi; portatif bir 
yapıya sahip olma, iki perso-
nel tarafından taşınabilme, 
kısa sürede kurulabilme ve 
sökülebilme özelliklerine 
sahip. Pist ve arazi ortam 
koşullarına dayanıklı olan ve 
uzun süre çalışabilen OKİS 
radarı, pistin her iki yönün-
den de kalkış ve inişe olanak 
tanıyor.
OKİS Hava Birimi ise küçük 
boyutları ve düşük ağırlığı 
ile hemen her segmentte 
İHA’larda, faydalı yük taşı-
ma kapasitesine önemli bir 

etkisi olmadan kullanılabili-
yor. Bu özellik, OKİS’i, mua-
dillerine göre öne çıkartıyor. 
Çünkü diğer sistemlerin, 
İHA üzerindeki; hacim, ağır-
lık ve güç gereksinimi gibi 
izleri, bu sistemlerin, be-
lirli bir boyutun altındaki 
İHA’larda kullanımlarını im-
kânsız hale getiriyor.

Mezuniyet, ANKA 
ile Gerçekleşti
OKİS’in kabul testleri, ope-
ratif sınıfta yer alan bir İHA 
olan ANKA ile gerçekleşti-
rildi. 26 Mart’ta, Meteksan 
Savunma tarafından yapılan 
açıklamada, OKİS’in, ANKA 
insansız hava aracı üzerin-
deki tüm testlerinin başarıy-
la tamamlandığı duyuruldu. 
Böylece, ANKA, bir paket 
olarak; hava aracı, motoru, 
yer kontrol istasyonu, veri 
bağı, uydu sistemi, CATS ve 
SARPER gibi faydalı yükle-
ri ve otomatik kalkış ve iniş 
sistemi ile özgün ve milli 
bir platform olma yolunda, 
kritik bir adımı daha geride 
bıraktı.

Meteksan Savunma OKİS Yer Birimi 
(solda, açık kahverengi birimler) ve 
Hava Birimi (sağdaki 2 birim)

Meteksan Savunma OKİS, görece küçük boyutlu taktik sınıftaki 
insansız hava araçları üzerinde de kullanılabileceğini, 

BAYRAKTAR TB2 İHA’sı üzerinde gösterdi.
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Çözüm Kümesinin 
Genişliği, 
BAYRAKTAR TB2 ile 
Gösterildi
OKİS’in, pazara getirdiği en 
önemli yeniliklerden biri 
olan, görece küçük boyut-
lara sahip platformlarda 
kullanılabilirlik özelliğinin 
test edildiği ilk platform ise  
BAYRAKTAR TB2 taktik 
İHA’sı oldu.
Gerçekleştirilen testlerde, 
BAYRAKTAR TB2’ye enteg-
re edilen OKİS Hava Birimi 
ile pist kenarında bulunan  
OKİS Yer Birimi arasında, 
12 km mesafeden iletişim 
sağlandı. Ayrıca, tüm yer ve 
hava testlerinde, OKİS  ta-
rafından üretilen pozisyon 
bilgisinin, GPS gibi küresel 
konumlama sistemlerine 
bağlı olmaksızın, İHA’nın, 
otomatik kalkışına ve inişine 
imkân verecek yüksek has-
sasiyete sahip olduğu gös-
terildi.

OKİS, GİHA ve 
AKINCI Projelerini 
Hedefliyor
OKİS Proje Yöneticisi Ser-
kan Çak, OKİS ile ilgili şun-
ları söylüyor: “OKİS, 2013 
yılında başladığımız Hava 
Platformları için Milimetre 
Dalga Radarı Geliştirilmesi 
(MİLDAR) projemizin ikinci 
fazını oluşturuyor. Yurt dı-
şından ithal edilen bir sis-
temin, milli imkânlarla ge-
liştirilmesi ve bu konudaki,  
yurt dışı bağımlılığımızı or-
tadan kaldırmak için başla-
tılmış bir proje. Hava termi-
nali ve antenin düşük hacme 
ve ağrılığa sahip olması, 
düşük güç tüketimi ve en-
tegrasyon kolaylığı, OKİS’in 
hitap ettiği İHA yelpaze-
sini oldukça genişletiyor.  
Baktığımızda, ANKA gibi 
daha büyük boyutlu İHA’lar-
da, OKİS benzeri sistemler 
kullanılıyor. Diğer yandan, 
OKİS’in, taktik İHA’larda da 
başarıyla kullanılabilecek 
olması, tasarımımızın üstün 
özelliklerini gözler önüne 
seriyor. OKİS’in, yurt içinde 

geliştirilen İHA’lar için en-
vantere alınmasını sağla-
yabilirsek eminim ki önemli 
bir ihracat potansiyeli de 
yakalayacak ve yabancı İHA 
üreticileri için de önemli 
bir alternatif olacak. Ayrıca, 
Gemiye Konuşlu İHA (GİHA) 
ve AKINCI projelerinde de 
OKİS’in kullanılması için, 
uzun süredir çalışmalar ya-
pıyoruz.”

İhracat Potansiyeli 
Yüksek
Meteksan Savunma Ulus-
lararası Satış ve Kurumsal 
İtibar Yöneticisi Burak Ak-
baş ise Meteksan Savunma 
olarak, Türk Silahlı Kuv-
vetlerine; milli, bağımsız 
ve özgün nitelikteki yüksek 
teknolojili ürünler ve alt 
sistemler geliştirmek üze-
re, yoğun bir şekilde çalış-
tıklarını vurguluyor. OKİS’i, 
tamamen milli ve dünya-
daki benzerleriyle rekabet 
edebilir şekilde geliştirmiş 
olmaktan dolayı gurur duy-
duklarını ifade eden Akbaş, 
OKİS’in ihracat potansiyeli 
ile ilgili de şunları söylü-
yor: “Öncelikle Türkiye’deki 
mevcut İHA platformları-
mızda kullanılmasını plan-
ladığımız bu sistemin, önü-
müzdeki dönemde, ihracat 
potansiyeli taşıdığına inanı-
yorum. Bu konuda, yabancı 
İHA üreticileri ile görüşme-
lere de başladık.”

Başlıca Özellikler
n	 Kötü hava koşullarında 
 ve GPS sinyalinin 
 karıştırıldığı ortamlarda
 çalışabilirlik
n Küçük radar kesit alanına
 sahip orta irtifa İHA 
 sistemlerinde de 
 kullanım
n Yansıma etkisine karşı 
 dirençli 
n Düşük RF güç gereksinimi
n Uzun tespit ve takip 
 menzili
n EH Koruması
n Platform-bağımsız mimari
n İki personelle 
 taşınabilme u
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Kara ve hava-kara sa-
vunma ve güvenlik 
alanlarında dünya-

nın en önde gelen etkinliği 
olan Eurosatory fuarına, bu 
yıl, 1.700’ün üzerinde firma 
katılacak. Paris Nord Vil-
lepinte Fuar Merkezi’nde, 
11-15 Haziran tarihleri ara-
sında düzenlenecek fuarın, 
57.000’den fazla ziyaretçiye 
ev sahipliği yapması bekle-
niyor. Savunma ve güvenlik 
alanındaki gelişme ve eği-
limleri yakından takip eden 
Eurosatory, 2018’de, hem 
organizasyon hem de sergi-
leme açısından, bazı yenilik-
lere de sahne olacak.

Üçüncü Salon Açılıyor
Fuar alanının kapalı kısmı, 
bu yıl açılacak Salon 5B ile 
daha da büyüyecek. Güven-
lik sektörünün kullanımına 
ayrılacak salonda; istihbarat, 
sivil güvenlik, kriz yönetimi 
ve halk güvenliği, kritik alt-
yapıların ve hassas tesislerin 
emniyeti ve KBRN-P (Kim-
yasal, Biyolojik, Radyoaktif, 
Nükleer ve Patlayıcı Madde) 
gibi alanlara yönelik tekno-
loji kümelerini tanıtılacak. 
İş görüşmeleri ve stratejik 
danışmanlık faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği Discovery 
Village (Keşif Köyü) de bu sa-
londa yer alacak.

Canlı Gösterimler
Canlı gösterimler, sergi sa-
lonlarının yakınına, Salon 

5B’nin kuzey tarafındaki ala-
na taşınacak. Böylece, bu 
gösterimlere, zamandan da 
tasarruf sağlanacak şekilde, 
yürüyerek kısa sürede ulaş-
mak da mümkün olacak.
Eurosatory’nin haftalık 
programı kapsamında, ku-
rumsal canlı gösterimler 
de gerçekleştirilecek. Canlı 
gösterim yapacak kurumlar 
arasında; Fransız Kava Kuv-
vetleri, Fransız Polis Teş-
kilatı, Fransız Özel Harekât 
Komutanlığı, Fransa Ulusal 
Jandarma Müdahale Grubu, 
Araştırma ve Müdahale Tu-
gayı ve Paris İtfaiye Teşkilatı 
yer alıyor.

Eurosatory LAB
Bu yılki Eurosatory’de, sa-
vunma ve güvenlik alanında-
ki uluslararası start-up fir-
malarına ayrılmış, tamamen 
yeni bir alan da olacak. Euro-
satory LAB adı verilen bu 
alanda, fuara katılan 1.700 
firmanın yanı sıra çığır açan, 
yaklaşık 70 start-up firması, 
ürünlerini sergileyecek. Ko-
nularıyla ilgili olarak davet 
edilen uluslararası tanınır-
lığa sahip konuşmacılar da 
LAB’a renk katacak.

EUROSATORY’ye Genel Bakış: 
Fuarın 2018’de 
Öne Çıkan Yeni Özellikleri
Kara ve hava-kara savunma ve 
güvenlik alanlarında dünyanın 
en önde gelen etkinliği olan Eurosatory 
fuarına, bu yıl, 1.700’ün üzerinde firma 
katılacak. Paris Nord Villepinte 
Fuar Merkezi’nde, 11-15 Haziran 
tarihleri arasında düzenlenecek 
fuarın, 57.000’den fazla ziyaretçiye 
ev sahipliği yapması bekleniyor. 
Savunma ve güvenlik alanındaki 
gelişme ve eğilimleri yakından takip 
eden Eurosatory, 2018’de, 
hem organizasyon hem de sergileme 
açısından, bazı yeniliklere de 
sahne olacak.

Bu yıl, pek çok uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak olan Eurosatory, daha güvenli bir dünya için fikirlerin ortaya konduğu bir merkez olacak. 

Eurosatory’nin haftalık programı kapsamında, 
kurumsal canlı gösterimler gerçekleştirilecek.
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Konferanslar
Bu yıl, pek çok uluslararası 
konferansa ev sahipliği ya-
pacak olan Eurosatory, daha 
güvenli bir dünya için fikirle-
rin ortaya konduğu bir mer-
kez olacak. Fuar boyunca; 
kullanıcılar, üreticiler, med-
ya mensupları, uzmanlar, 
düşünce kuruluşları ve üst 
düzey yetkililerden oluşan 
geniş bir konuşmacı grubu-
nun katılımıyla 70’ten fazla 
konferans düzenlenecek.

Eurosatory’de 
İş Geliştirme
Eurosatory 2018, firmala-
ra yönelik olarak, tamamen 
yeni bir ikili iş görüşmesi 
programı sunuyor. Katılım-
cı kuruluşlar ve ziyaretçiler, 
fuar öncesinde, iş görüşme-
lerini planlayabilmek için, 
Eurosatory ile birlikte ça-
lışan PROXIMUM Group’un 
geliştirdiği bir platform olan, 
Vimeet’i kullanabilirler. 5 
günlük fuarda, daha fazla iş 
bağlantısı kurma (networ-
king) faaliyeti gerçekleşme-
sini sağlamak için, katılımcı-
lar, Swapcard uygulamasını 
da kullanabilecek. Uygula-
ma, ortak çıkarları olan ka-
tılımcılar için, bir irtibat kur-
ma aracı olarak kurgulandı.

KBRN Etkinliği
Eurosatory 2018’de, KBRN 
ile ilgili konuların ele alına-

cağı, yeni bir uluslararası 
tematik etkinlik de ger-
çekleştirilecek. Etkinliğe, 
Fransa’dan ve diğer ülke-
lerde harekât subayları, 
savunma ve güvenlik alan-
larından fuara katılan kuru-
luşların temsilcileri, kamu 
kurumlarından temsilciler, 
uzmanlar ve VIP’ler katıla-
cak. KBRN konularına özel 
olarak düzenlenecek olan 
etkinlik, hâlihazırda mevcut 
olan teknoloji kümesini ve 
canlı gösterim olanaklarını, 
tamamlar nitelikte olacak.

Yeni Bir Teknoloji 
Kümesi: İstihbarat
İlk kez 2018’de kapılarını aça-
cak olan bu küme, istihbarat 
alanındaki yeni ürün ve hiz-
metleri sergileyecek ve göze-
tim sistemleri, siber güven-
lik, coğrafi-mekansal analiz 
ve dinleme cihazları gibi pek 
çok konuyu ele alacak.

