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BAŞYAZI

Mayıs ayının, sonucu en çok merak edilen konuları 
arasında, hiç kuşkusuz, ASELSAN’ın ikincil halka arz 
sürecinin nasıl sonuçlanacağı yer alıyordu.

31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan talep toplama süreci öncesinde kulağımıza  
gelen bazı haberler, mevcut ortamda, son dönemde  
yaşanan bazı diğer halka arz kampanyalarında olduğu gibi,  
ASELSAN’ın ikincil halka arzının da iptal edileceğini 
söylüyordu.
Ancak sonuç, bu değerlendirmelerin tam aksi yönde oldu  
ve ASELSAN, aynı zamanda halka arz kampanyasının 
da sloganı olan “Milletin Hayali Türkiye’nin ASELSAN’ı” 
olduğunu gösterdi. 140 milyon lira nominal değerli payın,  
1 lotu (1 lira nominal değerli payı) 21,35-26,00 lira fiyat 
aralığında halka arz edildiği kampanya, başarılı bir şekilde 
tamamlandı.  Beklenenin çok üzerinde bir yurt içi taleple 
tamamlanan ASELSAN’ın ikincil halka arz kampanyasında, 
payların yüzde 80’i, yerli yatırımcılar tarafından satın alındı.  
Yerli yatırımcılardan, toplamda 132.398.750 adet talep geldi 
ve payların, 111.804.108 adedi, yerli yatırımcılara satıldı. 
Geriye kalan 28.195.892 adet pay ise yabancı yatırımcılar 
tarafından satın alındı.
ASELSAN’ın özel konumu, ikincil halka arz sürecinde ulaşılan 
yerli bireysel alıcı ve bu bireysel alıcılara satış tutarında da 
kendini gösterdi. Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde, 
62.802 kişi ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaşıldı. 
Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde, en yüksek yerli 
bireysel yatırımcıya satış tutarına da 1,8 milyar lira ile yine 
ikincil halka arzda, ASELSAN tarafından ulaşıldı.
ASELSAN hisseleri, 7 Haziran’da düzenlenen gong töreni ile 
yeniden Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Böylece, 
başarılı bir halka arz kampanyası yürüten ASELSAN, 
hedeflerin aşıldığı bir süreci geride bıraktı ve ASELSAN 
hisselerinin halka açık olan kısmının oranı, %15,3’ten, 
%25,7’ye; 1 milyar lira olan ödenmiş sermayesi de 1 milyar 
140 milyon liraya çıktı.

Eurasia Airshow, 
Havacılık Fuarı Çıtasını Yükseltti
Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt’un, Eurasia 
Airshow mesajında söylediği gibi, her şey bir hayal ile 
başladı… Türk havacılığına, bir “ilk” ve “en” daha eklemek 
için kolları sıvayan Medyacity ekibi, Türkiye’nin, uçuş 
gösterilerine dayalı, ilk ve en büyük uluslararası havacılık 
fuarı Eurasia Airshow’u, 25-29 Nisan tarihlerinde, Antalya’da 
düzenledi.

Her şeyden önce, özel sektörün, mevcut şartlar altında böyle 
bir etkinlik düzenlemek için kolları sıvamasının, büyük bir 
cesaret gerektirdiğinin altını çizelim.
Havacılık sektörü ciddi bir gelişim gösteren Türkiye’de, böyle 
bir etkinliğin, ancak 2018 yılında düzenlenebilmiş olması da 
üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir konu…
İlki düzenlenen fuar, hem içerideki hem de dışarıdaki, 
etkinliğe olumsuz yansımaları olan bir takım gelişmelerin 
gölgesinde icra edildi. Türkiye ile Batılı müttefikleri arasında 
esen soğuk rüzgârların etkisinin hissedildiği fuarda, ABD ve 
Avrupa ülkelerinin çok büyük bölümünün hava araçları ve 
havacılık firmaları yer almadı. Üstüne üstlük, Türkiye, fuarın 
hemen öncesinde, erken seçim yapılacağını öğrendi…
Her şeye rağmen, yaklaşık 60 ülkeden, 300 kurum ve 
kuruluşun katıldığı fuarda; İngiltere, İtalya, Rusya ve 
Ukrayna, öne çıkan ülkeler oldu. İran’ın, milli katılımla yer 
alması da önemliydi. Sergilenen ve uçuş gösterisi yapan hava 
araçları, halk tarafından da büyük ilgi gördü.
Başta altyapıdan ve organizasyondan kaynaklanan çeşitli 
eksiklikler olsa da kendi adımıza, Eurasia Airshow’un, 
Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen benzer etkinlikler 
dikkate alındığında, genel anlamda başarılı bir fuar olduğunu 
söyleyebiliriz. İlk kez düzenlenen bu fuara dair, daha pek 
çok şey söylemek mümkün. Ama söylenecek her şey, 
değerlendirme için seçilen kriterlere ve biraz da bardağın 
hangi tarafının konuşulmak istendiğiyle ilgili… Biz, gelecekte 
daha iyilerinin düzenleneceğine dair inanç ve beklentiyle 
özellikle basın ve tanıtım faaliyetleri gibi, örnek alınması 
ve geleceğe taşınması gereken taraflarından bakmayı 
tercih ettik; ilki olması vesilesiyle özellikle iyi yapılanlara 
odaklandık. 2020’de, eksik kalınan noktaların da en az iyi 
yapılanların seviyesine çıkartılması beklentimizi ifade ederek 
bu konuya şimdilik noktayı koyalım.
MSI Dergisi’nin okumakta olduğunuz 160. sayısı, yaklaşık 
170 sayfalık bir içeriğe ulaştı. Bu sayı, MSI Dergisi’nin, 
bugüne kadar yayınlanan periyodik sayıları arasında, 
açık ara en çok sayfa sayısına sahip sayısı olarak da 
tarihe geçiyor. Aylık olarak ulaştığımız böylesi 
geniş bir içeriğin, Türk savunma ve havacılık sektörünün 
kat ettiği mesafenin ve gelişiminin de bir göstergesi olarak 
değerlendirilebileceğini de eklemek istiyoruz.
Gündemin yoğunluğu dolayısıyla bir sonraki sayıda sizlerle 
paylaşacağımız EFES-2018 tatbikatı özel dosyası başta 
olmak üzere, Haziran ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle 
paylaşacağımız Temmuz sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte 
olmak dileğiyle.

ASELSAN, Halka Arzda da Beklentileri Aştı

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

HAZİRAN 2018



MSI SÖYLEŞİ

6 - Haziran 2018

MSI Dergisi: Öner Bey, IDEF 2017’nin 
hemen öncesinde göreve başlayarak 
sektöre çok hızlı bir giriş yaptınız. 
Aradan geçen yaklaşık 1 yılda, sektör 
ile ilgili izlenimleriniz neler oldu? 
Göreve gelmeden önce de sektöre 
uzak değildiniz; ama daha fazla içine 
girdikten sonra, değişen görüşleriniz 
ya da izlenimleriniz oldu mu?
Öner TEKİN: Dolu dolu geçen 1 seneyi 
arkada bırakıyorum ve bu süreçte, bel-
ki birkaç konuda görüşlerim farklılaştı; 
ama ana eksende bir değişiklik olmadı. 
Özellikle sektörün daha iyi noktalara 
gelebilmesi için önemli gördüğüm bazı 
konuların, tam da düşündüğüm gibi 
olduğunu gözlemledim. Bu konular 
arasında, sektörün regülasyonu konu-
sunun öne çıktığını değerlendiriyorum. 
Son zamanlarda, sektörde, her şeyi 
ucuza yaptırma çabası ve düşüncesi, 
diğer etmenlerin önüne geçti. Bu eği-
lim, savunma ve havacılık sanayisi gibi, 
orta ve uzun vadeli programlara ihtiyacı 
olan bir sektörde, yanlış kararlar alın-
masına yol açabiliyor. Hepimiz çok iyi 
biliyoruz ki; tedarik maliyeti, ömür dev-
ri maliyetinin, ancak üçte birine ulaşı-
yor. Ömür devri açısından baktığımızda 
ise maliyetin, sistemlerin analizinin ve 
tasarımının, yetkin ekipler tarafından 
yapılması ile düşebildiğini görüyoruz. 
Böyle ekipler tarafından gerçekleştiri-
len analiz ve tasarım çalışmalarının ilk 
maliyetleri ise doğal olarak daha yük-
sek gerçekleşiyor.
Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde, sek-
törün gelişimini sağlamış olan; orta ve 
uzun vadeli programlara uygun, yetkin-
liğin ve teknolojinin geliştirildiği, fiyat-
landırmanın ve görevlendirmenin bu 
kritere göre yapıldığı yaklaşıma, tekrar 
ivme kazandırmamız gerektiğine inanı-
yorum.

AYESAŞ Genel Müdürü Öner TEKİN:

“Geride kalan 1 yıl içerisinde, 
sektördeki, ‘kritik sistemler 
tedarikçisi’ rolümüzü 
pekiştirdik ve aldığımız 
siparişleri de 3 kat arttırdık.”

AYESAŞ, sektörde, ulusal ve uluslararası müşterilerin 
ihtiyaçlarını, rekabetçi çözümlerle karşılayan bir 
firma olarak tanınıyor. Son dönemde, sektörün 
ihtiyaç duyduğu ana alt yüklenici rolünü de başarıyla 
yerine getirmeye başlayan firma, aynı zamanda 
ürünleşme çalışmaları ile yeni döneme hazırlanıyor. 
Geçtiğimiz sene, göreve gelmesinin hemen ardından 
sayfalarımıza konuk ettiğimiz ve keyifli bir söyleşi 
yaptığımız AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, 
görevdeki ilk yılını geride bırakırken, AYESAŞ’taki 
değişimi, MSI Dergisi’ne anlattı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: IDEF 2017 öncesinde 
sizinle yaptığımız söyleşide, 
“Çantamda, milli teknolojilerimizin 
gelişimine katkı sağlayacağına 
inandığım güzel fikirlerle geldim.” 
demiştiniz; fakat bunların 
neler olduğunu o aşamada 
paylaşmamıştınız. Geçen sürede, 
açıklayabileceğiniz seviyeye ulaşan 
çalışmalarınız oldu mu?
Öner TEKİN: O günkü fikirlerden ba-
zıları, bugün, kendimize koyduğumuz 
temel hedefler hâline geldi. Bu fikirler-
den biri de daha önce farklı sektörlerde 
yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz 
deneyimle kurguladığımız, Türkiye’de, 
daha fazla teknoloji geliştirme ve üre-
tim yapma fikriydi. Bu fikir doğrultu-
sunda, hedeflerimizi belirledik ve gerek 
mevcut müşterilerimizle gerekse yeni 
müşterilerimizle iş hacmimizi arttırdık. 
Hatta bir müşterimizle, onların Türki-
ye’deki mühendislik ve üretim üssü ol-
mak konusunda el sıkıştık.
Hatırlarsanız o gün, sektördeki bir boş-
luktan da bahsetmiştim: Ana alt yükle-
nici kavramı. Ana alt yüklenicilerin, sek-
törün dev platform entegratörleri için 
vazgeçilemez bir noktada durduklarını 
ve küçük ölçekli firmalar ile büyük plat-
form entegratörleri arasında, önemli bir 
köprü vazifesi gördüklerini belirtmiş-
tim. O gün de ana alt yüklenici görevine 
hazır olan AYESAŞ, bu niteliğini daha da 
geliştirmek adına, geçtiğimiz bir yılda, 

çok önemli yol kat etti. Öncelikle artan 
iş gücü ihtiyacımızı, daha fazla alt yük-
lenici ile çalışmaya başlayarak karşıla-
dık. Alt yüklenici ve tedarikçi sayımızı, 
3.200’e kadar çıkarttık.
Ana alt yüklenici modelimizi, beraber 
çalıştığımız, gerek vakıf şirketlerine 
gerekse büyük platform üreticilerine 
anlattık. Herkesten olumlu dönüşler 
aldık. Bu modelin, sektörde çok ihtiyaç 
duyulan bir model olduğunu gördük. 
Vakıf şirketlerinin tamamıyla bir araya 
geldik ve onlar için; stratejik partner, 
stratejik çözüm ortağı ya da A grubu ön-
celikli tercih edilir alt yüklenici olmamı-

zı sağlayacak sertifikasyon süreçlerini 
tamamladık. Bu modelin, gerçekten ih-
tiyaç olduğunu herkes kabul etti. Çalış-
maya yeni başladığımız müşterilerimiz 
de bu modelden çok memnun.

Ciro Rekorunu Kırıyoruz
MSI Dergisi: Göreve gelişinizin 
ardından, AYESAŞ’ta ne gibi değişimler 
yaşandı?
Öner TEKİN: Geride kalan 1 yıl içe-
risinde, sektörün ana alt yüklenicisi 
olmayı başardık; aldığımız siparişleri-
mizi de 3 kat arttırdık. Bu siparişlerin 
tamamı, somut siparişlerden oluşuyor.  