Güvenlik Önlemleri
Bu yılki Eurosatory’de, hem 
fuar öncesindeki hem de 
fuar esnasındaki güvenlik 
önlemleri, önceki yıllara 
kıyasla daha fazla olacak. 
Tüm katılımcıların, kendi-
lerine ait bir e-posta adresi 
üzerinden, fuar öncesinde, 
online olarak kayıt yaptır-
ması; kimlik belgelerini ve 
birer fotoğraflarını, elektro-
nik olarak sisteme yükleme-
leri gerekiyor.
11-15 Haziran tarihleri ara-
sında düzenlenecek Euro-
satory 2018’in, her zaman 
olduğu gibi, önceki yıllardan 
daha da başarılı bir fuar ol-
ması ve hava-kara ve kara 
savunma ve güvenlik alan-
larındaki oyunculara yönelik 
en büyük fuar olduğunu, bir 
kez daha kanıtlaması bekle-
niyor. Eurosatory hakkında 
daha fazla bilgi için: 
www.eurosatory.com u

Eurosatory 2018’de, KBRN ile ilgili 
konuların ele alınacağı, yeni bir 
uluslararası tematik etkinlik de 
gerçekleştirilecek. 
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

yürüttüğü projelerdeki 
önemli gelişmeleri, resmi 
sosyal medya hesapları 
üzerinden duyurmaya 
devam ediyor. Nisan ayında 
da bir dizi gelişmenin 
yaşandığı projelerle 
ilgili öne çıkarılan konu 
başlıkları; MAM-C seri 
üretimi, KİRPİ’ye Esnek 
Katmanlı Kafes Zırh Sistemi 
entegrasyonu, M60T 
tanklarına 40 mm otomatik 
bombaatar entegrasyonu 
ve son olarak da ALTAY 
projesi kapsamında, BMC 
ile sözleşme görüşmelerine 
başlanması kararı alınması 
oldu.

MAM-C’nin 
Seri Üretimi Başlıyor
SSM, 2 Nisan’da, resmi 
Twitter hesabında yaptığı 
açıklama ile ROKETSAN’ın 
MAM-C akıllı mühimmatının 
seri üretiminin 
başlayacağını duyurdu.
ROKETSAN’ın, CİRİT füzesi 
üzerinden geliştirdiği 
MAM-C de MAM-L gibi, 
hedefine, bırakıldığı 
noktadaki potansiyel 
enerjisi ile ilerliyor ve 
bir motora sahip değil. 
MAM-L’ye göre boyutları 
daha küçük ve ağırlığı 
daha az olan MAM-C, 
faydalı yük taşıma 
kapasitesi daha düşük 
hava araçları tarafından da 
kullanılabiliyor.

KİRPİ’ler, 
RPG Korumalarına 
Kavuştu
SSM, resmi Twitter 
hesabından, 16 Nisan’da 
yaptığı açıklama ile 160 
adet KİRPİ aracına, RPG 
roketlerine karşı koruma 
sağlayan Esnek Katmanlı 
Kafes Zırh Sistemi’nin 
entegrasyonunun 
tamamlandığını bildirdi.
Esnek Katmanlı Kafes 
Zırh Sistemi, ROKETSAN 
Balistik Koruma Merkezi 
(BKM) tarafından geliştirildi. 
BKM kataloğunda, sistem 
ile ilgili, şu bilgiler yer 
alıyor: Terörle mücadele 
kapsamında, RPG 
tehditlerine karşı, farklı 
tip ve modeldeki zırhlı 
araçlar üzerine uygulanmak 
amacıyla ROKETSAN, 
esnek katmanlı kafes 
zırh sistemini (RPG Ağı) 
geliştirmiştir. Geliştirme, 
test ve doğrulama 
süreçlerinin ardından, 
RPG ağlarının müşteriye 
teslimine başlanmıştır. 
İlk uygulamalar, 
M60 Ana Muharebe 
Tankı, COBRA aracı ve 
KİRPİ aracı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterlerinde bulunan, 
farklı tipteki araçlar için 
tasarım çalışmaları devam 
etmektedir. RPG Ağı; 
RPG tehditlerine karşı, 
farklı tipteki araçlara, 

hafif ve güçlü bir koruma 
sağlamaktadır.

M60 Tankları, 
Artık Otomatik 
Bombaatarlı
SSM, resmi Twitter 
hesabından, 16 Nisan’da 
yaptığı açıklama ile M60T 
Tanklarının Tanksavar 
Savunma Yeteneğinin 
Geliştirilmesi (FIRAT-
M60T) Projesi kapsamında, 
90 adet 40 mm otomatik 
bombaatarın teslimatının 
tamamladığını duyurdu. 
Açıklama ile birlikte 
yayınlanan fotoğraflarda, 
bombaatarın, ASELSAN 
SARP Uzaktan Komutalı 
Stabilize Silah Sistemi’ne 
entegre edildiği görüldü.

ALTAY’da BMC 
Dönemi
SSM, son yıllarda kamuoyu 
tarafından yakından 
takip edilen ALTAY 
projesinde, seri üretim 
ihalesi ile ilgili kararı da 
resmi Twitter hesabından 
duyurdu. 24 Nisan’da 
yapılan açıklamada, 
şu ifadeler yer aldı: 
“Modern tank ihtiyacımıza 
cevap vermek üzere 
geliştirilmiş ALTAY tankının 
250 adedinin seri üretim 
işi ve ALTAY tankına 
milli güç grubu 
geliştirilmesi işi için 
İcra Komitesinde alınan 
kararla BMC A.Ş. ile 
sözleşme görüşmelerine 
başlanacak.” u

SSM Projeleri, Operasyonları 
Desteklemek için Hızlanıyor

MAM-C, Baykar Makina’nın BAYRAKTA R TB2 İHA’sının kanadında, 
MAM-L (solda) ile birlikte görülüyor.

KİRPİ’nin koruma seviyesi,  
Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi ile daha da arttı.

M60T tanklarının silahları 
arasına, 40 mm otomatik 
bombaatar da katıldı.
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Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın Yönetim Kurulu 
Başkanlığının yanı sıra Genel Müdürlük görevini 

de üstlendi. Prof. Dr. Görgün, ilk olarak, 2 Nisan’da 
gerçekleştirilen ASELSAN Genel Kurulu ile aynı gün 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçildi. ASELSAN Yönetim Kurulunun, 
17 Nisan’da yaptığı toplantıda ise 27 Nisan tarihinden 
geçerli olmak üzere, Genel Müdürlük görevine atandı. 
Prof. Dr. Görgün, bu görevlendirmeyle birlikte, ASELSAN 
tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.
Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 yılında, İstanbul’da doğdu. 
Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini, Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde; 
doktora eğitimini ise New York’ta, Rensselaer Polytechnic 
Institute’da, 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin 
ardından, University of Connecticut’ta, 2004-2005 yılları 
arasında, doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 
2005-2008 yılları arasında, yardımcı doçent olarak görev 
yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde; 2008 yılında doçent, 
2014 yılında da profesör oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. 
Görgün, 2009-2013 yılları arasında, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Bölüm 
Başkanlığı süresince, birçok yüksek lisans programının 
kuruculuğunu yaptı.
Prof. Dr. Görgün, 2007-2010 yılları arasında, Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği 
görevinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, 

BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. 
Görgün, 2010-2013 yılları arasında, YTÜ Sigma Mühendislik 
ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Prof. Dr. Görgün, 2013 yılında, Türkiye Bilimler Akademisi 
Asoşiye üyesi olarak seçildi. Kasım 2014 - Nisan 2018 
tarihleri arasında, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
olarak görev yapan Prof. Dr. Görgün’ün, çok sayıda ulusal 
ve uluslararası makale ve bildirisi, yayın editörlüğü ve 
projeleri bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. 
Görgün ayrıca, 2014 yılından bu yana, Bilişim Vadisi Yönetim 
Kurulu üyesi olmasının yanı sıra TÜBİTAK ve YÖK’te birçok 
komisyon ve kurulda görev alıyor.
MSI Dergisi olarak, Prof. Dr. Haluk Görgün’e, yeni görevinde 
başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. u

Nisan ayında ASELSAN 
bir dizi sözleşme 

imzaladı. ASELSAN ile 
HAVELSAN arasında 
oluşturulan İş Ortaklığı 
ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı arasında, 3 
Nisan’da imzalanan ilk 
sözleşme kapsamında 
imzalar, BARBAROS Sınıfı 
Fırkateyn Yarı Ömür 
Modernizasyon Projesi 
ile ilgili olarak atıldı. 
ASELSAN’ın payının, 
175.783.000 avro ve 
457.491.000 lira olacağı 
sözleşme kapsamında 

teslimatlar, 2025 yılına 
kadar gerçekleştirilecek. 
İkinci sözleşme, ASELSAN 
ile yurt içi bir alıcı arasında 
imzalandı. Trafik Sistemleri 
alanında, 9 Nisan’da 
imzalanan, 42.706.850 

dolar tutarında sözleşme 
kapsamında teslimatlar, 
2018-2019 yıllarında 
gerçekleştirilecek. 25 
Nisan’da, ASELSAN 
tarafından yapılan 
açıklama ile duyurulan 

üçüncü sözleşme ise 
ATAK Programı’nı 
kapsıyor. Yine Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ile 
imzaladığı ve toplam 
bedeli 132.815.349 lira ve 
35.784.770 dolar olan ATAK 
Programı Altyüklenicilik 
Sözleşmesi Sözleşme 
Değişikliği-11 kapsamında 
ASELSAN, ilave helikopter 
aviyonik ekipman kitlerini, 
2020-2021 yıllarında teslim 
edecek. u

ASELSAN Tarihinde Bir İlk:
Prof. Dr. Haluk Görgün, 
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Oldu

ASELSAN, Nisan Ayında 3 Sözleşme İmzaladı

BARBAROS sınıfı fırkateynlerden TCG SALİHREİS (F-246)

T129 ATAK
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Asya-Pasifik bölgesinin 
en önemli sektörel 

etkinlikleri arasında yer 
alan Defence Services Asia 
(DSA) fuarı, 16-19 Nisan 
tarihlerinde, Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’da 
düzenlendi. Malezya 
Savunma Bakanlığı 
ve Malezya İç İşleri 
Bakanlığının ortaklaşa 
düzenlediği fuara, 60 
ülkeden, 1.500 firma 
ve kurum katıldı. Bu yıl 
16’ıncı kez düzenlenen 
fuarda, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın 
ve Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI)’nin öncülüğünde, 1.418 
metrekarelik alanda, 30 
kurum ve kuruluş ile milli 
katılım yapan Türkiye, en 
geniş katılımı gerçekleştiren 
ülke oldu.
Fuara Türkiye’den katılan 
kurum ve kuruluşlar SSM ve 
SSI’nin yanı sıra ASELSAN, 

AYESAŞ, AVS, BMC, 
FEMSAN, FİGES Teknoloji, 
FNSS, Garanti Giyim, Gir-
San, HOYTEK, Kale Kalıp, 
Katmerciler, Milsoft, Nurol 
Teknoloji, OSSA, Otokar, 
Öztek, RST, Samsun Yurt 
Savunma, Simsoft, STM, Tek 
Can Grup, TİSAŞ, Transvaro, 
Turmaks, TUSAŞ, TÜBİTAK 
BİLGEM ve Vestel Savunma 
şeklinde sıralandı.
Malezya Silahlı Kuvvetleri ve 
Malezya Kraliyet Polisi gibi 
pek çok yerel devlet kurumu 
tarafından da desteklenen 
DSA 2018’in, 9 adet resmi 
sponsoru arasında, SSI ve 
FNSS de yer aldı.
Fuar sırasında, DEFTECH 
ve bazı Türk firmaları 
arasında, çeşitli iş 
birliklerini konu alan 
törenler gerçekleştirildi. 
Bu törenlerden ilki, 

Malezya’nın insansız hava 
aracı (İHA) ihtiyacına yönelik 
olarak, DEFTECH ve TUSAŞ 
arasında düzenlenen, 
Belge Değişimi (exchange 
of documents) töreni oldu. 
ASELSAN ve DEFTECH 
arasındaki, uzaktan 
komutalı silah sistemleri, 
askeri araç modernizasyonu 
ve insansız kara araçlarını 
konu alan iş birliğine 
yönelik iyi niyet mektubu 
(letter of intent) ise fuarın 
3’üncü günü düzenlenen 
törenle imzalandı.
Ayrıca çeşitli Türk 
firmaların ürünleri, 
fuar boyunca, DEFTECH 
standında sergilendi:
n FNSS’nin PARS 8x8 aracı
 üzerine şekillendirilen
 ve DEFTECH ile FNSS’nin
 iş birliğiyle geliştirilen
 AV8 aracı,

n Üzerinde, ASELSAN’ın
 SARP uzaktan komutalı
 silah sistemi bulunan,
 Katmerciler’in Uzaktan
 Kumandalı Atış
 Platformu (UKAP),
n Nurol Makina’nın 
 EJDER YALÇIN aracı ve
n TUSAŞ’ın ANKA İHA’sı.
 DSA 2018, bu yıl ilk kez

gerçekleştirilen, National 
Security Asia (NATSEC 
Asia) fuarı ile birlikte 
düzenlendi. NATSEC 
Asia’nın bu yılki teması 
ise Siber Güvenlik oldu.