AYESAŞ, son dönemde, 
kart üretim kapasitesini 
3 kat arttırdı.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
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Bunu, kuşkusuz, AYESAŞ’ın, gelenek-
sel nitelikleri arasında yer alan yetkin 
iş gücü ve kaliteli üretim altyapısı sa-
yesinde başardık. AYESAŞ, hem kendi 
içindeki hem de paydaşlarındaki kişi-
lerden bağımsız, kurumsal iş yapabil-
me kültürüne sahip bir firma. Bu özel-
likleri olmasa, bir anda bu kadar büyük 
bir iş hacmi genişlemesi gerçekleşe-
mezdi. Aslında bir bakıma, potansiyel 
enerjimizi çok hızlı bir şekilde kinetik 
enerjiye dönüştürdük ve bu sayede de 
böylesi bir büyümeyi yakaladık.
Birlikte çalıştığımız yerli ve yabancı 
müşterilerimiz sayısında önemli oran-
da bir artış kaydettik. Bu açıdan ba-
kıldığında, siparişlerimizle birlikte, iş 
ortaklarımızın sayısı da önemli bir artış 
gösterdi.
Bir diğer önemli performans kriterimiz 
de kilo başı ihracat. Türkiye ortalama-
sı, yaklaşık 1,5 dolar iken AYESAŞ’ın 
ortalaması ise 12.000 dolara ulaştı. Bu 
rakam, yaptığımız işin, katma değer 
açısından ne anlama geldiğinin de en 
net ifadesi.
Diğer yandan, istihdamda, alt yüklenici 
kullanımı ile birlikte büyüdük. Alt yük-
lenicilerimizde bir yetenek varsa onları 
doğrudan kullanmaya başladık. Bizim 
ve alt yüklenicilerimizdeki toplam is-
tihdam artışı, %30 oldu.
AYESAŞ olarak, tecrübe ve birikimleri-
mizi, alt yüklenicilerimizle de paylaş-
mak konusunda çok açığız. Bir alt yük-
lenicimiz, hedeflediğimiz performansı 
gösteremediğinde, hemen yeni bir alt 
yüklenici arayışına girmiyoruz. Kalite 

ile ilgili bölümlerimizden ilgili arka-
daşlarımız gidiyor, sorunları ele alıyor, 
gerekirse eğitimler veriyor. Biliyoruz ki 
bu firmalarımıza, yarın, bugünden daha 
fazla ihtiyacımız olacak. Sistemi, hiçbir 
zaman işimize geldiği gibi kullanmıyo-
ruz; birlikte gelişmeye çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Siparişlerdeki artış, 
yurt içi-yurt dışı olarak nasıl bir 
dağılım gösterdi? Bu artış, müşteri 
çeşitliliğinize nasıl yansıdı?
Öner TEKİN: Aldığımız siparişlerde, 
yurt içi-yurt dışı payı, yaklaşık %50-50 
oldu. Aynı dönemde müşteri çeşitlili-
ğimiz de önemli oranda artış gösterdi. 
Son bir yılda, tekliflerimizin siparişe 
dönme oranında, yaklaşık %370’lik bir 
artış yaşadık. Bunlar çok ciddi rakam-
lar. Bu artışların ciromuza etkilerini, 
yıllara sari olarak yaşayacağız. Ör-
neğin, 2018 ciromuz ile muhtemelen  
AYESAŞ’ın ciro rekorunu kıracağız.

MSI Dergisi: Cironuzdaki iç-dış pazar 
dengesi nasıl gerçekleşti?
Öner TEKİN: Yaklaşık %50-%50 diye-
biliriz. Ciroda hedefimiz, hep dengeli 
olması. Böylece, içeride bir kriz oldu-
ğunda dışarısı ile dışarıda bir kriz oldu-
ğunda ise içerisi ile dengeleyebilirsiniz.

MSI Dergisi: Siparişler alanındaki 
bu başarının altında yatan başlıca 
nedenler olarak neleri görüyorsunuz?
Öner TEKİN: Son bir yıl içinde, maliyet 
modelimizi güncelledik. Aslında, kont-
rollü ve kabul edilebilir riskler aldık ve 

verdiğimiz teklifler, sanki siparişe dö-
nüşmüş gibi varsayarak, maliyetlerimizi 
yeniden modelledik. Böylece, maliyetle-
rimizi daha da düşürmeyi başardık. Gir-
diğimiz her ihalede, rekabetçi fiyatlar 
ortaya koyabildik. Tabii ki, başarıyı ge-
tiren, tek başına bu düzenleme olmadı. 
AYESAŞ’ın; sınıfının en iyisi olan ürün ve 
çözümleri, yetkin ekibi ve üretim altya-
pısının da başarıda payı büyük.

MSI Dergisi: Bu süreçte, özellikle 
ciroya etki etme bakımından öne çıkan 
bir proje ya da iş kolunuz oldu mu?
Öner TEKİN: AYESAŞ’ın sunduğu çö-
zümler, ana yükleniciler ya da platform 
üreticileri açısından bakıldığında, ihti-
yacı bir bütün olarak karşılıyor. Örne-
ğin, geçtiğimiz dönemde, bir müşteri-
mizin ihalesine katıldık. İhalede, farklı 
hizmetleri konu alan, 5 farklı bölüm 
vardı: Sistem mimarisinin belirlenme-
si, yazılım tasarımı, kablaj, entegras-
yon ve nihai doğrulama çalışmaları. 
İhalenin kurgusu, firmalardan, ilgili 
oldukları bölümler için teklifler almak 
üzerineydi. Bu 5 farklı bölümün hepsi-
ne teklif verebilen tek firma, AYESAŞ 
oldu. AYESAŞ; sıfırdan işe başlayıp, sis-
tem mimarisini belirleyebilen, dona-
nım ve yazılımı tasarlayabilen, gerekli 
testleri yapabilen, testlerin ardından 
üretim ve entegrasyonu gerçekleştire-
bilen ve kalifikasyonun ardından, anah-
tar teslim bir şekilde çözümü müşteri-
ye sunabilen bir firma. Dolayısı ile öne 
çıkan bir projemiz ya da iş kolumuz yok 
diyebilirim. Müşterilerimizin, yetenek-

AYESAŞ, hem teknik özellikleri hem de maliyeti 
ile Yeni Nesil Operatör Konsolu için çok rekabetçi 
teklifler veriyor. 

AYESAŞ, konsol konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firmalardan biri olarak 
bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.
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lerimiz kapsamındaki tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaya talibiz.
AYESAŞ’ın üretim tarafında da çok cid-
di yetenekleri var. Elektronik kartlar, 
kablaj, kabinetler, konsollar ve şelte-
rizasyon da bu yetenekler arasına yer 
alıyor. Son dönemde, kart üretim kapa-
sitemizi, 3 kat arttırdık. F-35 projesin-
de, kart üretimimiz devam ediyor.
Kablaj tarafında da uluslararası bir 
müşterimizin, bir hava platformunun 
kablaj işini, 10 yıllığına üstlendik.

MSI Dergisi: IDEF 2017’de, Yeni Nesil 
Operatör Konsolu’nu tanıttınız. Konsol 
pazarı, Türkiye’de de dünyada da 
birçok üreticinin faaliyet gösterdiği 
bir alan. AYESAŞ’ın çözümünün 
avantajlarını nasıl sıralarsınız?
Öner TEKİN: Konsol konusunda Türki-
ye’de faaliyet gösteren ilk firmalardan 
biriyiz. Bu alanda çok ciddi tecrübe ve 
birikim sahibiyiz. Yeni Nesil Operatör 
Konsolu da bu tecrübe ve birikimi kul-
landığımız, alanında öncü ve yenilikçi 
bir ürün olarak ortaya çıktı.
Sektörün ilgisine sunduğumuzda, kon-
sol çok beğenildi ve talep gördü. Şu 
anda farklı müşterilerimizdeki projele-
rimizde kullanılmaya başlandı. Müşteri-
lerimiz, bu konsolu, farklı amaçlarda da 
kullanıyor, hatta fuarlara bile götürüyor.
Kuşkusuz hedefimiz, Yeni Nesil Ope-
ratör Konsolu’nun kullanımı yaygın-
laştırmak. Hem konsolun üstün teknik 
özellikleri hem de yeni maliyet mode-
limizle, her açıdan çok rekabetçi tek-
lifler veriyoruz. İçinde bulunduğumuz 
birkaç teklif çalışmasında da bunu 
gördük: Konsol fiyatlarının, rekabetçi 
bir seviyeye gelmesinde, AYESAŞ’ın bu 
yeniliklerinin ciddi bir etkisi oldu.
Ayrıca, yurt dışındaki tersanelerle de 
görüşüyoruz; Navantia ile de Entegre 
Platform Kontrol ve İzleme Sistemleri 
alanında iş birliğimiz de sürüyor.

F-35’teki Başarıyı, 
TF-X’e Taşıyacağız
MSI Dergisi: AYESAŞ, F-35 projesinde 
önemli görevler üstleniyor; diğer 
yandan, bu konu, Türkiye’de 
belki de yeterince bilinmiyor. 
AYESAŞ’ın, F-35 için neler yaptığını 
sizden dinleyebilir miyiz?
Öner TEKİN: F-35 projesi, aslında sa-
dece AYESAŞ için değil, tüm Türkiye 
için çok önemli, çok kritik ve sektörün 
önünü açan bir proje. Öncelikle herke-
sin bunun farkına varması lazım. F-35 
gibi, dünyanın en gelişmiş savaş uça-
ğında, partner ülke olarak Türkiye’nin 
yer alması, çok stratejik bir karar. Pro-
jede, ABD dışında, elektronik kart üre-
ten; yazılım ve donanım tasarımı yapan 

tek firmanın - AYESAŞ’ın - Türkiye’den 
çıkması da Türk mühendisliğinin, Türk 
şirketlerinin gücünü gösteriyor. Bir 
Türk firması bunları yapabiliyorsa Tür-
kiye, başka birçok şeyi de yapabilir. Bu, 
herkesin farkına varması gereken, çok 
net bir durum.
AYESAŞ’ın üstlendiği işlere baktığımız-
da, bunlar, Türkiye’nin partner ülke 
olmasından kaynaklanan iş payı nede-
niyle verilmiş işler değil. AYESAŞ, ilgili 
ihalelere girdi; teklifi, hem teknik hem 
mali olarak değerlendirildi ve rekabet 
altında bu işleri aldı. Dünyada benzer 
işler yapan firmaların, bu ihalelerdeki 
rakiplerimiz olduğu düşünüldüğünde, 
bunun ne kadar önemli bir başarı oldu-
ğu daha iyi görülebilir.

F-35 projesinde yaptıklarımızın, sektörün diğer firmaları için de 
örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimse karamsarlığa 
kapılmasın, elini korkak alıştırmasın. Bizi, örnek ve referans 
olarak kullanabilirler; yurt dışında teklif verirken; 
“Bir Türk firması, F-35 projesinde bunları yapıyor; Türkiye’de, 
bu potansiyel ve kabiliyet var!” diyebilirler.

AYESAŞ, F-35 projesi kapsamındaki faaliyetlerinin, diğer sektör firmalarının da bu tür işler alabilmesi için örnek teşkil etmesini istiyor.
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F-35 projesinde, öncelikle kokpitte yer 
alan bir ekranın yazılım geliştirme işi 
ile başladık. Bu işimiz devam ederken, 
arkadaşlarımız, füze kontrol arayüz bi-
rimi kartı tasarımı konusunda da ABD’li 
firma ile birlikte çalışmaya başladı 
ve bir sonraki aşamada, bu kartların 
üretimini tek kaynak olarak üstlendik. 
Daha sonra da Panaromik Kokpit Ekra-
nı üzerinde yer alan çok sayıda elektro-
nik devre kartı ve modülü ‘tek kaynak’ 
olarak üretmek üzere bir sözleşme 
imzaladık. Son olarak, AYESAŞ’ın yük-
sek teknik performans ve üretim ka-
litesi sayesinde ise 2017 yılında PCD 
(Panaromic Cockpit Display) üzerinde 
yer alan güç kaynağı modüllerini de 
üretmek üzere yine firmamız seçilerek 
sözleşme kapsamımız genişletildi.
Bunlar, bir zincirin halkaları olarak bir-
birini takip etti. Bir noktada başarısızlık 
yaşasak devam etmesi mümkün değil. 
Ama biz bu devamlılığı da yakalama-
yı başardık ve yolumuzda ilerlemeye 
devam ettik. F-35 projesinde yaptık-
larımızın, sektörün diğer firmaları 
için de örnek teşkil etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kimse karamsarlığa 
kapılmasın, elini korkak alıştırmasın. 
Bizi, örnek ve referans olarak kulla-
nabilirler; yurt dışında teklif verirken;  
“Bir Türk firması, F-35 projesinde bun-
ları yapıyor; Türkiye’de, bu potansiyel 
ve kabiliyet var!” diyebilirler.

MSI Dergisi: F-35 projesinde 
yaptıklarınızdan yola çıkarsak TF-X 
projesinde hangi görevleri üstlenmeyi 
istiyorsunuz?
Öner TEKİN: AYESAŞ, aviyonik konu-
sunda, ihtiyaç duyulan her şeyi yapabi-
lir. Pozisyonumuz bu kadar net. Tasa-
rım ve üretim altyapısı, insan kaynağı, 
sertifikasyon, tecrübe; istenilen tüm 
niteliklere sahibiz. 1990’lı yılların son-
larından beri, aviyonik alanında faali-
yet gösteriyoruz ve uluslararası birçok 
projede, tasarım ve üretim kabiliyetle-
rimizi defalarca ispat ettik. Zaten, bu 
nitelikleri ile AYESAŞ’ın, TF-X proje-
sinin dışında düşünülemeyeceğini de-
ğerlendiriyorum.
Başta Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğı olmak üzere, TUSAŞ, ASELSAN ve 
HAVELSAN gibi paydaşlarımızda, ka-

biliyetlerimiz ile ilgili bilgiler mevcut. 
Ayrıca, yapılan çeşitli toplantılarda, 
kabiliyetlerimizin gelişimini ve son du-
rumunu da anlatmaya devam ediyoruz. 
Aviyonik yazılım, donanım, bunların en-
tegrasyonu, sensörlerden veri toplan-
ması, bunların füzyonu ve çeşitli birim-
lerin seri üretimi de dâhil olmak üzere, 
farklı görevler almaya hazırız.
Sonuç olarak biz, ülkemizin menfaati 
ve gelişimi için gereken her ne varsa 
onu, öncü olarak yapmayı ilke edinen 
Zorlu Grubu’na ait bir şirketiz. Türki-
ye’nin, bu önemli projesi için bir altyapı 
yatırımına ihtiyaç duyulduğunda, biz 
bunu da yapmaya hazırız.

MSI Dergisi: AYESAŞ’ın, hava ve deniz 
platformlarına yönelik çözümlerini 
konuştuk. Peki, kara platformlarına 
yönelik neler yapıyor AYESAŞ?
Öner TEKİN: Türkiye’nin önde gelen 
kara platformu üreticilerine; kablaj, 
elektronik kart, elektronik modül ve ön 
konsol üretim kabiliyetlerimizle hizmet 
sunuyoruz. Söz konusu çalışmaları-
mızda, sadece üretim faaliyetleriyle 
sınırlı kalmayıp, elektromekanik en-
tegrasyon işlerini de yapıyoruz. 
Diğer sektörlerde olduğu gibi, kara 
araçları sektöründe de ortak çalışmalar 
yapabileceğimizi, her fırsatta vurgulu-
yoruz. Bazı firmalarla yeni nesil araçlar, 
otonom sitemler ve yazılım paketleri 
üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor.

Hedefte Ürünleşme Var
MSI Dergisi: Kısa vadede, hangi yeni 
ürünleri müşterilerinizin ilgisine 
sunacaksınız?
Öner TEKİN: AYESAŞ’ın portföyünde, 
geniş bir yelpazede çözümler bulunu-
yor. Bunların bir bölümü, ayrı pazarla-
nan ürünler hâline geldi. Sadece ürün-
leşme ile ilgili çalışan ayrı bir ekibimiz 
var. Gelecek dönemde, ürün sayımız ve 
çeşitlerimiz artacak.
Yakın zamanda öne çıkarttığımız ve bu-
rada bahsetmek istediğim ürünlerden 
biri, Helikopter Arazi Farkındalık ve 
Uyarı Sistemi (HTAWS). Bunu, emniyet 
seviyesi yüksek bir ürün hâline getir-
dik. Gösterim yaptığımız her ülkede, 
büyük beğeni topluyor. Şu anda 3 ülke 
ile görüşüyoruz. Önümüzdeki dönemde,  

AYESAŞ’ın portföyünde, geniş bir yelpazede çözümler bulunuyor. 
Bunların bir bölümü, ayrı pazarlanan ürünler hâline geldi. 
Sadece ürünleşme ile ilgili çalışan ayrı bir ekibimiz var. 
Gelecek dönemde, ürün sayımız ve çeşitlerimiz artacak.

Kablaj, AYESAŞ’ın önce çıktığı alanlar arasında bulunuyor.
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güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.
Kendi ürünlerimizi çıkartmanın yanı 
sıra Türkiye’nin, yeni teknolojileri daha 
kısa sürelerde kazanması gereken 
durumlarda, teknoloji transferini de 
içeren ortaklıklar kurmak da gündemi-
mizde yer alıyor.

MSI Dergisi: Ürünleşme ile ilgili 
süreçlerde, Ar-Ge faaliyetlerini nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Öner TEKİN: AYESAŞ’ın yaptığı işlere 
baktığımızda, büyük çoğunluğunun, 
Ar-Ge çalışmalarının da gerçekleş-
tirilmesini gerektirdiğini görüyoruz. 
Pek çok projemizde, Türkiye için yeni 
teknolojiler geliştiriyoruz. Geçmişte, 
projelerin yoğun temposunda, bunların 
her birinin yeni birer ürün olabileceğini 
pek fark etmemişiz; ama şimdi, Ar-Ge 
çalışmaları ile ürünleşmeyi, bir arada 
ele alıyoruz.
Patent sayımızı da arttırmak istiyoruz. 
Patent bir kültür. İncelediğimizde, yap-
tığımız işlerin çoğu ile ilgili patentler 
alabileceğimiz gördük. Patent sayımız, 
önümüzdeki dönemde, ciddi miktarda 
artacak.
Türkiye’de, farkındalık Ar-Ge ile başla-
dı ve endüstriyel tasarım gibi, Ar-Ge ile 
yakından ilgili konularla devam etti. Bu 
alanlarda da çalışmalar yapıyoruz. 
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği, 
Tasarım ve Ürün Geliştirme desteğini 
savunma sanayi sektöründe alan ilk 
firma olma başarısını da gösterdik. 

MSI Dergisi: Önem verdiğinizi 
bildiğimiz bir konuya, kadın çalışanlar 
konusuna da değinmek istiyoruz. 
AYESAŞ’taki kadın çalışan oranı nedir?

Öner TEKİN: Çalışanlarımızın, %32’si 
kadın. Sektör ortalaması ise %20-22 
civarında. Bu kadar çok kadın çalışa-
nımızın olması, bizim için gururu verici 
ve sayılarının daha da artmasını istiyo-
ruz. “Savunma’da Kadın Gücü” gibi bir 
sloganımız da var.
Ekonomide kadın olmazsa olmaz. Ka-
dınlarımızı, ekonomimize kazandırma-
mız gerekiyor. Bunun bariz örneğini, 
AYESAŞ’ta görüyoruz. Hem tasarımda 
hem üretimde hem de testte çok başa-
rılılar. Üst yönetimde de kadın sayımız 
%37 gibi sektör ortalamasının çok üze-
rinde bir orana sahip. 
Kadın çalışan sayımızın artması için fa-
aliyetlerimiz devam ediyor; rakamları 
daha da üst seviyeye taşımak istiyoruz.

MSI Dergisi: AYESAŞ’ın, projelerle 
ilgili çalışmalarının yanı sıra 
okuyucularımıza bahsetmek istediğiniz 
faaliyetleri var mı?
Öner TEKİN: Üyesi olduğumuz sivil 
toplum kuruluşlarını, çok aktif olarak 
kullanıyoruz. Bir alt çalışma grubu 

olduğunda, bir arkadaşımız mutlaka 
katılıyor. Biz de çalışanlarımızı, bu ko-
nuda cesaretlendiriyoruz. Çünkü bilgi, 
paylaştıkça çoğalıyor ve sektörümüz 
böyle gelişiyor. Örneğin, ihracatta çok 
başarılı bir firma olarak, ihracat ile ilgi-
li gruplara verdiğimiz katkı, sektöre de 
faydalı oluyor. Bu yaklaşım, kurumsal 
yapımıza da işlemiş durumda.
Bir diğer faaliyetimiz, üniversitelerle 
başlattığımız uzun dönemli staj prog-
ramları. Bu programları, daha da ge-
nişlettik. Biz, aslında gelecekteki iş 
arkadaşlarımızın, daha mezun olma-
dan bizimle çalışmalarını ve yetişmeye 
başlamalarını amaçlıyoruz.
Kendi içimizdeki, performans değer-
lendirme ve eğitim sistemlerinde de 
değişikliklere yaptık. İnsanların, kendi 
kariyer planlarını yapabilmeleri için, 
altyapı sağladık. İnsan kaynakları po-
litikalarımız da ciddi anlamda değişti.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Öner TEKİN: Geçtiğimiz yıl, göre-
ve başladığımda, ilk sizlerle röportaj 
gerçekleştirmiştik... MSI Dergisi’nin, 
her zaman güncel oluşu ve sektörün 
gündemini yakından takip eden taraf-
sız duruşu çok önemli. Verdiğiniz de-
ğerli bilgilerin, sektörde çok faydasını 
görüyorum. MSI Dergisi’ne şuan yine 
konuk olup, sizlerle geçen 1 yılı değer-
lendirmek, benim için de çok keyifli ve 
değerliydi.
Önümüzdeki dönemlerde de sektörün 
gelişmesi için, hep birlikte, yakın bir 
çalışma içerisinde bulunmayı ümit edi-
yorum. Teşekkürler…

AYESAŞ Genel Müdürü Öner 
Tekin’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.Çalışanlarının %32’si kadın olan AYESAŞ, “Savunma’da Kadın Gücü” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

AYESAŞ, çeşitli hava ve kara platformlarına yönelik çözümler sunuyor.
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Havacılık sektörü gelişen Türkiye’de, hava gösterilerinin 
de bulunduğu, periyodik bir etkinliğin eksikliği, uzun 
yıllardır hissediliyordu. Bu açığı kapatmak için yola çı-

kan Medyacity tarafından düzenlenen Eurasia 
Airshow, ilk olmasından kaynak-
landığı değerlendirilen 
aksaklıklar yaşansa da 
hem böyle bir organizas-
yonun, geniş bir katılımla gerçekleştirilebileceğini gösterdi 
hem de gelecek yıllar için umut verdi.
Etkinliği, halk günleri ile birlikte, yaklaşık 130.000 kişi ziyaret 
etti. 63 ülkeden yetkililer ve firma temsilcileri de katılımcılar 
arasında yer aldı.
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Türkiye’nin, Şova Dayalı 
İlk Havacılık Fuarı Eurasia Airshow, 
Sektörü ve Havacılık Tutkunlarını, 
Antalya’da Buluşturdu
Türkiye’nin, şova dayalı ilk havacılık organizasyonu olarak düzenlenen 
Eurasia Airshow, 25-29 Nisan tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Türkiye’nin pek çok 
önemli kurumunun desteğiyle Medyacity tarafından 
düzenlenen etkinlik, eksikliği duyulan bir alanda, 
bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Eurasia Airshow’un sektöre 
en önemli katkılarından biri, 
halk günlerinde, binlerce havacılık meraklısına, 
televizyonlarda ya da dergilerde gördükleri araçları, 
yakından inceleme fırsatı tanıması oldu.
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Eurasia Airshow’da, çok sayıda hava aracı 
uçuş gösterisi yaptı ve statik alanda ser-
gilendi. Savunma ve güvenlik tarafında, 
İçişleri Bakanlığının ağırlığı etkinlikte 

hissedildi. Jandarma Genel Komu-
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

envanterinde bulunan; BLACK HAWK, 
Mi-17, AB 412, Bell 429 helikopterleri ile 
CN235 uçağı, fuarda boy gösterdi. Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Yıldızları ve bir adet KT-1 
ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise T129 ATAK helikopteri 
ile katılım gösterdi. Birleşik Krallık, Voyager çok görevli tan-
ker ve nakliye uçağı; Çek Cumhuriyeti, Saab Gripen; İtalya, 
C-27J; Polonya, MiG-29; Ukrayna ise AN124, AN77 ve AN178 
nakliye uçakları ile savunma ve güvenlik alanının yabancı ka-
tılımcıları oldu.

Türk Yıldızları, gösterileri ile yine nefes kesti.

Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu, 
dünya çapındaki 
fuarlara yeni bir 

halka eklediklerini 
söyledi.

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. 

İsmail Demir, “Ülkemizde 
böyle bir etkinliğin 

gerçekleşmesi, 
havacılık sektörüne 
verdiğimiz önemi ve 
sektörün gelişimini 

ortaya koyuyor.” dedi 
ve İş birliği fırsatlarının 

değerlendirilmesini 
diledi.