Fuara katılan Türk firmaları 
ve fuarda görüştüğümüz 
yabancı firmaların Türkiye 
gündemleri ile ilgili 
ayrıntılı haberleri içeren 
DSA 2018 özel dosyamızı, 
MSI Dergisi’nin Haziran 
sayısında, okuyucularımızın 
ilgisine sunacağız. u

ONUR A.Ş., Hava Savunma Telsiz Ağı Projesi (HSTA)’nin 
ikinci safhası kapsamındaki, ikinci Fabrika Kabul 

Testlerini başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) yetkililerinin de katıldığı testlerle ilgili açıklama, 
firma tarafından, 20 Nisan’da yapıldı.
HSTA, Hv.K.K.lığının ağ destekli ses haberleşme (VCS) ve 
kayıt sistemleri (VRS) ihtiyaçlarını karşılamak için, SSM 
tarafından, ONUR A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülüyor. 
Açıklamada, tüm testleri başarı ile geçen sistemlerin, 
ivedilikle Hv.K.K.lığı kullanımına verileceği belirtildi. 
Projenin ikinci safhasının ilk kabul testleri, Şubat ayında 
tamamlanmıştı. u

Türk 
Savunma ve 
Havacılık 
Sanayisinin 
Malezya’daki 
İş Birlikleri, 
DSA 2018’e 
Damgasını 
Vurdu

ONUR A.Ş.nin HSTA Projesinde, 
Teslimatlar Hız Kesmiyor
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Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık 
organizasyonu olarak düzenlenen Eurasia 

Airshow, 25-29 Nisan tarihlerinde, Antalya’da 
gerçekleştirildi. Etkinliği, halk günleri ile birlikte, yaklaşık 
130.000 kişi ziyaret etti. 63 ülkeden yetkililer ve firma 
temsilcileri de katılımcılar arasında yer aldı.
Eurasia Airshow’da; Türk Yıldızları ile Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvelik Komutanlığı 
envanterinde bulunan T129 ATAK, S-70, AB 412 ve UH-60 
helikopterlerinin yanı sıra Gripen, An-124, MİG-29, Ov-
10 başta olmak üzere, çeşitli askeri ve sivil uçaklar uçuş 
gösterileri yaptı. Yerde ise aralarında; Leonardo C-27J, 
Airbus A330 MRTT, Antonov An-70 ve An-178,  
Airbus A350-1000, Boeing 777F ve CN 235’in de bulunduğu 

çok sayıda uçak, statik olarak sergilendi. Toplam 
410.000 metrekarelik alanda, 343 firma stant ve şale 
açtı.

Türkiye’deki bir fuarda, iki ülkenin yaptığı en büyük 
anlaşmaya da ev sahipliği yapan Eurasia Airshow’da, Sukhoi 
ile İran Airtour arasında, 20 adet Superjet 100 uçağının 
satışını konu alan, 1 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı. 
Ayrıca:
n Türkiye’nin ilk yerli sıcak hava balonu geliştirmesi 
 projesi için, Otonom Teknoloji ile Kapadokya Balon
 Bakım Merkezi arasında iş birliği sözleşmesi;
n ANOVA ile FİGES arasında, NUMESYS firmasının
 kuruluşunu konu alan iş birliği sözleşmesi,
n ANOVA ve Er Makina arasında iş birliği sözleşmesi ve
n HAVELSAN ile THY Teknik arasında, ortak girişim şirketi

kurulması ile ilgili iş birliği sözleşmesi de fuarda 
imzalandı.

Etkinlik ve etkinliğe katılan firmalarla ilgili ayrıntılı 
haberleri içeren Eurasia Airshow özel dosyamızı, 
MSI Dergisi’nin Haziran sayısında, okuyucularımızın ilgisine 
sunacağız. u

Eurasia Airshow, 
Şova Dayalı Havacılık 
Fuarını Türkiye’ye 
Getirdi

Etkinlikte, Kara 
Kuvvetleri ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün uçak 
alımı ihalesinde yarışan 
adaylardan C-27J, hem 
Türk yetkililerle hem de 
basın mensupları ile uçuş 
gösterileri gerçekleştirdi. 
Taktik kabiliyetlerini 
sergileyen uçağın 
rampasından, Antalya’nın 
güzelliklerini sergileyen 
fotoğraflar da çekildi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal, 

Nisan ayında, Pakistan’a 
resmi bir ziyarette bulundu. 
Koramiral Özbal, 2 Nisan’da, 
Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Zafar 
Mahmood Abbasi ile 

İslamabad’da bir araya geldi. 
Görüşmede, iki ülkenin 
deniz kuvvetleri arasındaki 
ilişkiler; eğitim, karşılıklı 
ziyaretler ve ortak tatbikatlar 
boyutları ile görüşüldü. 

Koramiral Özbal, 4 Nisan’da 
da Lahor ve Karaçi’yi ziyaret 
etti ve Pakistan Deniz 
Akademisi’nde ve PNS 
SAIF (252) fırkateyninde 
incelemelerde bulundu. 

Ayrıca, TCG GELİBOLU  
(F-493), 7-9 Nisan tarihleri 
arasında, Karaçi’de icra 
edilen, Türkiye-Pakistan 
İşbirliği Eğitimlerine iştirak 
etti. u

FNSS, 26 Nisan’da yayınladığı basın bülteni ile Silah 
Taşıyıcı Araçlar projesinde gelinen son nokta ile ilgili 

bilgilendirme yaptı. KAPLAN-STA Silah Taşıyıcı Araç 
(STA) paletli tanksavar aracının, Ocak ayında üretimi 
tamamlanan birinci prototipi, doğrulama faaliyetlerine 
başarıyla devam ediyor. Bir sonraki aşamada, aracın 
kalifikasyon testlerine başlanacak ve bunların da 
tamamlanmasının ardından, seri üretim aşamasına 
geçilecek.
PARS-STA Tekerlekli Tanksavar Sistemi’nin birinci 
prototipinin ise Nisan ayında tamamlanması ve Mayıs 
ayında, doğrulama testlerine başlanması öngörülüyor.
KAPLAN-STA, doğrulama faaliyetlerine, projenin çok 
erken bir safhasında başladı. Proje planına göre, araçların 
detay tasarımı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından incelenerek proje 
takviminin 15’inci ayında onaylandı. Bu onay, klasik proje 
metodolojisinde, üretim faaliyetlerinin de başlaması 
anlamına geliyor. FNSS, detay tasarımın yanında 
ilk paletli araç prototipini de üreterek Uzaktan Komutalı 
Tanksavar Kulesi (UKTK) ile birlikte kullanıcının 
görüşlerine sundu ve fabrika testlerini gerçekleştirmeye 
başladı. Bültende, prototipin ortaya çıkması için geçen 
15 aylık sürenin, dünya genelindeki, yakın zamanlı benzer 
projeler arasında, rekor olarak nitelendirilebilecek kadar 
kısa olduğu vurgulandı.
Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında geliştirilen, 
hem paletli hem de tekerlekli araçların seri üretimlerinin, 
2021 yılında tamamlanması ve 260 aracın tamamının, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi 
planlanıyor.

FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars 
Küçük, projede gelinen nokta ile ilgili şunları söyledi: 
“FNSS, KAPLAN ürün ailesi ile paletli zırhlı araçlar 
alanında, önümüzdeki dönemin standartlarını tanımladı. 
KAPLAN ürün ailemizin en küçük üyesi olan 
KAPLAN-STA’nın, 15 ay gibi kısa bir sürede 
gereksinimden gerçeğe dönüşmesi, bizleri 
gururlandırıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, 
özgün bir konsept tanımlayarak ihtiyacını ortaya koydu. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığımız da projeyi, bu ihtiyacın 
en etkin şekilde karşılanmasını sağlayacak, yerli ve milli 
çözümü elde edecek şekilde kurguladı. Görev, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan ihale sonucu, 
FNSS’ye verildi. Eminim ki projede yakaladığımız bu 
ivme ile kalifikasyonu başarıyla tamamlayıp, seri üretim 
aşamalarına çok çabuk geleceğiz. Dünya ordularının 
dikkatini çekecek bir kabiliyeti, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığımıza kazandıracağız.” u

Denizlerde Türk-Pakistan İş Birliği

KAPLAN ve PARS STA 
Tanksavar Araçlarının Tasarım 
Aşaması Tamamlandı

Oramiral 
Abbasi ve 
Koramiral 
Özbal 

Koramiral Özbal, PNS SAIF (252) fırkateyninde 
incelemelerde bulundu.
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HAVELSAN EHSİM’in 
kuruluşunun 20’nci 

yıldönümü, 20 Nisan’da, 
Ankara’da gerçekleştirilen 
bir törenle kutlandı. 
Törende, tanıtım filmi 
gösteriminin ardından, 
açılış konuşmasını yapan 
HAVELSAN EHSİM Genel 
Müdürü Hüseyin Ali 
Aydoğmuş, 20 yıl önce 4 kişi 
ile çıkılan yolda, HAVELSAN 
EHSİM’in, bugün 60 çalışanı 
olan ve 300 tane muharip 
uçak üzerinde sistemleri 
bulunan bir şirket 
haline geldiğini söyledi. 
Aydoğmuş’un ardından 
kürsüye gelen HAVELSAN 
Genel Müdürü Ahmet 
Hamdi Atalay, önümüzdeki 
dönemde, HAVELSAN 
EHSİM’in yeteneklerinden 
daha fazla yararlanmak 
istediklerini belirtti. Törenin 
son konuşmasını yapan, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
Genel Müdür Vekili Sadık 
Piyade ise HAVELSAN 
EHSİM’in genç ve dinamik 
bir ekibe sahip olduğunu ve 
bunun, şirketin, gelecekte 
daha da büyük işler 
yapacağının göstergesi 
olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından, 
günün anısına, HAVELSAN 
EHSİM tarafından 
geliştirilen, uçaktan atılan 

sahte hedef şeklindeki 
plaketler takdim edildi:
n TSKGV Genel Müdür 

Vekili Sadık Piyade’nin 
plaketini, HAVELSAN 
EHSİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Akif 
Nacar takdim etti.

n HAVELSAN EHSİM
Kurucu Başkanı Mustafa 
Türker’e plaketini, 
HAVELSAN EHSİM Genel 
Müdürü Hüseyin Ali 
Aydoğmuş takdim etti. 
Türker, plaketi aldıktan 
sonra, kısa bir konuşma 
yaptı ve HAVELSAN 
EHSİM’in geldiği 
noktadan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

n HAVELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Fethi 
Azaklı’nın plaketini, 
HAVELSAN EHSİM 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. İzzet Gökhan 
Özbilgin takdim etti. u

HAVELSAN EHSİM 20 Yaşında

Tanıtım filminde, HAVELSAN EHSİM 
tarafından, RF tehditlere karşı 

geliştirilen sahte hedefin kullanımı 
ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Ahmet Hamdi AtalayHüseyin Ali Aydoğmuş Mustafa TürkerSadık Piyade

Sadık Piyade ve Mehmet Akif Nacar

Fethi Azaklı ve İzzet Gökhan Özbilgin
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Sivil havacılıkta, 
simülatörler ve kabin 

içi eğlence sistemleri 
konularında çalışmalarını 
sürdüren HAVELSAN,  
iş birliklerini de genişletiyor. 
HAVELSAN, THY Teknik 
ve Inmarsat, 11 Nisan’da, 
entegre kabin içi bağlantı 
ve eğlence sistemleri 
ile ilgili bir mutabakat 
muhtırası imzaladı. Firmalar 
arasındaki iş birliği, gelişen 
pazarlarda, HAVELSAN ve 
THY Teknik’in kabin içi  
eğlence sistemleri ile 
Inmarsat’ın, uçaklar 

için geniş bantlı 
iletişim çözümlerinin  
entegrasyonunu konu  
alıyor.
20 Nisan’da ise THY Teknik  

tarafından yapılan 
açıklamada, “Kabin 
İçi Eğlence Sistemleri 
ve Internet Hizmeti” 
konusunda faaliyet 

göstermek amacıyla 
THY Teknik ve HAVELSAN 
arasında, bir Ortak  
Girişim Şirketi kurulmasına 
karar verildiği bildirildi. u

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın himayelerinde 
ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 