Jandarma Genel 
Komutanlığının 

BLACK HAWK 
helikopteri ile 

yaptığı gösteri, 
görsel bir 

şölen oldu. 
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Sivil havacılık tarafında ise Katar Hava Yollarının, etkinlik 
sırasında dünyada tek örneği olan A350-1000’i ve SCAC’ın 
SSJ100’ü başta olmak üzere, çeşitli uçaklar ve helikopterler 
sergilendi.
Etkinliğe; İngiltere, İtalya, Rusya ve Ukrayna’nın ağırlıklı ol-
duğu, bir yabancı kurum ve kuruluş katılımı oldu:
n	 İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı Savunma 
 ve Güvenlik Organizasyonu (Department for International
 Trade Defence & Security Organisation / DIT DSO) 
 yetkilileri, Milli Muharip Uçak projesinde, iki ülke 
 arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.
n	 Hem İtalyan hem de İngiliz şapkaları bulunan 
 Leonardo da Türkiye’de yürüyen projeler ve yarıştığı 
 ihalelerle ilgili tanıtım çalışmaları yürüttü.
n	 Rusya, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
 Oleg Bocharov’un katılımı ile en üst seviyede temsil edilen
 ülke oldu ve Türkiye ile iş birliğini geliştirme yönünde
 adımlar attı.
n	 Ukrayna, özellikle Antonov’un geniş katılımı ile 
 iki ülke arasındaki somut projelere odaklandı.

14 - Haziran 2018

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakan 

Yardımcısı Yüksel 
Coşkunyürek, 
bakanlığın bu 

tür etkinlikleri 
desteklemeye devam 

edeceğini dile 
getirdi.

Rusya Sanayi ve 
Ticaret Bakan 

Yardımcısı Oleg 
Bocharov, Türkiye ve 

Rusya’nın iş birliği 
konusunda büyük 
bir yol kat ettiğini 

ifade etti.

T129 ATAK, gösteri uçuşunda, 
hareket kabiliyetlerini sergiledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının AB 412 helikopteri de etkinlikte uçuş yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 
BLACK HAWK helikopteri 
ile gerçekleştirdiği gösteri, 
izleyenleri heyecanlandırdı.

MiG-29, kalkıştan hemen sonra iniş takımlarını kapatarak fotoğrafçılara güzel pozlar verdi.
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Açılış Töreni, Etkinliğe Verilen 
Desteği Gösterdi
Eurasia Airshow açılış törenine; Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yük-
sel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcı-
sı Oleg Bocharov ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel başta olmak üzere, çok sayıda üst düzey 
yetkili katıldı.
Etkinliğin resmi yayını 
olan MSI Dergisi’nin 
Eurasia Airshow Özel 
Sayısı, etkinlik bo-
yunca, katılımcı ve 
ziyaretçilere, ücret-
siz olarak dağıtıldı. 
Fuara katılan firma-
ların ürün ve hizmet-
leri ile ilgili bilgileri 
içeren bu özel sayı, 
fuarın görselliğini, 
bilgilerle destekle-
yen, tamamlayıcı bir 
kaynak oldu.
Eurasia Airshow’un 
ikincisinin, 22-26 Nisan  
2020 tarihlerinde, yine 
Antalya’da gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor.
Eurasia Airshow’da 
öne çıkan haberleri, 
ilerleyen sayfalarımız-
da derledik. u

Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 

tüm katılımcıların, 
Antalya’nın keyfini 

çıkartmalarını istedi.
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Alp Havacılık,Ürün Portföyünü, 
Yangın Tespit ve Önleme 
Sistemleri ile Genişletiyor
Eurasia Airshow 2018’de, farklı uçak ve helikopter projeleri için ürettiği 

alt parçaları sergileyen Alp Havacılık, bunlara yenilerini eklemek için 
de bir imza attı. Fuarın ilk günü gerçekleştirilen törende, Alp Havacılık ile 
United Technologies Corporation şirketlerinden biri olan UTC Aerospace 
Systems Kidde Aerospace & Defence arasında, yangın tespit ve önleme sis-
temlerini konu alan bir iş birliği protokolü imzalandı. İki firma arasındaki iş 
birliği, sistemlerin, Türkiye’de; yerlileştirilmesini, üretimini ve entegras-
yonunu konu alıyor.
Yangın tespit ve önleme sistemleri; askeri kara araçlarında, askeri hava 
araçlarında, ticari ve askeri deniz araçlarında ve kritik noktalardaki askeri 
barınak ve mevzilerde, gerek bir patlayıcı çarpması sırasındaki etkiyi ber-
taraf edip personelin bekasını sağlamak gerekse ortaya çıkan yangını sön-
dürmek için kullanılıyor.
Alp Havacılık-Kidde iş birliği, öncelikle kara araçlarını kapsayacak.  
İzleyen dönemde, üretimde, sistemlerin yerlilik oranının, %60’ın  
üzerine çıkartılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye’de yeni tasarlanan  
ya da tasarlanacak hava ve kara araçlarında kullanılacak sistemlerin,  
entegrasyon ve testleri de gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda,  
Alp Havacılık’ın ana entegratör rolünü üstlenmesi; detay bileşen  
üretimlerinin ise Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmesi  
planlanıyor.
İş birliği, kara araçlarını takiben, hava araçları için de sürdürülecek. İlk 
olarak, Genel Maksat Helikopteri ve JSF projeleri için üretim yapılması 
gündemde.
Törende konuşan Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata,  
ihracata vurgu yaptı: “Bu imza sonucunda, yangın baskılama ve  
söndürme sistemleri konusunda, yerlileştirme ve millileştirme  
imkânımız doğacak. Ama onun ötesinde, ihracat, ihracat, ihracat  
olacak.”
Kidde Aerospace & Defence Genel Müdürü Erin McCleave, iş birliğinin aşa-
malar halinde ilerleyeceğini ve ilk olarak, Kidde Dual Spectrum sistemle-
rinin üretileceğini belirtti.
Törenin son konuşmasını yapan Savunma Sanayii Müsteşarı  
Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili düşüncelerini, “Alp ailesinin UTC  
Grubu ile ortaklıklarında yeni bir adım atmaları, bize heyecan verdi.”  
sözleriyle ifade etti. u

Kidde Aerospace & Defence Genel Müdürü Erin McCleave, Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir ve Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata Anova, Stratejik 

Ürünleriyle Büyüyor
Son dönemde ağırlık verdiği ürün-

leşme çalışmalarında, Esnek Mer-
mi Yolu ile önemli bir başarı kaydeden 
Anova, rüştünü, yeni stratejik ürünle-
riyle ispat etmeyi sürdürüyor. Firma, bu 
ürünlerinden biri olan ve ASELPOD için 
geliştirdiği Çevresel İklimlendirme Bi-
rimi (ÇİB)’ni, Eurasia Airshow 2018’de 
ilk kez sergiledi.
ÇİB, ASELPOD’un; soğutma, ısıtma ve 
havalandırma ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Birimin tasarımı ile ilgili başlıca zorluk-
lar, şöyle sıralanıyor:
n	 Podun ve uçağın aerodinamik 
 performansını etkilemeyecek 
 dış tasarımla uyumlu küçük hacme
 sığma,
n	 Uçağın maruz kaldığı tüm çevresel
 şartlara dayanım ve
n	 Sıcağa ve soğuğa dayanımın 
 yanı sıra podu, bu şartların 
 etkilerinden koruma.
Tüm bu zorlu gereksinimler, ÇİB’i, 
stratejik bir yetenek hâline getiriyor.
ASELPOD’un arka kısmında bulunan 
ÇİB, -54°C ile +71°C arasındaki sıcak-
lıklarda ve 55.000 fit irtifaya kadar gö-
rev yapabiliyor.

ÇİB, ilk defa Eurasia Airshow 2018’de sergilendi.
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Anova Tasarım Direktörü Dursun Öner, ÇİB ile kazandıkları 
yeteneklerle ilgili şunları söyledi: “ÇİB’in tasarımında, birçok 
kritik teknoloji bulunuyor ve bu tip ürünlerin, çok geniş bir 
uygulama alanı var. ASELPOD gibi, kompakt ve zorlu çevre-
sel koşullarda çalışan bir sistemde kullanılacak ÇİB’i geliş-
tirdikten sonra, çok daha hafif gereksinimlere sahip diğer 
çoğu uygulama alanına yönelik ihtiyaçları da karşılama ko-
nusunda kendimize güveniyoruz. Artık, sektörümüzün, çev-
resel iklimlendirme birimi ihtiyaçları konusunda gidebilece-
ği bir adres olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN’ın, bizi cesaretlendirerek 
ve destekleyerek verdiği katkıyı da vurgulamam gerekir. Bu 
kabiliyetimizi, dost ve müttefik ülkelerin kullanımına da sun-
maya hazırız.”

Dişli Sistemleri için 
Anova-Er Makina İş Birliği
Anova, fuarın ikinci günü düzenlenen bir törenle, hava araç-
larında kullanılan dişli sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve 
üretimi konularında iş birliği yapmak üzere, Er Makina ile bir 
iyi niyet anlaşması imzaladı. İmzalar, Anova Mekanik Tasa-
rım Direktörü Dursun Öner ve Er Makina Genel Müdürü Fatih 
Erdoğan tarafından atıldı.
Hava araçlarında kullanılan dişli sistemlerinin, hem tasarımı 
hem de üretimi, birçok zorluk içeriyor. İki firmanın iş birliğiy-
le Anova’nın tasarım, Er Makina’nın da üretim kabiliyetleri-
nin bir sinerji oluşturması hedefleniyor. u

Er Makina Genel Müdürü Fatih Erdoğan ve Anova Mekanik Tasarım Direktörü 
Dursun Öner

ÇİB, ASELPOD’un 
arka kısmına 

entegre ediliyor.
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ASELSAN, Aviyonik ve 
Havacılık Sistemleri Alanında 
İlk Adres Olduğunu Gösterdi

ASELSAN, hava araçlarına ve havacılık uygulamalarına 
yönelik geniş çözüm kümesinin önde gelen üyelerini ser-

gilediği fuarda, bu alanlarda kendisinin ve Türkiye’nin ulaş-
tığı noktayı gözler önüne serdi. Özellikle kokpit çözümlerinin 
sergilendiği tam boy modeller, hem heyetler hem de ziyaret-
çiler tarafından ilgiyle karşılandı ve yakından incelendi. Bu 
modeller şöyle sıralandı:
n	 Modern Savaş Uçağı Kokpiti ve Aviyonikleri
n	 Modern Taarruz Helikopteri Kokpiti ve Aviyonikleri
n	 Entegre Modüler Aviyonik Sistem 
 (Integrated Modular Avionic System / IMAS)
n	 Modern Eğitim Uçağı Kokpiti ve Aviyonikleri

ASELSAN, Modern Savaş Uçağı Kokpiti ve Aviyonikleri çözüm-
lerini, Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 Blok 30 uçakları-
nın modernizasyonu kapsamında geliştirdi. Bu uçakları, sa-
yısal kokpit (glass cockpit) ile donatan çözüm, milli bir görev 
bilgisayarını da içeriyor. IDEF’te, bu çözümün ilk sürümünü 
sergileyen ASELSAN, Eurasia Airshow’da ise silah entegras-
yonunun da gerçekleştirildiği, ikinci sürümü sergiledi. Üst-
lendiği en büyük aviyonik projesi olan çalışma kapsamında 
ASELSAN, 8 adet ekipman (LRU) tasarladı; dışarıdan alınan 6 
adet ekipmanın da entegrasyonunu gerçekleştirdi. Görev bil-
gisayarı da uçakta, toplam 53 görev sistemi ile entegre edildi.
Modern Taarruz Helikopteri Kokpiti ve Aviyonikleri modeli, 
T129 ATAK helikopterinin kokpitinden ve bu helikopterde 
kullanılan sistemlerden oluşuyor. ASELSAN, ATAK-2 ile ilgili 
de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, görev bilgisa-
yarının daha gelişmiş bir sürümü üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 
AVCI kaska entegre gösterge sistemi ile görev bilgisayarını 
birleştiren, daha küçük ve daha hafifi çözümler üzerinde de 
çalışmalar yürütüyor.
IMAS ise Genel Maksat Helikopteri projesi için geliştirildi ve 
Ekim ayında, helikopter üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştir-
mesi planlanıyor. Hâlen, helikopter üzerinde kalifikasyon ça-
lışmaları devam ediyor. ASELSAN, Özgün Helikopter Prog-

Modern Taarruz Helikopteri Kokpiti ve Aviyonikleri

Entegre Modüler Aviyonik Sistem 
(Integrated Modular Avionic 
System / IMAS)

Modern 
Savaş Uçağı 

Kokpiti ve 
Aviyonikleri
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ramı’nda da TUSAŞ’ın alt yüklenicisi olarak, aviyonik sistemi 
geliştiriyor. Bu projede, kokpit ekranları dokunmatik özellik-
te olacak. ASELSAN, projedeki ilk teslimatını, Mayıs ayında 
gerçekleştirmeyi planlıyor.

İş Birliği ile Ortaya Çıkan Etkin Çözüm: KARAGÖZ
Çeşitli ASELSAN ürünleri, ASELSAN standı dışında da üze-
rinde yer aldığı sistemlerle sergilendi. Bunlardan bir tanesi 
de KARAGÖZ Balonlu Gözetleme Sistemi oldu. Hava uzun 
süre kalarak gözetleme, haberleşme ve erken ikaz gibi 
görevleri yerine getirecek bir ürün ailesi olarak geliştiri-
len KARAGÖZ, Otonom Teknoloji’nin balonlarını kullanıyor.  
KARAGÖZ’ün faydalı yük seçeneklerini ise ASELSAN’ın CATS 
ve ATMACA elektro-optik sistemleri, ACAR ve SARPER ra-
darları ve haberleşme röleleri oluşturuyor. Otonom Tek-
noloji ile yapılan başarılı iş birliği kapsamında oluşturulan 
sinerjinin güzel bir örneği de ATMACA ve rölenin, Otonom 
Teknoloji’nin DORUK balon sistemine entegre edilmesinde 
yaşandı. ASELSAN’ın entegrasyon tecrübesi ile Otonom Tek-
noloji’nin sağladığı altyapının bir araya geldiği bu çalışmada, 
entegrasyon, sadece 2 günde tamamlandı.
Yapılan denemeler kapsamında, Otonom Teknoloji’nin DOLUNAY  
balonunun kullanıldığı KARAGÖZ sistemi, Türkiye’nin güney 
sınırında, 40 gün boyunca başarıyla görev yaptı. Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı tarafından, bir proje için, 1 adet KARAGÖZ 
sistemi sipariş edildi. Bu sistemde, DORUK balonunu kullanı-
lacak. Ayrıca, 2019 yılında da 3 sistemin daha teslim edilmesi 
planlanıyor. ASELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer 
ihtiyacına ise SARPER radarını taşıyan çözümü öneriyor. u
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Modern Eğitim Uçağı Kokpiti ve Aviyonikleri

ASELSAN, hava platformları ve yer birimlerine yönelik 
haberleşme çözümlerini de sergiledi.



MSI Eurasia Airshow 2018

20 - Haziran 2018

AUGMEA’dan, Sanal ve 
Arttırılmış Gerçeklik için 
Yenilikçi Çözümler
Sanal ortam çözümleri konusunda sektörün çözüm ortağı 

olmak için yola çıkan AUGMEA, Eurasia Airshow 2018’de, 
AUGMEA Immersive Platform™ altyapı teknolojisini kullanan; 
Sanal Prototipleme, Platform Simülatörü ve Harekât Alanı 
Görselleştirme ve Komuta Kontrol çözümlerini sergiledi.
Firmanın Sanal Prototipleme çözümü, aynı anda birden fazla 
tasarımcının, mühendisin veya kullanıcının, sanal ortamda:
n	 Aynı 3-boyutlu (3B) bilgisayar destekli tasarım (CAD)
 montaj modeli üzerinde,
n	 Montaj parçaları ile etkileşimli bir şekilde,
 birbirleriyle iş birliği yapabilmesini sağlayan, yazılım 
 ve donanımdan oluşan bir sistem. Sistemin ismini aldığı
 sanal prototipleme, ürün geliştirme süreçlerinde 
 kullanılan bir teknik. Gerçek, fiziksel bir prototipin 
 üretimine geçmeden önce, bilgisayar ortamında yapılan
 modelleme, simülasyon ya da görselleştirme 
 çalışmalarının, geçerlenmesini (validation) sağlıyor.
AUGMEA’nın platform simülatörlerinin en büyük özelliği, sa-
nal gerçeklik tabanlı olmaları. Firma, fuarın havacılık temalı 
olması nedeniyle, aprondaki veya körüğe yanaşmış uçakların 

geri hareketleri için kullanılan pushback araçlarının sürücü-
lerine yönelik simülasyon çözümünü sergiledi. Simülatörde, 
Antalya Havalimanı’nın; taksi yolları, apron, terminal binası 
ve körükleri gibi tüm detaylarını bire bir kapsayan 3B modeli 
kullanıldı.
Harekât Alanı Görselleştirme ve Komuta Kontrol çözümü 
ise AUGMEA’nın özgün bir ürünü olan, çok kapsamlı bir art-
tırılmış gerçeklik (AR) uygulaması. Bu uygulama, yüksek çö-
zünürlüklü ve hem dikey hem de yatay düzlemde geniş bakış 
açısına sahip bir AR gözlüğü vasıtasıyla kullanılıyor. Durum 
farkındalığı, 3B gerçek-zamanlı harekât alanı görselleştirme 
ve komuta kontrol uygulamaları ile ilgili gereksinimlerini kar-

şılayabilen uygulama, el hareketleriyle veya telsiz 
bir el kumandası ile kullanılabiliyor. En küçük de-
taya kadar ölçeklenebilen 3B arazi veritabanı mo-
deli üzerinde çeşitli unsurların, koordinat bilgileri 
ile izlenmesine olanak sağlayan uygulamada, ihti-
yaca ve kullanım alanına göre; meteoroloji, trafik 
durumu, elektrik şebekesi gibi çok katmanlı sen-
sör ve varlık bilgileri de gösterilebiliyor.
AUGMEA yetkilileri, fuarda, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı firmaları yetkilileri başta 
olmak üzere, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Ayrı-
ca, havalimanı yer hizmetleri ve uçak motoru ba-
kım şirketleri gibi sivil havacılık sektöründen de 
önemli firmaların yetkilileriyle görüşme ve onlara 
demo yapma fırsatları da buldu. u
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BMC, Havaalanlarına, 
Konforu ve Güvenliği Getiriyor
BMC, Eurasia Airshow 2018’de, havaalanı uygulamalarına 

yönelik geliştirdiği iki yeni otobüsünün; NEOPORT 14 m 
Tam Alçak Tabanlı Apron Aracı’nın ve NEOCITY 8.5 m VIP 
Apron’un lansmanını yaptı.
IATA ve AHM 950 uyumlu Neoport 14 m Apron Otobüsü;  
4 silindirli, 182 beygir gücünde ve 700 Nm tork sağlayan, 
turbo dizel Euro 5 motoruna sahip. Önden çekişli özelliği 
ile Neoport, özel olarak geliştirilmiş 6 ileri 1 geri otomatik 
şanzımanına yüklenmiş yazılım sayesinde, çok düşük yakıt 
tüketimi ve işletme maliyeti ile öne çıkıyor. Tam havalı servis 
freni, her iki yana yatma 
sistemi, şasi alçaltma ve 
yükseltme sistemi, ön ve 
arka disk frenleri, 6 adet 
yolcu kapısı ve alçak ta-
banlı monokok gövdesi ile 
araç, sürücüsü ve yolcusu 
için, konforlu bir sürüş 
deneyimi sağlıyor.
Klima sistemi için ayrı bir 
motoru bulunan Neoport; 
yolcu bölgesi için özel ola-
rak kullanılan 42 kW kli-
masına ek olarak, sürücü 
kabini için, ayrıca konum-
landırılmış bir klima se-
çeneği sunuyor.
10.500 kg yük kapasiteli 
bağımsız ön ve arka aksla-
rı bulunan Neoport, 12’si 
oturarak ve 97’si ayakta 
olmak üzere, toplam 109 
yolcu taşıyabiliyor.

NEOCITY 8.5 m VIP Apron ise Busworld Akademi 2017 En 
İyi Tasarım Ödülü sahibi Neocity Ailesi’nin, en küçük üyesi 
olan Neocity 8.5 m aracının, hava alanlarındaki CIP ve VIP 
kullanımı için düzenlenmiş versiyonu. Aracın 4 silindirli 
Euro 6 turbo dizel motoru, 210 beygir gücü ve 850 Nm tork 
sağlıyor.
Segmentinin en geniş aracı olması ile benzerlerinden ay-
rılan VIP Apron, tam otomatik vites seçeneği ile kullanıma 
sunuluyor. Araç içi kamera ile tüm aracı denetleyebilme 
özelliği, çift devreli tam havalı tipte ön ve arka frenler, hava 
kumandalı el freni, ağırlık optimizasyonu sağlayarak ma-
liyet avantajı yaratan ön ve arka aks tasarımı, aracın diğer 
ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. u

NEOCITY 8.5 m VIP Apron

NEOPORT 14 m Tam Alçak Tabanlı Apron Aracı
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GES Mühendislik, Eurasia Airshow 2018’de; Otomatik Araç 
Seviyeleme Sistemi, Palet Gergi Sistemi (Track Adjuster), 

Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi ve havacılık uygulamala-
rına yönelik ürettiği, parça ve alt sistem çözümlerini tanıttı. 
Boyutları nedeniyle bunların bazılarının ölçekli modelleri 
sergilenirken ziyaretçiler, Şelter Kaldırma ve Taşıma Siste-
mi’nin taşıyıcı ayaklarından birini de firmanın standında in-
celeme fırsatı buldular.
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, yerle arasında boşluk 
kalmayacak şekilde konumlandırılmış farklı ebatlardaki her 
çeşit şelterin; kısa sürede ve pratik bir şekilde, yerden em-
niyetli 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.
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 kaldı-
rılabilmesi için de yine geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor ve 
şelter ile yer arasında, forkliftin çatallarının girebileceği bir 

boşluğun bulunması 
gerekiyor. Bu du-
rum, her ne kadar 
ideal koşullarda ge-
çerli olsa da örneğin, 
muharebe koşulla-
rında, hızlı bir şekil-
de kurulmuş askeri 
üslerde, şelterler, 
doğrudan zemine 
yerleştirilebiliyor.
Şelter Kaldırma ve 
Taşıma Sistemi, top-
lamda 4 ayrı taşıyıcı 
bacaktan oluşuyor. 
Bu bacaklar, şelterin 
4 köşesine yerleşti-
rilerek monte edil-
dikten sonra, önce 
şelter yerden kaldı-
rılıyor. Daha sonra 
ise şelter, 4x4 taktik tekerlekli araçlar gibi, uygun güce sahip 
herhangi bir vasıtayla çekilerek taşınabiliyor.
Dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan sis-
tem, her bir bacakta ayrı ayrı bulunan manuel tahrikli hid-
rolik 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 kurulabilen sistemin, 2 personel ile kurul-
ması durumunda, 4 adet bacağın şeltere bağlanması ve şel-
terin azami yüksekliğe kaldırılarak harekete hazır hâle geti-
rilmesi, sadece 5 dakika sürüyor.
Ağırlığı 30 tona kadar olan şelterleri, yerden 50 cm yüksek-
liğe kadar kaldırabilen sistem, aynı şelteri, azami 15 km/sa 
hızla taşıyabiliyor. Sistem, ayrıca farklı ebat ve standarttaki 
pek çok şeltere monte edilebiliyor. u

GES Mühendislik, Özel İhtiyaçlara, 
Özgün Çözümleriyle Cevap Veriyor

GES mühendislik, 
fuar boyunca 

çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdi.