Derneği (OSSA)’nin organizatörlüğünde, bu yıl, 4’üncü kez 
düzenlenecek olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA)’nin tanıtımı maksadıyla 5 Nisan’da, 
Ankara’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; SSM 
yetkilileri, Ankara’da görev yapan yabancı askeri ataşeler ve 
sektörden çeşitli firmaların yetkilileri de katıldı.
Toplantı, OSSA Proje Yöneticisi Uğur Aydın’ın yaptığı 
sunumla başladı. Aydın, geçmiş yıllarda düzenlenen ICDDA 
etkinlikleri ile ilgili bilgileri ve bu yılki etkinlikle ilgili 
ayrıntıları paylaştı. 
Bu yıl, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, 23-25 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlik, ilk 
kez 2013 yılında, ardından 2014 ve 2016 yıllarında düzenlendi. 
KOBİ ve alt yüklenicilerin uluslararası ana yüklenicilerle 
tanışarak, imkân ve kabiliyetlerini tanıtma fırsatı yakaladığı 
etkinlikte, önceki yıllarda, sırasıyla yaklaşık 2.000, 4.800 ve 
5.400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Basın toplantısı, Aydın’ın ardından, sırasıyla OSSA Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin yaptıkları konuşmalar 
ile devam etti.
Ertuğ, organizasyonun, işletmelerin büyümesine ve istihdam 
artışına katkı sağladığını belirterek sözlerine başladı. 
“Uluslararası firmalarla bir araya gelmek ve onlarla iş 
ortaklıkları yapmak KOBİ’lere güven vermektedir.” şeklinde 

devam eden Ertuğ, savunma ve havacılık sanayisindeki 
büyük firmalarının katılacağı etkinlikte, 5.000’in üzerinde ikili 
görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi.
Aydın ise ICDDA’nın başarısının ardında, SSM ve KOBİ’lere 
kadar uzanan bir stratejinin olduğuna dikkat çekti. SSM’nin 
sanayileşme politikalarının, kendileri için bir model 
oluşturduğunu söyleyen Aydın, OSSA’nın, kısa zamanda 
çok ciddi atılımlar yaptığını vurgulayarak şunları ilave etti: 
“Kümelenme sayesinde, KOBİ’lerimizin iş birliği yapmasını 
ve firmalarımızın bir araya gelerek sinerji oluşturmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Etkinlik kapsamında, dünyadaki 
tedarikçilerin Ankara’ya gelmesini ve KOBİ’lerimizle iş birliği 
yapmasını çok önemsiyoruz.”
Dr. Tüfekçi de savunma ve havacılık sanayisinin merkezi 
konumundaki Ankara’da gerçekleştirilecek ICDDA’ya 
destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve 
şöyle devam etti: “Tek alıcı konumundaki devletin, tedarik 
projeleri vasıtasıyla sektöre yön vermesi nedeniyle, savunma 
sanayisi alanındaki rolü çok önemlidir… Bilindiği üzere 
SSM, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayinin 
geliştirilmesine, projeler kapsamında yerli sanayimizin, 
imkân ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması 
ve sistemlerin birleşenlerin yerli olmasına büyük önem 
vermektedir… Bu organizasyonla tüm gözlerin çevrildiği Türk 
savunma ve havacılık firmalarının, ilgiyi fırsata çevirerek, 
organizasyonda oluşacak sinerjiyle maksimum fayda 
sağlayacaklarına inanıyorum.”
Basın toplantısı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. u

HAVELSAN, Sivil Havacılıkta İş Birliklerini Genişletiyor

ICDDA, Ekim’de, KOBİ’lerle Büyük Oyuncuları Buluşturacak

Soldan sağa: 
Orhan Aydın, 

Dr. Celal Sami 
Tüfekçi ve Ahmet 

Mithat Ertuğ
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OSSA ve üye firmaları, 26-28 Mart tarihlerinde, 
Seattle’da düzenlenen; Aerospace & Defense Supplier 

Summit 2018 fuarına katıldı. Stant açan OSSA üyeleri; 
ASKAR Makina, EMGE, GÜR Metal, HEZARFEN Havacılık, 
KÜÇÜKPAZARLI Havacılık, PDMSOL, VOLO Kompozit, 
YEPSAN ve YÜKSEL Kompozit oldu.
Etkinlikte; Boeing, Airbus, Daher, Safran ve Stelia başta 
olmak üzere, birçok firma ve heyet ile görüşen OSSA, 
firmaları ve heyetleri, 23-25 Ekim tarihlerinde, Ankara’da 
düzenlenecek ICDDA 2018 etkinliğine davet etti. Boeing 
yetkilileri, geniş bir ekip ile katılımlarının teyidini verdi.
Ayrıca, Meksika Heyeti yetkilileri ile OSSA arasında, 
OSSA üyesi KOBİ’lerin, Meksika’da gerçekleşen sektör 
projelerinde alt yüklenici olması ile ilgili iyi niyet anlaşması 
imzalanması kararlaştırıldı. Anlaşmanın, 16-22 Temmuz 
tarihlerinde, İngiltere’de gerçekleşecek olan Farnborough 

Airshow sırasında imzalanması planlanıyor. Anlaşma, OSSA 
üyesi KOBİ’lerin Meksika’da yürütülen projelerde; talaşlı 
imalat, kablaj, kompozit, kaplama, özel prosesler ve montajlı 
işler gibi birçok alanda yer almasının önü açılacak. u

Katmerciler, 17 Nisan’da, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklama ile yeni bir sözleşme 
imzaladığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 

2.060.000 € (İki Milyon Altmış Bin Euro) tutarında muhtelif ekipman tedarikine dönük sözleşme imzalanmıştır. 
Sözleşme konusu teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.” u

OSSA, ABD’den 
İş Birlikleri ile Döndü

Katmerciler’den Yeni Sözleşme
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Meteksan Savunma’nın yenilikçi bir yaklaşımla 
geliştirdiği Retinar PTR çevre gözetleme radarı, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Meteksan 
Savunma’nın resmi Twitter hesabından, 3 Nisan’da yapılan 
açıklamada, “Şirketimizin milli imkânlar ile geliştirmiş 
olduğu Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından tedarik edilerek 
kullanıma başlanmıştır.” ifadesi yer aldı.
Meteksan Savunma, Retinar PTR’yi, bu alanda etkin bir 
çözüme olan ihtiyacı öngörerek, herhangi bir projeye  
bağlı olmaksızın, kendi öz kaynakları ile geliştirdi ve  
ürünün lansmanını, 21 Kasım 2014’te gerçekleştirdi.  
O tarihten bu yana, Retinar PTR, hem yurt içinde hem de 
yurt dışında, çeşitli test ve tatbikatlarda kullanıldı ve bu 
faaliyetlerde gelen geri bildirimler ve Meteksan Savunma’nın 
radar alanındaki diğer faaliyetlerinden edindiği birikimle 
gelişimini sürdürdü. Böylece, rakiplerinin önünde bir adım 
daha ileri çıkarak, henüz Türkiye’den bir sipariş almadan, 
2017 yılında, dost ve müttefik bir ülke tarafından sipariş 
edildi.
Retinar ürün ailesinin ilk üyesi olan Retinar PTR, sınır ve 
kritik tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 
geliştirildi. Mobilite ve kolay kullanım göz önünde tutularak 
tasarlanan ürün, kendine özel sırt çantasında, iki personel 
tarafından taşınarak kurulabiliyor. Ürün, mikro doppler 
analizi yaparak, tespit edilen hedefleri; araç, insan veya 
hayvan olarak sınıflandırabiliyor. Sistem; yürüyüş hâlindeki 

insanları 4 km; küçük araçları 8 km ve büyük araçları da  
10 km mesafeden tespit edebiliyor.
Retinar ürün ailesi ile ilgili detaylı bilgilere, Meteksan 
Savunma’nın, Retinar’a özel olarak hazırladığı,  
www.retinar.com.tr İnternet adresinden erişilebilir.
Nisan ayında, Meteksan Savunma ile ilgili bir diğer gelişme 
de MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi için, Sonar Deniz 
Birimi’nin teslim edilmesi oldu. Meteksan Savunma’nın 
resmi Twitter hesabından 9 Nisan’da yapılan açıklamada, 
teslimatın, sözleşmede belirtilen tarihin 8 ay öncesinde 
gerçekleştirildiği ve bir önceki teslimatta ulaşılan %92 yerli 
katkının, daha da arttırıldığı vurgulandı. u

Meteksan Savunma Retinar 
PTR, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Envanterinde
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı 

tarafından, ADİK Tersanesi 
ana yükleniciliğinde 
yürütülen Amfibi Gemi 
(LST) Projesi’nde inşa 
edilen ikinci gemi 
olan TCG SANCAKTAR 
(L-403), 7 Nisan’da, 
Tuzla’da gerçekleştirilen 
törenle Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim edildi. 
Törene, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Koramiral Adnan 
Özbal ve Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir başta olmak üzere, 
çok sayıda davetli katıldı.
Görevleri arasında; 
amfibi harekât, araç 
ve teçhizatları ile birlik 

nakli ve ateş desteği yer 
alan TCG BAYRAKTAR, 
gerektiğinde, doğal afet 
yardım görevlerini de 
yerine getirecek. Geminin 
savaş sisteminin tasarım ve 

entegrasyonu, HAVELSAN 
tarafından gerçekleştirildi. 
ASELSAN tarafından da 
Stabilize Makineli Tüfek 
Platformu (STAMP) başta 
olmak üzere, çeşitli alt 

sitemler sağlandı.
Projenin ilk gemisi  
TCG BAYRAKTAR  
(L-402), 22 Nisan 2017’de 
düzenlenen törenle teslim 
edilmişti. u

LST 
Projesinde 
Teslimatlar 
Tamam
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Tablo 1. Savunma sektörü ile ilgili teşvikler

Firma Yatırım Tutarı  İlave Dolaylı Cari Açığa Katkı Sektör
 (milyon lira) İstihdam İstihdam (milyon dolar) 

BMC 1887 2300 9200 2800 Ulaştırma teknolojileri ve savunma sanayisi
Most Makine 1532 800 3200 325 Savunma sanayisi
TUSAŞ 4817 3200 11200 1000 Savunma ve havacılık sanayisi

Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi Tanıtımı  

ve 2017 Yılında  
Hazırlıkları Tamamlanan 
Yatırımlara Teşvik 
Belgesi Dağıtım Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımı 
ile 9 Nisan’da, Ankara’da 
gerçekleştirildi.  

Törende, 23 yatırım  
projesi için verilecek 
teşvikler de açıklandı. 

Savunma sektörü ile  
ilgili teşvikler, tablodaki 
gibi sıralandı. u

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden, 
Savunma ve Havacılık Sanayisi de Yararlanacak
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Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 

(MKEK), meskûn 
mahallerde gerçekleşen 
muharebelerde kullanılmak 
üzere geliştirdiği,  
HE-T (high explosive,  
tracer / tahrip, izli) 120 mm 
tank topu mühimmatının 
test atışlarını, başarılı 
şekilde tamamladı. 
Gelişme, Milli Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli 
tarafından, 8 Nisan’da, 
sosyal medya hesaplarından 
duyuruldu. Duyuru ile 
birlikte, Bakan Canikli’nin 
YouTube hesabından, test 
atışlarına ilişkin bir video da 
paylaşıldı.

Mühimmat, MKEK’nin öz 
kaynakları ile başlattığı  
Ar-Ge çalışmaları 
neticesinde, açıktaki ve 
sütre gerisindeki hedeflere 
karşı geliştirildi ve M60T  
ve Leopard 2A4 tanklarının, 
44 kalibre uzunlundaki 
namluları için tasarlandı.
M60T tankı ile yapılan 
test atışları, Konya 
Karapınar’daki, Milli 

Savunma Bakanlığı (MSB) 
Atış ve Test Değerlendirme 
Grup Komutanlığındaki 
gerçekleştirildi. Atışlar 
esnasında, mühimmat; 
yüksek ve düşük sıcaklık, 
mukavemet, dağılım, canlı 
tapa ile duvar delme ve 
tapa etkinliği gibi testlerin 
tamamında başarılı oldu.
Mühimmatla ilgili 
sertifikasyon ve atış cetveli 

çıkarılma çalışmaları 
hâlen devam ediyor. Seri 
üretimine, bu yılın ikinci 
yarısında başlanması 
planlanan mühimmatın, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’ne yapılacak 3.000 
adetlik ilk teslimatının 
da yıl içerisinde 
gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.
Tam atım mühimmatın 
teknik özellikleri ise şöyle 
sıralanıyor:
n Tam Atım Ağırlığı: 
 27,5 kg
n Namlu Çıkış Hızı:  
 870 m/s
n 1000 Metredeki Dağılım:
 Yaklaşık 1 milyem
n Etkili Menzil: 4.000 metre
n Azami Namlu İçi Basıncı:
 3.200 bar u

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı 
(SAYP)’na katılan son üniversite, Sakarya Üniversitesi 

oldu. 20 Nisan’da, Sakarya’da gerçekleştirilen törende, 
SAYP protokolü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 

Sakarya Üniversitesi, ASELSAN, BİTES, BMC Power, 
CTECH, FNSS, HAVELSAN, Otokar, ROKETSAN,  
TEİ, TUSAŞ ve STM arasında imzalandı. Törende  
bir konuşma yapan Savunma Sanayii Müsteşarı  
Prof. Dr. İsmail Demir, sürpriz etkisi yaratacak ürünlerin 
peşinde olduklarını ve kapılarının herkese açık olduğunu 
vurguladı. u

MKEK’den, 
Meskûn Mahal 
Muharebeleri 
için Yeni 
Mühimmat

Sakarya Üniversitesi 
SAYP’a katıldı

MKEK’nin yeni HE-T mühimmatı, meskûn mahalde etkili olacağını da testlerde gösterdi.

Testlerde, mühimmat, 
M60 tankından atıldı.
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Türk savunma ve havacılık sektörünün güvenilir çözüm 
ortakları ANOVA Mühendislik ve FİGES A.Ş., ANSYS 

temsilciliği konusunda güçlerini birleştirdi. ANSYS 
temsilcisi ve ANSYS Elite Channel Partner statüsündeki 
NUMESYS Yazılım Sistemleri A.Ş., 2 Nisan’da, noter 
huzurunda atılan imzalarla, ANOVA-FİGES ortaklığında, 
resmi olarak kuruldu.
MSI Dergisi olarak, NUMESYS’e başarılar diliyoruz. u

Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin 

gereksinimleri 
doğrultusunda, STM 
tarafından özgün olarak 
tasarlanan ve yine 
STM ana yükleniciliğinde, 
Karachi Shipyard and 
Engineering Works 
(KS&EW) tarafından 
Pakistan’da inşa edilen 
Pakistan Denizde İkmal 

Tankeri, 31 Mart’ta, 
Hint Okyanusu’nda 
gerçekleştirilen ilk seyir 
tecrübesini başarı ile 
tamamladı. Tanker, Karaçi 
Limanı’ndan yola çıkarak, 
kendi ana makinaları 
ile liman ve kanal çıkışı 
yaptı ve Hint Okyanusu’na 

ulaştı. Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin, PNS 
MOAWIN adını vereceği 
geminin ilk seyrine; toplam 
30 STM çalışanı ve projede 
rol alan diğer  
Türk firmalarının 
personelleri de katıldı.
Geminin seyir 

tecrübelerine, 4-5 Nisan 
tarihlerinde de devam 
edildi. Gece seyrini 
kapsayan bu tecrübelerde, 
kritik sistemlerinin testleri 
yapıldı ve sistemlerin, 
beklenenin üzerinde bir 
performans sergilediği 
görüldü. u

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

3 Nisan’da, Bilişsel İş 
Yükünün Ölçülerek Uçuş 
Simülatör Eğitimlerinin 
Kişiselleştirilmesi (GENIUS) 
Projesi’nin ihale ilanını 
yayınladı. Proje; tasarım, 
geliştirme ve teknik veri 
paketi hazırlanması iş 
paketlerini içeriyor. SSM, 
11 Nisan’da da ihale ilanı 

kapsamında teklife çağrı 
dosyasını alan firmaların 
listesini yayınladı. Firmalar, 
şöyle sıralandı:
n Altay
n C2TECH
n HAVELSAN
n ODTÜ-TSK MODSİMMER
n Savronik
n SDT
n SimBT
n Simsoft  u

STM’nin Ana Yüklenicisi Olduğu Pakistan Denizde 
İkmal Tankeri, İlk Seyrini Başarıyla Tamamladı

Sektörün Yeni Çözüm Ortağı: 
NUMESYS

SSM, Uçuş Simülatörlerini 
Kişiselleştiriyor

GENIUS projesi, uçuş simülatörü eğitimlerinin 
kişiselleştirilmesinin, bilişsel iş yükünün 
ölçülerek gerçekleştirilmesini sağlayacak.
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Sahip olduğumuz veya olacağımız en iyi ürün nedir?
Bu soruya en net yanıtı; “En yüksek seviyede operasyo-
nel hazır bulunuşluluğu, optimum maliyet ile sağlayan 

üründür.” şeklinde verebiliriz.
İster bir el telsizi ister bir uçak olsun, elinizdeki ürün, ihtiya-
cınız olduğunda operasyonel olarak hazır değilse bu, görevi-
ni tam yapabilen bir ürün değildir. Operasyon hazır bulunuş-
luluğu optimum ömür devri maliyeti ile size sağlamıyorsa bu 
ürün, en iyi ürün de değildir.
Bir ürünün optimum maliyet ile ömür devri boyunca destek-
lenebilmesi ve gerekli seviyede operasyonel kullanıma hazır 
olması, etkin bir Entegre Lojistik Destek (ELD) Yönetimi ve 
verimli bir Performansa Dayalı Lojistik (PDL) uygulanması 
ile sağlanabilir.
ELD, ürünlerin ömür devri boyunca ihtiyaç duyacağı lojistik 
desteğin; tanımlanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, te-
mini, konuşlandırılması, işletimi, kullanımdan kaldırılması 
faaliyetlerini, maliyet etkin olarak planlayan ve bu planın uy-
gulanmasını sağlayan teknik ve idari aktivitelerin tümüdür.
ELD’nin ana amacı, ürünlerin operasyonel kullanım süre-
sini arttırırken destek ihtiyacını asgariye indirmek; böylece, 
ömür devri boyunca, daha yüksek kazanımlara ulaşılarak 
finansal fayda elde edilmesini sağlamaktır. ELD, bir taraf-
tan ürünün desteklenebilirliğinin tasarım aşamasında göz 
önünde bulundurulması çin geri bildirimde bulunurken, 
ürünün  ile ilgili desteklenebilirlik gereksinimlerini belirler 
ve müşterinin ihtiyacı olan teknik desteği, asgari maliyet ile 
yerine getirmeyi amaçlar. Bu nedenle ELD , sistem tasarım-
larının başlangıcından itibaren, mühendislik çalışmalarının 
ayrılmaz bir parçası olup; ELD mühendisleri, sistem ve tasa-
rım mühendisleri ile birlikte çalışarak desteklenebilirliğin, 
tasarım çalışmaları süresince göz önünde bulundurulmasını 
sağlar.
ELD’nin kapsamını tanımlayan ELD Elemanları şunlardır:
n	 Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik
n	 Malzeme ve Tedarik Desteği 
n	 Bakım Planlaması
n	 Teknik Dokümantasyon
n	 Destek ve Test Ekipmanı (D&TE)
n	 Tesisler
n	 İşgücü ve İnsan Faktörleri
n	 Eğitim ve Eğitim Ekipmanı
n	 Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Nakliye (PHS&T)
n	 Bilgisayar ve Bilgisayar Kaynakları Yönetimi
Yukarıda tanımlanan ELD elemanlarının her birini detaylı 
olarak işaret etmek için, bunların bir sorumlusu olmalıdır. 
Kullanıcı, ana yüklenici ve alt yüklenicilerin organizasyon-
larında ve projeye malzeme temin eden kuruluşlarda, bu 
konularda uzman kişiler bulunmalıdır. Sonuçta, ELD ile il-
gilenen çok büyük ve karmaşık bir organizasyon vardır. ELD 
Yönetimi Organizasyonu, bu organizasyonların her birinin 
içerisinde ve tüm organizasyonları kapsayacak şekilde, bir-
çok disiplinin çalışmalarını ve çıktılarını entegre eder.
Sözleşme çalışmaları ile başlayıp, tasarım ve üretim ile para-
lel olarak devam eden ve satış sonrası desteği kapsayan ELD 
yönetimi ana faaliyetleri süreci, Şekil 1’de gösterilmektedir.

Ürünün optimum maliyet ile ömür devri boyunca desteklen-
mesi için, etkin ve verimli bir ELD yönetimi gerekli iken, en 
yüksek seviyede operasyonel hazır bulunuşluluğu sağlayan 
ise PDL’dir. PDL; müşterinin destek gereksinimlerini karşı-
lamak için, kamu ve özel sektöre bağlı hizmet sağlayıcı işlet-
meler ile uzun dönemli ilişkileri içeren ve buna uygun teşvik 
sisteminin olduğu; sistemin kabiliyetlerinin ve hazır bulu-
nuşluğunun arttırılması için oluşturulan, entegre tedarik ve 
destek stratejisi olarak tanımlanmaktadır. 
 PDL:
n	 Uzun dönemli,
n	 Ürün Destekleme Rehberi ya da Sözleşmesi olan,
n	 Alt sistem, sistem veya platform seviyesinde 
 performans hedefleri olan,
n	 Optimum hazır bulunurluğu ve desteği amaçlayan, 
n	 Maliyet etkin,
n	 Teşvik ve Cezası olan performans paketidir.
Gelişmiş ülkeler tarafından bugüne kadar icra edilen PDL 
uygulamalarının, Türkiye’de yeterince bilinmediği ve bu 
bağlamda, sistem üreticileri bazında, etkin bir yapılaşmanın 
oluşamadığı görülmektedir. PDL ile ilgili gereken farkında-
lığa sahip olunmadığı için, üreticiler ve kurumlar tarafın-
dan, PDL’nin üretici ve müşteriye sağlayacağı olumlu katkı 
da tam olarak bilinmemektedir. Bu bağlamda, PDL ile ilgili 
panel, konferans ve eğitimlerin daha sık yapılması gerek-
mektedir. EYDEM Savunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm 
Merkezi, PDL konusunda eğitim veren ilk ve tek yerli danış-
manlık-eğitim şirketidir.

PDL’nin Seviyeleri
PDL, genel kabul gören sınıflandırma ile 4 farklı seviyede 
uygulanabilir. Ülkemizdeki uygulamalarında, millileştirme 
ve yerleştirme stratejilerine de paralel olarak göz önünde 
tutulması gereken bu seviyeler ve uygulanabilecek örnek 
uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:
n	 Seviye 1 - Tedarik Bazlı Destek: Tedarik Bazlı Destek,

en alt seviyede ana ürünü oluşturan parçanın, anlaşmaya 

Entegre Lojistik Destek Yönetiminde 
Performansa Dayalı Lojistik Yaklaşımı

Bir ürünün optimum maliyet ile ömür 
devri boyunca desteklenebilmesi 
ve gerekli seviyede operasyonel 
kullanıma hazır olması, etkin bir 
Entegre Lojistik Destek (ELD) 
Yönetimi ve verimli bir Performansa 
Dayalı Lojistik (PDL) uygulanması ile 
sağlanabilir.
Sadullah TİMUR / sadullah.timur@leonardocompany.com 
Danışman ve Eğitimci, EYDEM Savunma-Havacılık 
Akademisi ve Çözüm Merkezi

Naci EREN / erennaci@gmail.com
Danışman ve Eğitimci, EYDEM Savunma-Havacılık 
Akademisi ve Çözüm Merkezi



Mayıs 2018 - 109

varılan hazır bulunuşluluğu sağlaması için yapılır. 
Örnek uygulama: Bir lastik şirketinin, Türkiye’de bulunan 
tüm askeri uçakların lastikleri ile ilgili yapacağı bir 
PDL sözleşmesi kapsamında, lastiklerin, kullanıcının 
belirlediği yerlerde göreve hazır bulunuşluluğun 
sağlanması.

n	 Seviye 2 - Alt Sistem Seviyesi: Bu seviye; ana ürünü
oluşturan sistemlerin, anlaşmaya varılan operasyonel 
hazır bulunuşluluğu sağlaması için yapılır. Örnek 
uygulama: Bir tank motoru üreticisinin, Türkiye’nin 
envanterindeki tanklarda kullanılan motorlarının, 
PDL sözleşmesi ile belirlenen operasyonel hazır 
bulunuşluluğun sağlaması için, gerekli olan 
topyekün desteği vermesi.

n	 Seviye 3 - Sistem ve Platform Seviyesi: Bu seviye,
sistem ve/veya ana ürünün, anlaşmaya varılan 
operasyonel hazır bulunuşluluğu sağlaması için yapılır. 
Örnek uygulama: ANKA insansız hava araçlarının, 
PDL sözleşmesi ile belirlenen operasyonel hazır 
bulunuşluluğun sağlaması için, gerekli olan tüm 
faaliyetlerin TUSAŞ tarafından yapılması.

n	 Seviye 4 - Görev Güvenilirliği Seviyesi: Bu seviye
ile ürün yerine, görev ile ilgili faaliyetlerin tümünün, 
PDL’de belirlenen kriterlere göre yapılması hedeflenir. 
Örnek uygulama: ANKA insansız hava araçlarının, 
PDL sözleşmesi ile belirlenen tüm bakım ve uçuşlarının 
yapılmasının; gözetleme ve keşif görevlerinin 
yerine getirilmesinin; göreve ait tüm raporların 
hazırlanmasının, belirlenen performans kriterlerine 
göre, TUSAŞ tarafından gerçekleştirilmesi.