GES Mühendislik’in standında, 
Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi’nin 
taşıyıcı ayaklarından biri ve sistemin 
maketi sergilendi. 
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HAVELSAN, Eurasia Airshow 2018’e, B737-800 NG Tam 
Görev Simülatörü (Full Flight Simulator / FFS)’nün Av-

rupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety 
Agency / EASA) tarafından sertifiye edilmesi haberi ile gel-
di. En yüksek seviye olan Level D’ye göre sertifiye edilen 
simülatör, THY tarafından, pilot eğitimlerinde kullanılmaya 
başlandı. Standında, sadece sivil havacılığa yönelik ürünle-
rini sergileyen HAVELSAN, B737-800 NG FFS ve olgunla-
şan diğer çözümleriyle sivil havacılıkta büyüme dönemine 
gireceğinin sinyallerini verdi.
HAVELSAN’ın standında yer alan ürünler; Boeing 737 Kok-
pit Prosedür Eğiticisi (Cockpit Procedure Trainer / CPT) ile 
kablolu ve kablosuz uçak içi eğlence (In Flight Entertain-
ment / IFE) sistemleri oldu. HAVELSAN’ın çözümleri ile il-
gili bilgileri, HAVELSAN Sivil Havacılık Grup Lideri Karaca 
Demirbağ’dan aldık.
Demirbağ, HAVELSAN’ın sivil havacılık alanındaki çözüm-
lerinin amiral gemisi olan B737-800 NG FFS ile ilgili şunla-
rı söyledi: “HAVELSAN, simülatör alanında pek çok askeri 
proje yaptı. Denizaltıdan, helikopter ve uçağa kadar simü-
latörler geliştirdik; hatta orman yangınları ile mücadele 
konusunda da bir ürünümüz var. Sivil havacılıkta yaptığı-
mız ilk proje ise B737-800 NG FFS oldu. EASA sertifikasyo-
nu ile birlikte, sivil havacılıkta, dünya genelinde pazarlaya-
bileceğimiz bir simülatör ortaya çıkarttık. Simülatörümüz, 
THY’nin, Florya’daki uçuş eğitimi merkezine kuruldu. Bun-
dan sondaki süreçte, A320 NEO ve B373 MAX modelleri için 
simülatörler geliştireceğiz.”
HAVELSAN’ın B737-800 NG FFS ürünü, Boeing tarafından 
sağlanan veri (Boeing Binary Data) kullanılarak tasarlanan 
ilk simülatör olma özelliğini de taşıyor. İlk müşterisinin 
THY olması, simülatör için önemli bir referans. Demirbağ, 

HAVELSAN’ın, simülatörün satışı ile ilgili planlarını da pay-
laştı: “B737-800 NG FFS’nin pazarlanması ile ilgili farklı 
modeller üzerinde çalışıyoruz. Kalite ve fiyatın yanı sıra bu 
iş modelleriyle de rekabet etmeyi amaçlıyoruz. Örneğin,  
ilk satışta finansman sağlanması; simülatörün gelir payla-
şımı (revenue sharing) modeli ile işletilmesi; kullanılma-
yan saatlerin pazarlanması gibi modeller olabilir. Şu anda 
görüşmekte olduğumuz çeşitli havayolları var. Önümüzde-
ki dönemde, en az 2-3 yeni havayolu ile çalışmayı hedefli-
yoruz.”
HAVELSAN, B737-800 NG FFS’yi, boyutu ve kurulum ge-
reksinimleri nedeniyle fuara getirmese de standında, buna 
yakın bir ürün olarak görülebilecek, Boeing 737 CPT’yi 
sergiledi. Boeing 737 CPT, pilotların, kokpitteki düğme  
ve göstergelere alışkanlık kazanması amacıyla kullanılı-
yor. Düğme ve göstergeler, dokunmatik düz ekranlardan 
oluşan sanal panellerle simüle ediliyor. Tam görev simü-
latörü olmasa da Boeing 737 CPT, fuar sırasında, uçak kul-
lanma deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü.

HAVELSAN-THY Teknik Ortaklığı: 
IFE Pazarının Yeni Oyuncusu
HAVELSAN, IFE alanındaki faaliyetlerini ise 2012 yılından 
beri, THY Teknik iş birliği ile gerçekleştiriyor. Ortaklığın 
sunduğu kablosuz IFE çözümü, yolcuların, kişisel akıllı te-
lefonları ve tabletlerini kullanarak, uçak içi kablosuz ağ 
üzerinden; film, müzik ve uçuş bilgisi gibi içeriklere ula-
şabilmelerini sağlıyor. Erişim, popüler işletim sistemleri 
için geliştirilmiş özel uygulamaların indirilmesi ile sağlanı-
yor. Kablosuz IFE çözümü, özellikle koltuk arkası ekran ve 
baş üstü ekranı gibi altyapıları olmayan uçaklar için ideal  

HAVELSAN, Sivil Havacılıkta Büyüme Dönemine Giriyor

Fuar sırasında, HAVELSAN-THY Teknik Ortaklığı’nın, İstanbul’da kurulacak ortak girişim şirketi ile ilgili bir imza töreni de gerçekleştirildi.
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bir çözüm olarak öne çıkıyor.
HAVELSAN-THY Teknik Or-
taklığı, kablosuz IFE çözümü 
için de EASA sertifikasyonu 
aldı. Sistem, THY’nin, toplam 
44 uçağına (13 Boeing 737 ve 
31 A320 serisi) kuruldu.
Kablolu IFE çözümü ise kol-
tuk ile birlikte gelen ekran 
ve kumanda için kullanılı-
yor. Bu çözümde IFE, uça-
ğın kabin içi donanımlarının 
bir parçası oluyor ve onaylı 
tedarikçilerin çözümleri, 
uçak üreticisi firmaların 
kataloglarına giriyor. İlgili 
havayolu, kabin içi dona-
nımlarını seçerken IFE’yi de 
belirliyor ve uçak, bu sistem 
ile birlikte teslim ediliyor. 
HAVELSAN-THY Teknik Or-
taklığı’nın hedefi ise kablolu 
IFE çözümü için de en kısa 
zamanda EASA sertifikas-
yonunu almak ve başta Air-
bus ve Boeing olmak üzere, 
uçak üreticisi firmaların ka-
taloglarına girmek. Demirbağ, bu alandaki çalışmaları ile 
ilgili de şunları söyledi: “IFE konusundaki çalışmalarımızın 
ilk hedefi, yerli bir ürün çıkartarak dışa bağımlılığı ortadan 
kaldırmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Şimdi, THY Teknik ile 
birlikte, rakiplerimizin önüne geçecek Ar-Ge çalışmaları-
nı yaparak daha yenilikçi ve yolcu memnuniyetini arttıran 
ürünler ortaya koyacağız. THY Teknik ile oluşturduğumuz 

sinerji çok önemli. Onların, bu sistemlerin bakım-idamesini 
de yapması, ürünlerimize önemli girdiler sağlıyor. THY de 
yolcu tercihleri ile ilgili geribildirimler sağlıyor.”
HAVELSAN-THY Teknik Ortaklığı, İstanbul’da kurulacak or-
tak girişim şirketi ile yeni bir safhaya girecek. Fuar sırasında, 
bu şirketin kurulması ile ilgili bir imza töreni de gerçekleş-
tirildi. u

Boeing 737 CPT, 
fuar sırasında, uçak 
kullanma deneyimi 

yaşamak isteyen 
ziyaretçilerden 

büyük ilgi gördü.

HAVELSAN, standında 
Boeing 737 CPT ile 

kablolu ve kablosuz 
uçak içi eğlence 

sistemlerini sergiledi.
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Eurasia Airshow 2018’i, yeni ürünlerinin 
lansmanı için kullanan Meteksan Sa-

vunma, Retinar Drone Savar Sistemi’ni ve 
kalifikasyon testlerinden başarıyla geçen 
Otomatik İniş Kalkış Sistemi (OKİS)’nin 
seri üretime hazır nihai sürümünü, ilk kez 
sergiledi.
Retinar Drone Savar, 3 ana alt sistemden 
oluşuyor:
n	 Retinar OPUS Tümleşik Radar ve 
 Elektro-Optik Suit / Meteksan Savunma
n	 Lazer Karşı Tedbir Sistemi / SAVER
n	 RF Karıştırıcı (belirlenme aşamasında
 olan, yerli firma üretimi milli ürün)
Önerilen sistemde; Retinar OPUS bünye-
sinde bulunan radar, drone’a yönelik ilk tespiti gerçekleş-
tiriyor. Yapılan testlerde, Retinar OPUS’un radarının, drone 
tespitinde ve takibinde kullanılabildiği gösterildi. Retinar 
OPUS, 1,5 km mesafeden, küçük drone olarak sınıflandırılan 
DJI Phantom 4’ü; 2,5 km mesafeden de büyük drone olarak 
sınıflandırılan Hexacopter’i tespit ve takip etti.
Tespit edilip takibine başlanan hedef drone, yine Retinar 
OPUS’un, termal/gündüz kameralarıyla kimliklendiriliyor ve 
devamında, daha hassas pozisyonlama ve takip yapılıyor. Re-
tinar OPUS tarafından sağlanan hedef drone yön ve pozisyon 
bilgisi, sistemin diğer unsurları olan RF karıştırıcı veya lazer 
sistemine iletiliyor. Ortam koşullarına uygun olarak seçile-
cek karşı tedbir sistemine göre de RF karıştırıcı veya lazer 

sistemi ya da her ikisi birden hedefe angaje olarak drone’u 
etkisiz hâle getiriyor.
SAVER firması tarafından, drone imhasına yönelik, tamamen 
milli ve yerli olarak geliştirilmekte olan Lazer Karşı Tedbir 
Sistemi, lazer kaynağı ve yönlendirme sisteminden oluşuyor. 
Hedefi lazer ile etkisizleştirme kararı verilmesiyle yüksek 
güçlü lazer enerjisi, belli bir süre boyunca hedef üzerine 
yönlendiriliyor.

OKİS Görev Hazır
Kalifikasyon testlerini ANKA üzerinde tamamlayan OKİS, 
BAYRAKTAR TB2’de de başarıyla denendi ve farklı boyutlar-
da İHA’larda kullanılabileceğini gösterdi. Fuarda, hem Türk 
hem de yabancı heyetlerin karşısına, seri üretime hazır bir 
şekilde çıkan OKİS’in, önümüzdeki dönemde envantere gir-
mesi bekleniyor. Meteksan Savunma, Gemiye Konuşlu İHA 
(GİHA) ve AKINCI projelerinde de OKİS’in kullanılması için 
çalışmalarını sürdürüyor. u

Meteksan Savunma, 
Yenilikçi Çözümlerine 
Retinar Drone Savar 
Sistemi’ni de Ekledi

Meteksan Savunma standını ziyaret eden Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Retinar 
Drone Savar Sistemi hakkında bilgi aldı. 

Retinar Drone Savar 
Sistemi, Türk savunma 

ve havacılık sanayisinin 
farklı yeteneklerinin 

bir araya getirildiği bir 
modelle geliştiriliyor.

OKİS, hava ve yer birimleri ile birlikte sergilendi.
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NUMESYS’in Lansmanı, 
Eurasia Airshow’da 
Gerçekleşti

Dünya genelinde savunma ve havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların sıklıkla kullandığı ANSYS yazılımla-

rının Türkiye temsilciliğini yapan Anova ve FİGES, bu temsil-
cilik konusunda güçlerini, 2 Nisan’da kurdukları NUMESYS 
Yazılım Sistemleri A.Ş.’de birleştirdi. NUMESYS’in lansmanı 
ise Eurasia Airshow 2018’in üçüncü günü gerçekleştirilen 
törenle yapıldı.
Anova Kurucu Ortağı ve Simülasyon Direktörü Dr. Emre 
Öztürk, törende yaptığı konuşmada, süreci şöyle özetle-
di: “Simülasyon teknolojilerini Türkiye’de yaygınlaştırmak 
ve bunların doğru kullanımını sağlamak için, yurt dışındaki 
partnerimiz ANSYS’in de desteği ile uzun yıllardır planladığı-
mız bu girişimi, son bir yılda yoğunlaştırdığımız çalışmalarla 
hayata geçirdik.”
FİGES Genel Müdürü Koray Gökalp de iş birliğinin genişle-

yeceğinin ipuçlarını verdi: “Bu iki firmanın birleşmesi, farklı 
disiplinleri bir araya getirerek dev bir mühendislik altyapısı 
kurdu. Hem ANSYS’in temsilciliğini yapacağız hem de mü-
hendislik projelerine imza artacağız.” u

Otonom Teknoloji, 
Balonları ile Eurasia 
Airshow’u Zenginleştirdi

Türkiye’de, havacılık adına yapılan her şeyin sergilen-
mesinin amaçlandığı Eurasia Airshow 2018’de, hava 

balonları ile ilgili kısım, Otonom Teknoloji ile tamamlandı. 
Uzun süre havada kalarak farklı görevleri yerine getire-
bilen çeşitli balon sistemleri geliştiren ve üreten Otonom 
Teknoloji, açık alandaki standında, DORUK sistemini sergi-
ledi. Bu sene içinde teslimat yapmaya da hazırlanan firma 
standını ziyaret eden katılımcılar, sistemin Mobil Demir-
leme İstasyonu’nu ve şişirilmiş balonu görme fırsatı bul-
dular.
Otonom Teknoloji, fuarda, bir de iş birliği anlaşması imza-
ladı. Yerli Sıcak Hava Balonu Geliştirme Projesi İş Birliği 
Sözleşmesi İmza Töreni, 26 Nisan’da, Otonom Teknoloji ile 

Kapadokya Balon Bakım Merkezi arasında gerçekleştirildi.
Törende konuşan Kapadokya Balon Bakım Merkezi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murat Çoban, Kapadokya’da, balonlarla 
çok yoğun uçuş gerçekleştirildiğini vurguladı ve yerli balon 
geliştirme ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Yap-
tığımız araştırmalar sonucunda, bu işin yazılım ve proje 
alanlarında daha başarılı olması için, Otonom Teknoloji ile 
iş birliği yapabileceğimizi gördük. Onlar da hiçbir desteği 
esirgemediler. TÜBİTAK projesi hazırladık. Onay aşamasın-
da. Sepet, kubbe ve donanım ile 3 aşamada balonu tamam-
lamayı planlıyoruz. Sepet kısmında sonlara yaklaştık. Kendi 
hava aracımızı kendimiz üretmeyi başarmak üzereyiz.”
Otonom Teknoloji Genel Müdürü Nezir Ertürk de son 5 yıl-
dır insansız sistemler ve balon sistemleri üzerinde çalış-
tıklarını belirtti ve “Bu, en renkli havacılık projemiz ola-
cak.” dedi. u

FİGES Genel Müdürü Koray Gökalp ve Anova Kurucu Ortağı ve Simülasyon 
Direktörü Dr. Emre Öztürk

Kapadokya Balon Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çoban ve 
Otonom Teknoloji Genel Müdürü Nezir Ertürk

Otonom Teknoloji ve ASELSAN yetkilileri, Mobil Demirleme İstasyonu’na 
bağlı DORUK balonunun önünde görülüyor.