Kazanılan Değerin Paylaşılması
PDL uygulamasında en önemli hususlar; karşılıklı güven, 
şeffaflık, ölçülebilir değerler belirleme ve denetlenebilirliğin 
sağlanmasıdır. PDL uygulaması yoluyla elde edilen faydala-
rın, belirli periyodlarla ölçülmesi durumunda; başlangıçta, 
işlerin, müşteri ya da kullanıcı tarafından yapılmasına göre 
daha maliyetli olması ya da sistemlerin göreve hazırlık ora-
nının daha düşük olması, normal karşılanmalıdır. Bu olum-
suzluklar; yakın koordinasyon ve takip ile süratli bir şekilde 
giderilebilir ve daha düşük maliyet ve daha yüksek göreve 
hazırlık oranı yakalanabilir. Gelişmiş ülkelerdeki uygulama-
larda, bu durum, tecrübe edilmiş ve açıkça gözlenmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi, PDL’nin uygulanması için farklı 
stratejiler izlenebilir. PDL’de Kamu ve Özel Sektör olanakla-
rının birlikte kullanılması ve böylece kullanıcının elde etmek 
istediği performans değerlerinin yakalanması amaçlanır. 

Şekil 2. PDL Stratejisi Seviyeleri

Şekil 1. ELD Yönetimi 
Ana Faaliyetleri Süreci
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PDL uygulamaları, başta kamusal alanda yoğun olarak uy-
gulanmasına başlanıp daha sonraki aşamalarında ise özel 
sektörün, daha çok sorumluluk aldığı bir yönetim şekline 
dönüştürülmesi amaçlanmalıdır.  PDL’nin, özel sektörün 
daha fazla sorumlu olduğu türdeki uygulamaları, daha yük-
sek seviyede başarı sağlayan uygulamalar olarak gözlem-
lenmektedir.
Kamu İhale Kanunu’nun, PDL uygulamaları için teşvik ve 
ödül maddelerinin de eklenerek tekrar düzenlenmesi ile ül-
kemizde, PDL uygulamasının önündeki en büyük engeller-
den biri de kalkmış olacaktır. PDL yöntemini, diğer destek 
yöntemlerinden ayıran en önemli farklılıklardan biri, PDL 
Teşvikleri sistemini esas almasıdır. PDL’de, yüklenici ve 
müşteri, ihtiyaç duyulan performans ölçütlerini birlikte be-
lirler ve bu değerler, yüklenici tarafından başarılmaya çalı-
şılır. Ancak bu durum, diğer anlaşmalarda da zaten vardır. 
Buradaki farklılık, bu değerin üzerinde başarılan performan-
sın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesidir. PDL yönteminde, 
başarıları, doğrudan maddi olarak ödüllendirmenin yanında, 
farklı ödül ve teşvik çeşitleri de uygulanabilir. Teşvik ve ödül-
lendirme çeşitleri, aşağıdaki gibi sıralanır:
n	 Teşvik Fiyatlandırması: Sözleşme yapana, maliyetlerde

sağlayacağı tasarruflardan dolayı, motive etmek 
amacıyla kâr ve ücret ayarlaması yapılır. Teşvik 
sözleşmeleri; bir hedef maliyeti, hedef kârı veya bedeli 
kapsayabilir ve bu kâr veya bedelin hesaplanmasında 
(tavan fiyat veya asgari-azami kriterleri ile) aşağıdaki 
kriterleri hesaplayan bir formül kullanılabilir:

 l	 Gerçekleşen maliyet tasarrufu, hedefleneni karşılarsa
  hedef kâr veya bedelin yükleniciye ödenmesi,
 l	 Gerçekleşen maliyet tasarrufu, hedefleneni aşarsa
  yüklenicinin hedeflenen kâr veya bedelinden 
  indirim yapılması,
 l	 Gerçekleşen maliyet tasarrufu, hedeflenenin altında
  kalırsa hedeflenen kâr veya bedelin yüklenicinin
  lehine arttırılması.
n	 Ödül Fiyatlandırması: Yapılan objektif ve sübjektif

değerlendirmeler sonucunda, yüklenicinin, istenilen 
performans değerlerine ulaşma seviyesi belirlenir. 
Ödemeler, ulaşılan bu değerlere göre, bir ödül planı 
yapılarak ödenir.

n	 Şartlı Ödül Koşulu: Tatmin edici sözleşme performansı
 yakalandığı durumlarda, ana sözleşmeye ek seçenek
 (örneğin yıllar) eklenmesi şeklinde olabilir.

Maliyetlerin düşürülmesi ile sözleşmede belirlenen en yük-
sek seviyede kârın geçilmesi durumunda ise elde edilen ta-
sarruf miktarı, müşteri ve yüklenici arasında paylaşılır. Yük-
lenici, müşteri ile bu paylaşımı, %50-%50 olarak da yapabilir.
PDL yönetimi ile temelde, aşağıdaki uygulamalarda gelişim 
sağlanması beklenir:
n	 Teknolojik gelişimin sağlanması
n	 Daha düşük maliyetlerle ihtiyaçların karşılanması
n	 Güvenilirlik / Sürdürülebilirlik / Hazır olma oranlarının 
 iyileştirilmesi
n	 Maliyet etkin ürün desteğinin sağlanması
n	 Tedarik sürecinin kısaltılması
n	 Toplam sahip olma maliyetinin azaltılması
n	 Sistem ömür devri maliyet yönetiminin sağlanması
n	 Operasyonel hazır olma oranlarında artış sağlanması
n	 Devlet ve özel sektör altyapısının, uygun değer ile 
 kullanılması

PDL Yönetiminin Faydaları
n	 Programın başarısına yardımcı olmak için, ELD Yönetimi
 bilgilerini toplar ve sunar. 
n	 Sözleşmeye Dayalı Entegre Teknik Bilgi Sistemini 
 kullanmak suretiyle devletin masraflarını azaltır.
n	 Uzun süreli sözleşmeler ile sağlanan güven sayesinde,
 bürokratik ve boşa harcanan zamanı azaltır.
n	 Ölçülebilecek metrik sonuçlar çıkarmak sureti ile 
 performansa dayalı anlaşma politikaları oluşturur.
n	 Sürece değil amaçlanan sonuçlara odaklanır.
n	 Geleneksel lojistik sistemlerinin performansa bağlı 
 olmayan yönlerini belirleyerek geleneksel yöntemlerin
 eksikliklerini gösterir.
n	 Maliyet hesaplama sistemini kurarak program 
 yöneticisine, ihtiyacı olan bilgileri verir ve bütçeyi 
 emniyete alır.
n	 Sistemin faaliyetinden ödün vermeden, yetkililere 
 hareket esnekliği sağlar.
n	 Sözleşmenin güvenilirliğinin artması, sistemin 
 verimliliğini de arttırır.
n	 Devletin organizasyonlarında, teşvik ve cezalandırma ile
 ilgili prosedürlerin oluşmasına zemin hazırlar.

Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi (PDL), 
Sözleşmeye Dayalı Entegre Teknik Bilgi Sistemini 
kullanmak suretiyle devletin masraflarını azaltır.

EYDEM Danışmanı ve 
Eğitimcisi Sadullah Timur’un verdiği 

eğitimlerden bir kare.
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Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
PDL yönetimi uygulanırken dikkat edilmesi gereken husus-
lar ise aşağıda kısaca verilmiştir:
n	 Riskler: PDL, riski, tamamen tedarik makamının

üzerinden almamakla birlikte, çoğunlukla destek 
sağlayıcısının sorumluluğuna verir. Doğru ölçütler 
ve teşviklerle destek sağlayıcısının “doğru” kararlar 
alarak finansal sıkıntıya düşmesi engellenebilir. Bakım 
planlaması, işgücü ve personel, program yönetimi, yer 
destek ekipmanı, tamir kalitesi, teknik veri, eğitim, 
garanti gibi alanlarda da lojistik planlama ve destek 
performans riski iyi analiz edilmelidir.

n	 Sınır Şartları: Performansa Dayalı Sözleşme
çerçevesinde, kullanıcı ve tedarik makamı tarafından 
belirlenen ve yerine getirilmesi gerekli kriterler 
kapsamında oluşan sınırlar, doğru şekilde ve açıkça 
belirlenmelidir.

n	 Yasal Konular: Her ne kadar mevcut lojistik elemanlar
değişmese de yasal altyapı, sistemin klasik entegre 
lojistik yaklaşım ile desteklenmesine yönelik olarak 
düzenlendiğinden, PDL uygulamalarından en yüksek 
faydayı sağlayabilmek için, bazı yasal düzenlemeler 
yapmak yerinde olacaktır.

n	 Konfigürasyon Yönetimi: Konfigürasyon kontrolünü
sağlamada izlenecek yol; tasarım hakları, sorumluluk 
paylaşımı, lojistik destek konsepti, maliyet ve risk 
gibi bir kısım programa özgü faktörlere bağlı olarak 
belirlenmelidir.

n	 Veri Yönetimi: Tedariki ve lojistiği destekleyen veri
sistemleri arasında, gerçek zamanlı veya gerçeğe 
yakın zamanlı bağlantı sağlanması önemlidir. Entegre 
bir veri yönetim sistemi, siste¬min teknik altyapısını 
kontrol ederek, verinin açıklığını ve izlenebilirliğini 
kolaylaştırmalıdır.

PDL Yaklaşımı ile İlgili Eleştiriler
Klasik yaklaşımda, lojistik beraberlik sağlayan sistemlere 
ait tüm yedek parçaların, kullanıcı lojistik birimi tarafın-
dan yüklü miktarlarda alımları sağlanarak daha ucuza mal 
edilebileceği; PDL yaklaşımında ise yüklenicinin, sözleşme 
kapsamındaki sistem ile kısıtlı kalacağı ve bunun maliyetleri 
arttırabileceği görüşü vardır.
PDL yaptırmak isteyen devlet veya özel sektöre ait kurum ve 
işletmelerin, bu destek için, daha çok depo tutularak, bu ko-
nuda hedeflenen hazır bulunurluğunun başarılabileceğini ve 
bunun için ödüllendirmenin, ek maliyetlere sebep olacağını 
savunmaktadır.

Sonuç ve Öneriler 
PDL Yönetimi, hazır bulunuşluğunun ve harekâta hazır oran-
larının arttırılması ve sistem, alt sistem veya tüm ürünün 
ömür devri boyunca, desteklenebilirlik maliyetinin düşürül-
mesi için tavsiye edilen bir stratejik lojistik destek yöntemi-
dir.
Ürün ve sistemlerin tasarımı, ömür devri boyunca, maliyet 
ve görev etkinliğinin en üst seviyede tutulması düşünülerek 
yapılmalıdır. Bunun için, ürün, etkin bir ELD stratejisi ile Lo-
jistik Destek Analizleri (LDA’lar) detaylı şekilde uygulanarak 
tasarlanmalı ve üretilmelidir. Performans değerleri yüksek 
ürün ve sistemlere uygulanacak olan PDL Yönetimi ile ürün 
ve sistemin kullanıcısı, daha düşük maliyet ile daha yüksek 

performansı elde ederken, sözleşmelerde uygulanacak teş-
vikler ile sözleşmeyi yapan da en yüksek seviyede kâr elde 
edecek ve yeni yatırımlar ile büyüme sağlayacaktır.
PDL Yönetimi, tüm sistemin uygunluğunu optimize ederken, 
maliyeti asgari miktarlarda tutacak şekilde geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır. PDL stratejileri, devlet ve firma iş birliği ara-
cılığı ile kanuni gereksinimler doğrultusunda, kamu ve özel 
sektörden azami fayda sağlayacak şekilde belirlenmelidir.
PDL yaklaşımı ile Ömür Devri Yönetimi (ÖDY) gerçekleşti-
rilmesinde kritik bir faktör olan, mevcut imkânların en üst 
düzeyde kullanımı, devlet – firma iş birliklerini zorunlu kıl-
maktadır. Bu nedenle savunma sektöründe, devlet-firma iş 
birliklerinden en yüksek faydayı sağlayabilmek üzere; Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığımızın Harekât ve Destek Grup 
Başkanlığı tarafından başlatılan “Ömür Devri Platformu” 
çalışmalarını ümit verici buluyoruz. Savunma ve havacılık 
sanayimize, EYDEM Savunma-Havacılık Akademisi ve Çö-
züm Merkezi olarak destek vermeye hazırız.
PDL, yerli firmaların, sistem ve tüm platform seviyesi tasa-
rımları yapabilir düzeye gelmesi için gerekli teşvik sistem-
lerinin oluşturulmasında ve tedarikte olduğu gibi, idamede 
de yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, önemli rol oynayabi-
lecek bir araç olarak kullanılabilir. PDL’nin, özellikle yükle-
nicinin yerli olduğu projelerde uygulanması gerekmektedir. 
Yabancı yükleniciler ile olan projelerde ise sahip olunmak 
istenen kabiliyetler ve yerli sanayi iş payının kazanımları da 
dikkate alınarak uygulanmalıdır. u

EYDEM Danışmanı ve Eğitimcisi Naci Eren ve 
EYDEM Ortağı ve Şirket Müdürü Itır Atay Durgun
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Rapor, tüm komitelerin ortak tespitlerini içeren “Genel 
Hususlar” başlığının yanı sıra her bir komiteye özel 
tespitleri de ayrı başlıklar altında içeriyor. Tüm bu tes-

pitleri, her biri ayrı başlıklar altında olacak şekilde okuyucu-
larımızın ilgisine sunuyoruz.

Sektörün Geneli için Kapsayıcı Çözümler
Raporda, genel hususlar altında yer alan tespitler, şöyle  
sıralanıyor:
a. Hibe ve Destekler
 1. Hibe ve desteklerin genel çağrılarla değil, hangi 
  yetenek, hangi altyapı üzerine geliştirilmek isteniyor
  ise o firmaya doğrudan desteğin verilmesi,
 2. Desteklerde bürokratik mevzuatın azaltılması 
  ve uygulama kolaylıklarının getirilmesi,
 3. “Önce harca sonra paranı al” yöntemi nedeniyle 

küçük KOBİ’ler devlet desteklerinden 
faydalanamamaktadır. Devlet hibe destekleri için 

SAHA İstanbul, Sektörün 
Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor

SAHA İstanbul’un kuruluşunun 
3’üncü yıldönümü nedeniyle 

17 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte, 
katılımcılara, SAHA İstanbul 

Teknik Alt Komiteleri tarafından 
hazırlanan görüş ve önerileri içeren 
bir rapor da dağıtıldı. SAHA İstanbul 

üyelerinin ortak aklıyla hazırlanan 
raporda, özgün ve yerli ürünler 

geliştirme yolunda karşılaşılan çeşitli 
güçlüklerin her biri için öneriler 

yer aldı.
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pre-finansman yönteminin geliştirilmesi, Kredi 
Garanti Fonu’nun ve ana yüklenici firmaların teminat 
taleplerinin makul düzeye indirilmesi,

 4. KDV nakit iadelerinin kolaylaştırılması,
 5. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinde, yerli makine 
  ve komponentlere destek verilmesi, yabancı makine 
  ve teçhizat desteklerinin, kapsam dışına alınması.

b. İnsan Kaynağı
 1. Ülkemizin orta ve uzun vadede hizmet ve 
  üretim sektörü insan kaynağı ihtiyacının 
  tespit edilerek uyumlandırılması,
 2. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının, 
  meslek liselerinden başlamak suretiyle üniversite,

yüksek lisans eğitim müfredatı, eğitim ortamı ve yöntemi 
açısından yeniden ele alınması, sanayi ile daha iç içe bir 
eğitim altyapısının kurulmas ı, akademik çalışmaların 
sanayi ihtiyaçlarını da dikkate alarak tanzim edilmesi, 
özellikle temel bilimlerde nitelikli insan kaynağı 
ihtiyacına dönük tedbir alınması, doğrudan üretim 
sahasında uygulamalı eğitimle teknisyen yetiştirilmesi.

c. Sanayi Arsa Fiyatları
 1. Sanayi arsalarının fiyatlarının çok yüksek olması, 

bina ve altyapı maliyetlerinin ciddi bir başlangıç 
sermayesi gerektirmesi, kiralama durumunda 
kira bedellerinin yüksek olması, bu hususun 
KOBİ boyutundaki firmaların gelişmelerinin önündeki 
en büyük engellerden birisi olması,

 2. Sanayi arsalarının teşvik edilen sektörler için 
bedelsiz tahsis edilmesi; maksat dışı kullanımlarda, 
tahsisin iptalini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

d. EYDEP Süreci
 1. EYDEP Projesinin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak
  olması nedeniyle bir an önce başlatılması, 
  EYDEP kapsamında milli malzeme kütüphanesinin
  oluşturulması,

e. Milli ve Kritik Ürünlerin Tespiti, Üretimi 
 ve Sertifikalandırma Desteği 
 1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’mızın milli olarak
  üretilmesini öngördüğü kritik ürünlerin prototiplerinin
  geliştirilmesi ve bu ürünlerin sertifikasyonlarının 
  alınması süreçlerinin desteklenmesi.

f. Milli Olarak Geliştirilen Ürünlere Talep Yaratılması
 1. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin, yurt içinde

geliştirilmesi ya da geliştirilebilme altyapısına 
sahip olunması durumunda, yerli ürünün mutlaka 
ihtiyaç sahibi makamlar tarafından tercih edilmesini 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, kendi 
sistemlerimizin öncelikle kendi Silahlı Kuvvetlerimiz 
tarafından kullanılıyor olmasının ve bu sayede yurt 
dışında pazar bulma imkânının sağlanması.

 
g. İş Mevzuatında İyileştirmeler Yapılması
 1. İş Mevzuatları hazırlanırken yalnızca işçi açısından

 değil, işveren ve işyerinin sürdürülebilirliği açısından da
 değerlendirilerek hazırlanması, mevcut mevzuatta 
 bu maksatla işveren lehine iyileştirmelerin yapılması.

h. Savunma Sanayisinde Komponent ve 
 Alt Sistem Üretimine Ağırlık Verilmesi
 1. Alt sistem üretimleri için komponent ve parça 
  üreticilerinin kümeler bünyesinde bir araya getirilerek,
  üretim gruplarının oluşturulmasının desteklenmesi 
  ve talep yaratılması.

i. Savunma Sanayisi Sektöründe Faaliyet Gösteren 
 Kümelerin Desteklenmesi
 1. Kümeler, yalnızca üye aidatları ile faaliyetlerini 

idame etmektedirler. Görevlerini etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ilave 
finansı karşılamak üzere, devlet hibe desteği 
sağlanması (Sanayii Bakanlığı’nın verdiği %50 hibe 
desteğinden, somut bir ürüne dönük olan küçük 
kümeler faydalanabilmektedir.).

j. SSM’nin Firmalarla İletişiminin 
 Kümeler Üzerinden Yürütülmesi
 1. SSM’nin, ürün tedariki ya da yetenek geliştirme 

konularında firmalarla iletişime kümeler vasıtasıyla 
geçmesi, yetenek sorgulamasının bu kanaldan 
 yapılması, mükemmeliyet ağlarında ve milli teknoloji 
panellerinde kümelerin temsil edilmesi.

k. Tedarik, Ar-Ge ve Ür-Ge Program ve Projelerinin 
 Tasarımı ve Sözleşme Maddeleri
 1. Ana yükleniciler ve kam u tarafında hazırlanan 

teknik şartnamelerde ve yeni geliştirilen ürünlerin 
tasarımında, yerli ve milli ürün ve imkânların dikkate 
alınması; teknik speklerde ürün ya da hammadde 
tanımlanırken genel tanımlamalar yapılmalı, yabancı 
standartlar kullanılmamalı, sözleşme isterlerinin 
ihtiyacı karşılayacak kadar tanımlanarak, yurt içinde 
üretim yoluna gidilmesi.

l. Sıklıkla Acil Alım Yönteminin Kullanılması
 1. Çok mecbur kalınmadıkça acil alım yönteminin

kullanılmaması, hangi koşullarda acil alıma 
gidileceğinin oluşturulacak bağımsız bir komisyon 
tarafından belirlenmesi.

m. Milli Ürün Geliştirilmesine Bürokratik Destek
 1. Bürokratları, milli ürün geliştirmeye teşvik edecek
  mekanizmaların oluşturulması ve bu konuda,
  Bürokratlara Performans Değerlendirme Sistemi’nin
  getirilmesi.

n. Offset 
 1. Offset’lerde, teknoloji kazanım yükümlülüğün,

ağırlıkla KOBİ’lerin alt sistem ve komponent 
geliştirme yeteneklerini kazanmaları için kullanılması, 
sözleşmelerin maddeleri içerisinde anılan konunun 
yer alması.

o. Yurt Dışı Pazarlardan Daha Fazla Pay Almayı
 Sağlayacak Mekanizmaların Kurulması 
 1. Yurt dışı pazarlarla temas kurulup, geliştirecek

ve sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların 
kurulması, Ticaret Ataşelerinin ve Askeri Ataşelerin 
bu maksatla görevlendirilmesi, izlenmesi, 
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performans değerlendirmesinin yapılması, 
bunun için gerekirse yerelde profesyonel destek 
alınması, başlangıçta yerli ürünlerin dış pazarlarda 
rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde sübvanse 
edilmesi ve bunun bir devlet politikası olarak 
geliştirilmesi.

p. NATO, BM ve CERN Gibi Kurumlara Daha Fazla 
 Mal ve Hizmet Satışı
 1. Bu kurumların tedarik süreçlerinin iyi bilinmesinin
  sağlanması ve firmaların gereklerini yerine getirirken
  devlet organları eliyle kılavuzlanmaları ve
  desteklenmeleri.

r. Sanayimizin Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve 
 Siber Saldırılardan Korunması
 1. Günümüzde üretim proseslerinin dijital teknoloji ile

desteklenmesi ve yazılımın her türlü cihazın içinde 
olması nedeniyle gerek bilgi güvenliği riskleri gerekse 
siber saldırılara karşı korunması ihtiyacının devlet 
desteği ile karşılanması.

s. Savunma Sanayi Sektöründe Çalışan Firmaların
 Finansman Maliyetlerinin Düşürülmesi
 1. Savunma sanayinde proje yapan firmaların 
  finans ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bankalardan 
  almış oldukları kredilerin faizlerinin bir kısmının 
  devlet tarafından karşılanması.

t. Teknik Şartname Hazırlayan Bürokratların 
 Yerli Sanayinin Envanter Bilgisine Sahip Olması
 1. EYDEP kapsamında oluşturulacak veri tabanının

ve ürün kütüphanesinin teknik şartname hazırlayacak 
bürokratlara ve ana yüklenici firmalarının yetkililerine 
servis edilmesi.

u. Platform Üretimlerinde Yerlilik Oranı Şartı Konulması
 1. Sanayinin konulan yerlilik şartını karşılayacak
  düzeye gelebilmesi için gerekli desteklerin verilerek
  sabır gösterilmesi.

SAHA İstanbul’dan, Geleceğin Malzemeleri 
ile İlgili Öneriler
Kompozit, Teknik Tekstil ve Kimya Teknik Alt Komitesi tara-
fından tespit edilen konular ve her konuda yapılabileceklere 
dair öneriler, şöyle sıralanıyor:
1. Makine ve Ekipmanlar Yan Sanayii: Kompozit ve teknik

tekstil sektörünün ihtiyacı olan makine ve ekipmanlar 
konusunda, yan sanayinin ve özellikle komponent üretim 
yeteneğinin geliştirilmesi.

2. Kalkınma Bakanlığının Başlattığı Karbon Elyaf
Çalışması: Kalkınma Bakanlığının başlattığı karbon 
elyaf çalışmasına, savunma, havacılık ve uzay sektörleri 
özelinde destek sağlanması.

3. Kimya Sektörünün Geliştirilerek Savunma Sanayii
İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: 
Kimya sektörü firmalarının, belirlenecek özel alanlarda 
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yetkinlik kazandırılarak savunma sanayinde ve 
havacılıkta yüksek teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayabilir 
hâle gelmesi ve bu alanlarda dışa bağımlılığın tamamen 
ortadan kaldırılması.

4. Nano Teknoloji, Teknik Tekstil ve Giyilebilir
Teknolojilerin Geliştirilerek Savunma Sanayii 
İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: 
Üniversitelerimizin de desteğiyle nano teknolojinin 
geliştirilmesi, askeri maksatlarla kullanılabilir hâle 
gelmesi, havacılık ve uzay teknolojilerinin ihtiyaç 
duyduğu teknik tekstilin geliştirilmesi ve giyilebilir 
teknolojilerle askeri yeteneklerimizin arttırılması için, 
bu alanda yapılan çalışmaların desteklenmesi, geleceğin 
teknolojilerine yatırım yapılması ve mühendislik yeteneği 
yüksek firmaların sayısının arttırılması.

5. Kompozit Zırh Teknolojilerinin Geliştirilmesi: 
Gerek askerlerin korunması gerekse silah, araç ve 
gereçlerin üretiminde kullanılan çelik zırhların yerine 
daha hafif, ucuz ve üstün zırh yeteneklerine sahip 
kompozitlerin geliştirilmesinin desteklenmesi, bu alanda 
üniversite, sanayi iş birliği ile projeler geliştirilmesi.

6. Platform Üretimlerinde Kompozit Malzemelere 
Daha Fazla Yer Verilmesi: Milli sanayimizin, Avrupa’ya 
göre göreceli olarak iyi durumda olduğu kompozit 
malzemelerin, platform üretiminde daha fazla 
değerlendirilmesi; özellikle geleceğin hava araçlarının 
vazgeçilmezi olacak kompozit teknolojisine, şimdiden 
ağırlık verilmesi.