30 - Haziran 2018
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Hava Araçlarının 
Mühimmatı ROKETSAN’dan
İnsanlı ve insansız hava araçlarına yönelik geniş gü-

dümlü mühimmat ürün ailesini sergileyen ROKETSAN,  
Eurasia Airshow 2018’i, bu alanda tamamlayan firma  
oldu.
ROKETSAN, savaş uçaklarından taarruz helikopterlerine, 
insanız hava araçlarından, yakın hava desteği uçakları-
na kadar geniş bir yelpazedeki çözümleri, katılımcıların  
ilgisine sundu. Bunların arasında; SOM ve SOM-J seyir  
füzeleri, TEBER lazer güdüm kiti, UMTAS tanksavar  
füzesi, CİRİT füzesi, MAM-L ve MAM-C akıllı mühimmatı 
yer aldı. Ayrıca, OMTAS tanksavar füzesi de üçayak üze-
rinde, atışa hazır konfigürasyonu ile ziyaretçilerin ilgisine 
sunuldu.
Katıldığı fuarlarda, stant tasarımı ile dikkat çeken  
firmanın Eurasia Airshow 2018’deki yeniliği, ürünleri-
ni, kullanıldığı platformların maketleri ile sergilemek  
oldu. Bu kapsamda, MAM-L ve MAM-C, BAYRAKTAR TB2 
maketi ile birlikte; CİRİT ise ATAK helikopteri ve Kaide-
ye Monteli CİRİT maketleriyle sergilendi. Standın arka 
duvarında ise Airbus C295 nakliye uçağı üzerinde şekil-
lendirilen silahlı istihbarat gözetleme ve keşif uçağını;  
TEBER, L-UMTAS ve CİRİT ile silahlandırılmış şekilde 
gösteren bir poster yer aldı. ROKETSAN, 2016 yılında,  
Farnborough International Airshow sırasında, Airbus  
Helicopters ve Airbus Defence and Space ile füze sistem-
lerinin çeşitli platformlara entegre edilmesini konu alan, 
iki farklı iş birliği anlaşması imzalamıştı. Airbus Defence 
and Space de 12-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 
Dubai Airshow’da, C295’in Armed ISR (Intelligence Surve-
illance & Reconnaissance / Silahlı İstihbarat, Gözetleme 
ve Keşif) sürümünü, ROKETSAN tasarımı mühimmat-
la birlikte sergilemişti. Statik alanda sergilenen uçağın 

yanı başında yer alan mühimmat arasında, ROKETSAN’ın 
L-UMTAS ve CİRİT füzeleri ile TEBER-82 lazer güdüm kiti 
de yer almıştı. u

ROKETSAN, 
MAM-L ve MAM-C 
mühimmatını, 
BAYRAKTAR TB2 
maketi ile birlikte 
sergiledi.

ROKETSAN, CİRİT’i, ATAK helikopteri ve Kaideye Monteli 
CİRİT maketleriyle sergiledi.
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STM, ALPAGU Blok II ile Sürü Drone 
Konseptine Bir Adım Daha Yaklaşıyor

Son dönemde, özellikle yurt içinde 
katıldığı fuarlarda, yeni ürünleri-

nin lansmanını yapan STM, Eurasia  
Airshow’da da geleneği bozmadı.  
Sabit Kanatlı Vurucu İHA (VİHA)  
ALPAGU’nun yeni sürümü ALPAGU 
Blok II’yi, ilk defa Eurasia Airshow’da 
kamuoyuna tanıttı.
Fuar öncesi ‘Gökyüzü’nün En Yeni 
Askeri’ olarak tanıtılan ALPAGU 
Blok II’nin üzerindeki örtü, Eurasia  
AirShow’da açıldı. ALPAGU’ya göre 
daha büyük boyutlara, daha yüksek per-
formansa ve farklı mühimmat seçenek-
lerine sahip ALPAGU Blok II’nin en göze 
çarpan özelliği ise çoklu lançer seçe-
neği ile birlikte gelmesi. STM standın-
da gösterilen tanıtım filminde, ALPAGU 
Blok II için tasarlanan 6’lı konsept lan-
çerin, hem kara hem de deniz platform-
larında kullanımı gösterildi.
Fuarda kısa bir söyleşi yapma imkânı 
bulduğumuz STM Teknolojiden  
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Korkut’tan, Eurasia Airshow ile 
ilgili değerlendirmelerini, ALPAGU 
Blok II’yi ve STM’nin Vurucu ve  
Gözcü İHA alanlarındaki çalışmalarını 
dinledik.

MSI Dergisi: Ömer Bey, öncelikle 
ilk defa düzenlenen Eurasia Airshow ile 
ilgili değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Ömer KORKUT: Şirketimiz inovatif ya-
pısı ve geliştirdiği özgün teknolojiler ile 
savunma başta olmak üzere birçok fark-
lı sektörde ihtiyaç odaklı yenilikçi ürün 
ve hizmetler üretiyor. Eurasia Airshow 
kapsamında da bu alanlardan birisi olan 
havacılık sektöründe oluşturduğumuz 
özgün çözümlerimizle yer aldık.
Bu sene ilk defa düzenlenen fuar bizim 
için gayet iyi geçiyor. Standımızda; Oto-
nom drone sistemlerimizden KARGU, 
TOGAN ve bu fuarda ilk kez görücüye 
çıkan ALPAGU Blok II ile uydularımız 
Lagari ve Pirisat, hava platformları için 
geliştirdiğimiz TerraFlite, FocusFlite, 
OpsMet, OpsEye, AeroTab (Electronic 
Flight Bag) ürünlerimiz ile Duvar Arkası 
Radar’ı (DAR) sergiliyoruz.
Fuarda özellikle Otonom Drone Sis-
temlerimiz hem ziyaretçilerden hem de 
basından büyük ilgi görüyor. Bu ilginin 

bir yansıması olarak Rus Devlet Tele-
vizyonu dahil birçok yayında yer alarak 
faaliyetlerimiz hakkında bilgi veriyoruz.

MSI Dergisi: STM’nin en öne çıkan 
ürünü, kuşkusuz ALPAGU Blok II 
oldu. Hem tekli hem de çoklu lançerle 
birlikte sergilenen ALPAGU Blok 
II için, nasıl bir kullanım konsepti 
öngörüyorsunuz?
Ömer KORKUT: STM’nin, IDEF 2017’de; 
ALPAGU, KARGU ve TOGAN’ın lansma-
nını yaparak başlattığı çalışmalar, bir 
yol haritası çerçevesinde devam ediyor. 
ALPAGU Blok II de, STM Otonom Dro-
ne Sistemlerinin en yeni üyesi olarak  
bu yol haritasının bir parçasını oluştu-
ruyor.
ALPAGU Blok II’ye baktığımızda  
VİHA’ları, çoklu lançer ile fırlatan ben-
zer sistemlerin dünya üzerinde örneği 
pek yok. Bu tür VİHA’lar, belli bir bü-
yüklüğe sahip platformlar. Faydalı yük-
leri de bu doğrultuda, belli bir seviyeye 
kadar çıkabiliyor. Daha fazla etki ya-

STM Genel Müdürü Dr. Davut Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’e, yenilenen dizaynı ve arttırılan vuruş kabiliyeti ile dikkat çeken 
KARGU hakkında da bilgi verdi.
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ratabilmek için, tek bir platform değil, 
birden çok platform kullanmanız gere-
kiyor. Zaten, vurucu sistemlerde çoklu 
lançer kullanımının temel nedeni; tıpkı 
roket sistemlerinde olduğu gibi etkiyi 
arttırmaktır. Çoklu lançer sayesinde, 
daha çok VİHA’yı, daha kısa zamanda 
havaya çıkartabiliyorsunuz. Burada 
sergilediğimiz sistem, 6 lançerli. Bu 
sayı arttırılabilir ya da azaltılabilir.
Birden çok Vurucu ya da Gözcü İHA’yı 
aynı anda havalandırdığınızda, bunları 
bir arada, etkin bir şekilde kullanmak 
için ise sürü zekâsından yararlanmanız 
gerekiyor. IDEF 2017’de, sürü zekâsı 
konusunda çalıştığımızı vurgulamıştık. 
O çalışmalarımız, belli bir olgunluğa 
ulaştı. “Çoklu Drone Harekâtı” adını 
verdiğimiz bir konseptimiz var. Bu kon-
septte, bazı İHA’lar keşif ve gözetleme 
yaparken, bazıları hedefleri işaretliyor 
ve bazıları da bu hedefleri vuruyor. 
Sürü zekâsı sayesinde, tüm bu İHA’lar, 
koordineli olarak hareket ediyor. Bu 
nedenle bu mini İHA’lara, “Gökyüzünün 
yeni askerleri” diyoruz.
Tabii burada esas unsur, her hâlükârda 
Vurucu İHA’lar. Biz de bunların sayısı-
nı, sürü operasyonlarına uygun şekilde 
arttırabileceğimizi, ALPAGU Blok II ve 
6’lı lançeri ile gösteriyoruz. Literatür-
de, “Çoklu İHA operasyonları ne zaman 
sürü sayılıyor?” sorusunun cevabı için, 
20 ila 40 arasında değişen rakamlar 
var. Dolayısıyla sergilediğimiz sistemi, 
tam operasyonel bir çözümün ilk adı-
mı olarak görüyoruz. Sürü zekâsı ile 
harekât gerçekleştirebilen bir sistem 
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor 
ve IDEF 2019’da bunu sunabilmeyi he-
defliyoruz.

MSI Dergisi: ALPAGU Blok II’nin hedef 
yelpazesinde neler olacak?
Ömer KORKUT: Pnömatik lançerimiz, 
araca veya zemine monteli çoklu fırlat-
ma özelliğine sahip olduğu için Kalekol 
gibi yüksek güvenlikli alanlar veya kara 
araçları ve deniz platformlarına enteg-
re edilebilir. Hedef yelpazesinin kapsa-
mını ise kullanım konsepti ve mühim-
mat türleri belirliyor.
Örneğin, deniz hedeflerini düşündüğü-
müzde, bizim tecrübemiz ve yenilikçi 
fikirlerimizle kurguladığımız; henüz 
potansiyel kullanıcılarımızla paylaş-
madığımız ya da onlardan bir girdi al-
madığımız, şöyle bir senaryo var: Deniz 
harbinde başarı, sadece düşman plat-
formu batırmakla sınırlı değil. Düşman 
platformun harekât gerçekleştirmesini 

engellemek de önemli bir başarı. Plat-
formun radarına, algılayıcılarına ya da 
silah sistemlerine zarar vermeniz de 
yeterli olabiliyor. ALPAGU Blok II bun-
ları yapabilir. Dolayısıyla “boyutları ne-
deniyle kategorik olarak kullanılamaz” 
diyeceğimiz kısıtlamalar yok.
ALPAGU Blok II, personel, tesis ve zırh-
lı araçlara karşı, farklı mühimmat taşı-
yabiliyor. Böylece kullanıcı, hedef türü-
ne göre, en uygun başlığı seçip etkili bir 
vuruş sağlayabiliyor.