7. Kimya Sektöründe Kullanılan Hammaddelerin 
Yerli Üretiminin Yapılması: Kimyasal hammadde üretimi 
yapacak tesislerin kurulması ve Ar-Ge yeteneğinin ve 
üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin devlet 
tarafından desteklenmesi, kimya sektörü belli bir düzeye 
erişinceye kadar yerli ürün kabul oranının aşağı çekilmesi.

SAHA İstanbul, Yerli ve İhraç Edilebilir 
Makinalar için Önerilerini Yaptı
Metal ve Makina Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgi-
lendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair öne-
rileri şöyle sıralandı:
1. Makina ve Tezgâh Üretiminde Milli Yeteneklerin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi: Özellikle Endüstri 
4.0’ın konuşulduğu günümüzde, milli makina ve 
tezgâhlara sahip olmamanın önemli riskleri dikkate 
alındığında, üretim proseslerinde kullanılan makina ve 
tezgâhların yerli olarak üretimini ve mevcut makina ve 
tezgâhların milli yeteneklerle yenilenmesini sağlayacak 
tedbirlerin alınması.

2. Devlet Desteği ile Makina ve Teçhizat Alımı: 
 Devlet  desteği ile yürüyen projelerde tedarik edilecek
 makina ve teçhizatlar için yerli ürün şartı getirilmeli.
3. Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi: Firmaların makina

ve teçhizat stoklarının ve atıl kapasitelerinin belirlenerek 
ihtiyaç sahiplerine servis edilebilecek bir mekanizmanın 
oluşturulması; TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekleriyle 
makina alımlarında atıl kapasitelerin dikkate alınması.

4. Makina İhracatında Eximbank Kredileri: Makina
ihracatında, Eximbank kredilerinin daha etkin 
kullanılması maksadıyla, kredi kullanma prosedürlerinin 
kolaylaştırılması ve kredi kapsam ve limitlerinin 
arttırılması.

Elektromekanik ve Otomasyon 
Sistemlerinde Yerliliğin Önünü Açacak 
Öneriler, SAHA İstanbul’dan
Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Teknik Alt Komi-
tesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda 
yapılabileceklere dair önerileri şunlar oldu:
1. Yerli Ürünlerde Marka Değeri ve Dokümantasyon 
 Oluşturma Desteği: Firmaların yeni tesis kurarken ya da
 üretim tesislerini yenilerken yerli ürün tercih etmeleri.
2. Yerli Ürün Kullanımında Devlet Teşvikleri: Yerli 
 firmaların üretim hatlarını kurarken tesiste kullanılacak
 makina, ekipman ve komponentlerin yerlilik durumuna
 göre devletten teşvik alabilmeleri.
3. Yabancıların Katılacağı İhalelerde Yerli Ürün 
 Kullanım Şartı: Savunma sanayisi ihalelerindeki offset
 uygulamalarında olduğu gibi, yabancı firmaların 
 Türkiye’de yapılacak tesis ihalelerine girerken yerli ürün
 ve komponent kullanma şartı getirilmesi.

SAHA İstanbul, Mühendislik, 
Tasarım, Modelleme ve Analiz Alanındaki 
Sorunlara Eğildi
Mühendislik, Tasarım, Modelleme ve Analiz Teknik Alt Komi-
tesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda 
yapılabileceklere dair önerileri şöyle sıralandı:
1. Tasarım ve Analizde Kullanılan Yazılımlar: Tasarım 
 ve analizde kullanılan yazılımların yerli olarak 
 geliştirilmesinin desteklenmesi; bu konuda üniversite,
 firma iş birliklerinin teşvik edilmesi.
2. Tasarım ve Analiz Yazılımlarının Lisans ve Operatör

Maliyetlerinin Yüksekliği: Teknoparklar bünyesinde, 
tasarım ve analiz merkezleri kurulması suretiyle ilgili 
yazılımların, lisans maliyetlerine katlanma gücü olmayan 
ya da bu yazılımlara sık ihtiyaç duymayan firmaların 
faydalanmasına sunulmasının desteklenmesi.
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3. Tasarımcı Personel Yetiştirilmesi: Tasarımcı
 yetiştirilmesi için lisans eğitimi yeterli olmayacağından,
 üniversitelerin yüksek lisans programlarıyla 
 destek sağlaması.
4. Projelerde Tasarım, Analiz ve Modelleme Süreçlerine

Ağırlıkla Yer Verilmesi: Ürünün, geliştirilmeden önce, 
sanal ortamda modellenmesi ve her yönüyle analiz 
edilmesi; gerekli doğrulamaların bu çalışmalarla 
tamamlanıp prototip üretimine ondan sonra geçilmesi 
teşvik edilmek suretiyle kaynak ve zaman tasarrufu 
sağlanması.

5. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmeti Veren
Firmaların Desteklenmesi: Ülkemizin, en önemli 
eksiklerinden biri olan tasarım yeteneğimizin 
geliştirilmesi, özgün ürün üretebilme potansiyelimizi 
doğrudan etkileyen bir faktör olması nedeniyle bu alanda 
hizmet veren firmaların desteklenmesi ve sayılarının 
arttırılması.

6. Tasarım ve Analizde Milli Standartların Geliştirilmesi:
Özellikle analiz sonuçlarının herkes için aynı şeyi 
ifade edebilmesi, bilgi kirliliğine ve farklı hukuki 
sonuçlara sebep olmaması için, milli standartlarımızın 
geliştirilmesi, bu konuda TSE ve TÜBİTAK gibi kamu 
kurumlarına görev verilmesi.

7. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmetlerinin 
İhraç Edilmesi: Mühendislik, tasarım ve analiz hizmeti 
veren firmaların uluslararası pazarlarda tanıtımının 
yapılmasının ve hizmet ihraç etmelerinin desteklenmesi.

SAHA İstanbul, Sektörün Sertifikasyon 
Konusunda Önünü Açmanın Yollarını 
Ortaya Koydu
Test ve Sertifikasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörleri-
ni ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair 
önerileri şunlar oldu:
1. Yerli Firmaların AS9100 Kalifikasyon Belgesi 

Vermeye Yetkili Kılınması: TSE ve Türk Loydu gibi yerli 
kurum ve kuruluşların, havacılık için üretim kalifikasyon 
belgesi verebilir hâle gelmesi için, TÜRKAK tarafından 
gerekli çalışmaların yapılması.

2. SHGM Sertifikasyon Koordinatörlüğü’nün Altyapısının
İyileştirilmesi ve Kapasitesinin Arttırılması: SHGM’nin 

organizasyon yapısının EASA veya FAA benzeri bir 
yapıya kavuşturulması (2020 Brezilya-Kanada seviyesi, 
2023 EASA seviyesi hedeflenebilir), insan kaynağı ve 
test altyapılarının hâlen yürütülen hava platformu 
projelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bu 
konuda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak şekilde 
geliştirilmesi, ilerleyen aşamada yurt dışına hizmet 
verilebilmesi.

3. Sivil Havacılık Konusunda Hizmet Verecek Milli Sigorta
 Şirketi İhtiyacı: Uçak alım-satım, bakım, imalat ve
 üretim için gerekli sigorta işlemlerinin yerlileştirilmesi.
4. Havacılık Test ve Sertifikasyon Yüksek Lisans Programı

Açılması: Test ve sertifikasyon uzmanlarının 
yetiştirilmesi için, “İTÜ/ODTÜ/ANADOLU + SHGM + THY 
TEKNİK AR-GE + TUSAŞ + SAHA”nın bir araya gelerek 
Yüksek Lisans Programları açmaları; gerekirse 
yurt dışından kıdemli denetçi getirilmek suretiyle insan 
kaynağının yetiştirilmesi.

5. Türkiye’de Üretilen Havacılık Sanayi Ürünlerinin Yurt
Dışından Alımının Kısıtlanması: Türkiye’de havacılık 
sanayisi gelişimini desteklemek üzere, zaten kısıtlı olan 
yurt içi pazarın yerli üreticiye talep üretmesi, yabancı 
ürün girişinin kısıtlanarak platform üreticilerinin yerli 
ürün kullanımının teşvik edilmesi ve bu konu ile ilgili 
kanuni düzenlemelerin yapılması.

6. İnsansız Hava Araçlarının Sivil Hava Trafiğine
Regülasyonu: Yakın zamanda, güncel hayatın bir 
parçası hâline gelecek olan İHA’larla ilgili dünyadaki 
gelişmelerden geri kalmamak için, İHA’ların sivil hava 
trafiği mevzuatına regülasyonu çalışmalarının, Avrupa ve 
ABD ile eşzamanlı ve uyumlu yürütülmesi.

7. Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörlerinde 
İhtiyaç Duyulan Test ve Sertifikasyon Merkezleri: 
Test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının belirlenip, mevcut 
laboratuvar altyapısı ile mukayese edilmek suretiyle ilave 
ihtiyaçların tespit edilmesi ve kurulacak bir merkezle bu 
ihtiyaçların yerel imkânlarla karşılanabilir hâle gelmesi.

8. Teknolojik Ürünlerde Milli Standartların Geliştirilmesi:
TÜBİTAK, TSE, SHGM ve TR TEST A.Ş. gibi kurum ve 
firmaların, kendi milli standartlarımızı oluşturacak 
ve uluslararası düzeyde akreditasyonunu sağlayacak 
çalışmalar yapması.
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9. Sertifika Veren Firmaların TÜRKAK Vasıtası ile
Denetlenmesi: Yabancı sertifikasyon firmalarının Türkiye 
temsilciliklerinin denetim altına alınması, yerli firmalar 
aleyhine haksız rekabetin önlenmesi.

SAHA İstanbul, Elektronik ve 
Yazılım Sektöründe Yapıcı Rekabetin Peşinde
Elektronik Yazılım ve Simülasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt 
sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabile-
ceklere dair önerileri şöyle sıralandı:
1. Özellikle Vakıf Firmaları ve Devlet Kaynaklı İhalelerde

Yerli Firmalar Arasında Teklif Fiyatının Öncelikli 
Tercih Sebebi Olmaması: Teknolojik yetkinlik düzeyleri 
ve bilgi birikimleri yeterli olan firmaların projelerde 
yer almalarını sağlayabilmek, bu firmaları daha da 
geliştirerek uluslararası pazarlardan pay alabilen 
firmalar hâline getirmek için, altyapısı denk firmaların 
fiyat açısından yarıştırılması, yalnız başına fiyatın 
belirleyici olmaması, yerli firmaların yabancı firmalarla 
fiyat savaşına sokulmaması.

2. Vakıf Firmalarının Milli Savunma Sanayisindeki
Rolleri: Vakıf firmalarımızın mühendislik yeteneklerini, 
altyapılarını ve bilgi birikimlerini, herhangi bir 
sivil firmanın ilgilenebileceği boyutta işler için 
değerlendirmemeleri, üretim seviyesini entegratörlük 
düzeyinde tutmaları, sivil firmaların yapabilecekleri 
işlerin tamamını bu firmalara bırakmaları.

3. Gömülü Yazılım Yeteneğinin Geliştirilmesi: Çok yaygın
olarak kullanılmaya başlanan ve hemen her türlü 
sistemin özünü oluşturan gömülü yazılımlar konusunda, 
daha fazla yetenek geliştirilmesinin devlet tarafından 
desteklenmesi.

4. Tersine Beyin Göçü: Yazılım ve elektronik konusunda,
yurt dışından yetkin mühendislerin ülkemizdeki 
sistemlerin geliştirilmesinde görev alabilmelerini 
sağlayacak altyapının oluşturulması.

SAHA İstanbul, Özel Malzemeler ve 
İleri Alaşımlar için Potansiyeli 
Hayata Geçirmek İstiyor
Özel Alaşımlar ve İleri Malzemeler Teknik Alt Komitesi’nin, 
alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabi-
leceklere dair önerileri şöyle oldu:
1. Nitelikli Çelik Üretimi: Erdemir A.Ş. tarafından yapılacak
 yatırımın takibi ve hızlandırılması.
2. 2000, 5000 ve 7000 Serisi Alüminyum Üretebilme
 Yeteneği Kazanılması: Tüm platformlarda, silah

ve diğer sistemlerde kullanılan, özellikle 2XXX, 5XXX, 
7XXX gibi alaşımların sıcak hadde yöntemi ile üretilmesi 
sağlanmalıdır. Bunun için, Seydişehir’de kurulu; ancak 
atıl vaziyette duran sıcak hadde tesisinin faaliyete 
geçmesi ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması; uygun 
değilse yeni tesis kurulumunu ile ilgili çalışmanın, talep 
eden firmalarla hızlıca sonuçlandırılması gereklidir.

3. Titanyum Yeteneğinin Geliştirilmesi: Titanyum
malzemede temel problemler, hammadde tedariki ve 
metal eldesinin sağlandığı, sıcak hadde tesisidir. 
Maden konusunda özel bir geliştirme projesi 
geliştirilmeli ve hammadde tedariki güvenceye 
alınmalıdır. Sıcak hadde konusunda çalışmak isteyen 
firmalar, özellikle iş bağlantıları ile desteklenmelidir. u