STM, Mini İHA 
Segmentinde Kalıcı
MSI Dergisi: STM’nin İHA alanındaki 
çalışmaları ne yönde ilerleyecek? 
Daha büyük İHA’lar gündeme 
gelecek mi?
Ömer KORKUT: Biz mini İHA segmen-
tinde kalıcıyız. Büyük İHA platform-
larıyla ilgili gündemimiz ve niyetimiz 
bulunmuyor. Bizim üzerinde çalıştıkla-
rımızdan daha büyük boyutlu İHA’ları, 
Türkiye’de geliştiren firmalar zaten var. 
Biz ise bugüne kadar, Türkiye’de yete-
nek geliştirilmemiş bir alanı seçtik. Biz 
çalışmaya başladığımızda, kamikaze 
İHA Türkiye’de yoktu ve dışarıdan al-
maya çalıştığımızda da sorunlar yaşa-
dık. Bir tarafta ihtiyaç, diğer tarafta bu 
ihtiyacı karşılamayan sektör vardı. Biz, 
IDEF 2017’de, mini İHA’larımızın lans-
manını yaptığımızda, kimsenin olmadığı 
bir segmente giriş yaptık ve Türkiye’nin 
önemli bir ihtiyacını karşılamak için 
kollarımızı sıvadık. Konuya odaklan-
dık; yönetimimiz iradeyi ortaya koydu 
ve gerekli kaynakları tahsis etti. İrade 
ve doğru kaynaklar olduğunda, başara-

mayacağımız hiçbir şey yok; bunu da bu 
mini İHA’larla göstermiş olduk.
Bizim alanımız, yine mini İHA sistem-
leri olacak. Gözetleme tarafında da 
TOGAN gibi döner kanatlı mini İHA’lar-
da kalacağız. Bunlardan daha büyük 
İHA’larımız olmayacak; ama daha 
küçük İHA’lar üzerinde çalışabiliriz. 
Çünkü sürü konseptleri söz konusu ol-
duğundan, daha küçük platformlar da 
tercih edilebiliyor.
Bizim mini İHA’lar üzerinde çalışan 
grubumuzun adı Otonom Grubu. Sürü 
zekâsı dediğinizde; yapay zekâ, görün-
tü işleme gibi birçok alan işin içine gi-
riyor. Biz, STM’de var olan yetenekleri 
bir araya getirip otonom sistemlerde 
kullanıyoruz. Tabii otonom sistemler 
dediğimizde, özellikle kamikaze mini 
İHA’larda, kritik kararlar söz konusu 
olduğunda, insan unsuru devrede ol-
maya her zaman devam edecek.
Dolayısıyla bizim odak noktamız, oto-
nom teknolojilerin sadece hava değil, 
kara ve deniz platformlarında da kul-
lanılabilmesidir. Önümüzdeki dönem-
de, özellikle deniz tarafında çalışmalar 
gündeme gelebilir.

MSI Dergisi: STM, siber güvenlik 
alanında da önemli çalışmaların altına 
imza atan bir firma. Bu kapsamda, 
İHA’ların siber güvenliği ile ilgili 
neler yapıyorsunuz?
Ömer KORKUT: Siber güvenlik ve daha 
geniş bir perspektiften baktığımızda 
elektronik harp, sürekli tedbirlerin ve 
karşı tedbirlerin alındığı alanlar. Bu 
tedbir-karşı tedbir döngüsünün sonu 
yok. Biz de çalışmalarımızı, ara verme-
den sürdürüyoruz.

STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut
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Unidef, Havadaki Silah 
Entegrasyonu Tecrübesini, 
Kara Araçlarına da Taşıyor

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının AS532 COUGAR he-
likopterlerine, M134 Minigun entegrasyonu çalışmaları-

nı başarıyla tamamlayan Unidef, Eurasia Airshow 2018’de, 
yeni çalışmalarını, tam ölçekli maketlerle sergiledi. Fir-
manın standında yer alan maketlerden bir tanesinde, bir 
tarafında AS532 COUGAR, diğer tarafında ise S70i BLACK 
HAWK platformuna yapılan M134 entegrasyonu gösterildi. 

S70i BLACK HAWK platformu için tasarım çalışmalarını da 
tamamlayan Unidef, sistemin son analizlerini gerçekleşti-
riyor ve yakın zamanda, atışlı testlere başlamayı planlıyor.
Hava araçlarına yönelik tasarım yeteneklerini kara araçla-
rına da taşıyan firma, üst düzey bir son kullanıcının araçla-
rında kullanılmak üzere tasarladığı özel bir taret sistemini 
de standında sergiledi.
Her iki maket de ziyaretçilerin, fotoğraf çektirmek için sıra-
ya girdiği çekim alanlarından biri oldu.
Unidef’in kısa vadeli planları arasında, CH-47 Chinook ve 
S60 SEAHAWK platformlarına da silah entegrasyonu ger-
çekleştirmek bulunuyor. u

Bizim platformlarımızın, özellikle öne 
çıkarttığımız yeteneklerinden bir ta-
nesi, GPS olmayan ya da GPS’nin ka-
rıştırıldığı ortamlarda da harekât ka-
biliyetine sahip olmaları. VİHA’larımız, 
hedefi görerek vuruyor. Bu, onları mu-
adillerinin önüne çıkartan bir özellik. 
Data linkin karıştırılmasını önlemek 
için de kriptoloji teknolojileri kullanı-
yoruz. Siber güvenlik konusunda da 
çeşitli tedbirler alıyoruz.
Tabii alınan tedbirler, karşıdaki kuvve-
tin yetenekleriyle de ilgili. O yetenekle-
rin üzerinde aşırı tedbirler aldığınızda, 
performansı başka alanlarda düşü-
rebiliyorsunuz ya da maliyeti gereksiz 
yere arttırabiliyorsunuz. Burada bir 
ödünleşme (trade-off) yapmanız gere-
kiyor. Biz de bu çalışmalar sonucunda, 
en etkin çözümü ortaya çıkartıyoruz.

STM Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Korkut’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

ALPAGU Blok II, 
tekli ya da 
çoklu lançerden 
fırlatılabiliyor.

Bir tarafında AS532 COUGAR, diğer tarafında ise S70i BLACK HAWK platformuna yapılan M134 entegrasyonu bulunan maket.

Üst düzey bir son kullanıcının araçlarında 
kullanılmak üzere tasarlanan özel taret 
sistemi.

36 - Haziran 2018



Haziran 2018 - 37



MSI Eurasia Airshow 2018

38 - Haziran 2018

Eurasia Airshow 2018’deki stan-
dında, platformlarının ölçekli 

maketlerini sergileyen TUSAŞ’ın 
ana gündemi, Milli Muharip Uçak 
(MMU) oldu. Fuarın ilk günü ger-
çekleştirilen; “MMU Bütünleşik RF 
Sistemi ve Bütünleşik EO Sistemi 
Teknoloji Geliştirme Projeleri Söz-
leşmeleri Ön Mutabakat Töreni”nde, 
imzalar, TUSAŞ ile ASELSAN arasın-
da atıldı. Varılan mutabakata göre,  
ASELSAN, TUSAŞ’ın alt yükleni-
cisi olarak, MMU’da kullanılacak, 
bütünleşik RF ve elektro-optik sis-
temlerini geliştirecek. Törende kısa 
bir konuşma yapan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı  
Mustafa Şeker, şunları söyledi: “MMU, Türkiye’nin en önemli 

projelerinden bir tanesi… Bu proje-
de, sadece platform yapmıyoruz; bu  
platformun, teknolojilerini geliştir-
meyi de hedefliyoruz. Bu kapsam-
da, TUSAŞ ana yükleniciliğinde,  
ASELSAN yeni teknolojiler geliş-
tirecek. Bunlardan iki tanesinin  
imza töreni için bir araya geldik.” 
Törende imzalar; Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı ve ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Şeker, TUSAŞ Yönetim  
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz  
Borat, TUSAŞ Genel Müdürü  
Doç. Dr. Temel Kotil ve ASELSAN  

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol tarafından 
atıldı. u

TUSAŞ’ın Eurasia Airshow Gündemi, Milli Muharip Uçak Oldu

TUSAŞ standında yer alan MMU’nun ölçekli modeli.

Vaneda, Outdry Teknolojisinin 
Tanıtımına Odaklandı
Yaklaşık 15 yıldır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayakkabı ve 

bot tedarikçisi konumunda olan Vaneda, Eurasia Airshow 
2018’de, özgün ürünlerinde kullandığı Outdry teknolojisinin 
tanıtımına odaklandı. Ayakkabı ve botların su geçirmezliğini 
sağlayan bu teknoloji, ürünlerin saya olarak adlandırılan üst 
kısmının, özel bir membranla birleştirilmesi prensibine da-
yanıyor. Yüksek basınç ve sıcaklık altında birleştirilen saya ve 
membran, artık yekpare yapıdaki bir malzeme gibi davran-
maya başlıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Gore-
tex’ten farklı olarak, Outdry teknolojisini kullanan ürünlerin 
katmanları arasında boşluk olmadığı için, katmanlar arasına 
su girmesi de mümkün olmuyor. Ayrıca bu membran, dışarı-
dan su girişini engellediği gibi, ayakkabı içerisinde, terleme 
gibi sebeplerden oluşan nemin de buharlaştıktan sonra dı-
şarı atılmasını sağlıyor. Firma, outdry teknolojisi ile ürettiği 
ürünlerin su geçirmezliğini ise kendi bünyesindeki akredite 
laboratuvarlarında test ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Ko-
mutanlığını kullanıcıları arasına katmayı başaran firma,  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı ile yürütülen görüşmeler neticesinde, bu kuvvetlerin 
ihtiyacına yönelik olarak, su geçirmeyen özel bir ayakka-
bı geliştirmeye başladı. Firma ayrıca, Polis Özel Harekât  
teşkilatına teslimata da yakında başlayacak. Firmanın 
ürünleri, yurt dışında da aralarında Kırgızistan, Somali, 
Ürdün ve Somali’nin bulunduğu ülkeler tarafında tercih 
ediliyor. u
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Amphenol, Sektörün Yanında 
Olduğunu Gösterdi
Dünyanın en büyük bağlantı elemanı (konnektör) üretici-

lerinden biri olan Amphenol, Eurasia Airshow 2018’de, 
geniş bir katılımla yer aldı ve Türk savunma ve havacılık sa-
nayisinin yanında olduğunu gösterdi.
Bağlantı elemanları, basit bileşenler olarak görünse de sis-
tem performansını ciddi oranda etkileyebiliyor. Amphenol 
Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Hakan Saraçoğlu da bu 
durumun altını çizdi: “Bağlantı elemanları, ilgi gerektiren bir 
konu. Amphenol’ün, dünya genelinde, 61 ülkede, 240 fabrika-
sı ve parça numarasına sahip, 15 milyondan fazla ürünü var. 
Birlikte çalıştığımız firmalardaki mühendislik ekipleri, bağ-
lantı elamanları ile ilgili ne kadar bilgili olsalar da bu kadar 
detay arasında doğru ürünü seçmek, kolay bir iş değil. Di-
ğer yandan, bağlantı elemanları, sisteminizin performansını 
doğrudan etkiliyor. Çok iyi bir tasarım ortaya koyabilirsiniz; 
ama bu tasarımı bağladığınız kablo ya da bağlantı elemanı, 
%50 performansla çalışıyorsa sistemden tam performans 
elde edemezsiniz.”
Amphenol, Türkiye’de, mühendislerden kurulu bir ekip ile 
faaliyet gösteriyor. Böylece, bir satıcı olmanın ötesinde, fir-
malar için teknik destek sağlıyor ve onların, en doğru ve en 
uygun maliyete sahip ürünleri seçmesine yardımcı oluyor. 
Saraçoğlu, bu süreci şöyle anlattı: “Bağlantı elemanları 
konusunda, birçok detay bulunuyor. Çok özel ürünler var. 
Firmalar, bağlantı elemanlarını seçerken bizimle temasa 
geçerlerse doğru ürünleri bulmaları konusunda yardımcı 
olmaya da çalışıyoruz. Burada, sadece kataloğa bakarak 
ürün önermiyoruz. Bazen, henüz kataloğa girmemiş, daha 
uygun çözümler oluyor. Şöyle bir örnek vereyim: Amphe-
nol’ün, ABD’deki, İngiltere’deki, Fransa’daki ve dünyanın 
diğer yerlerindeki fabrikaları, bu ülkelerde yürütülen pro-
jelere destek veriyor. Bu projelerin bazılarında, özel ge-
reksinimler ortaya çıkıyor ve bu gereksinimleri karşılayan, 
özel bağlantı elemanları geliştiriliyor. Biz de Türkiye’deki 
firmalara diyoruz ki; ‘Amerika’yı yeniden keşfetmeye ge-
rek yok; bize, nasıl bir uygulama geliştirdiğiniz, ne yapmak 
istediğinizi anlatın. Biz de en uygun bağlantı elemanlarını 
bulalım.’ Bunları, daha kataloğa girmeden, firmalara öne-
rebiliyoruz.”
Amphenol’ün Türkiye’de henüz bir fabrikası bulunmuyor. 
Saraçoğlu, Türkiye’de de bir fabrikanın açılmasının en büyük 
hayali olduğunu; ancak bunun için bazı şartların olgunlaş-
ması gerektiğini ifade etti. Saraçoğlu, Türkiye’de bağlantı 

elamanı üretilmesi ile ilgili görüşlerini, şöyle dile getirdi: 
“Türkiye’de, her şeyin üretilebileceğine inanıyorum. Dolayı-
sı ile burada konu, üretim kabiliyeti değil. Bağlantı elema-
nı üretmek için bir yatırım yapmanız gerekecek ve üretime 
başladığınızda, çok rekabetçi bir pazara gireceksiniz. Türki-
ye’nin ihtiyacı olan sayılar belli, rakiplerin ürettiği rakamlar 
belli. Türkiye ile sınırlı kalırsanız rakiplerinizin, örneğin 10 
misli maliyetlerle ürün teslim edebileceksiniz; bunları hem 
başka müşterilere satmakta zorlanacaksınız hem de bu 
elemanların kullanıldığı kendi platformlarınızın maliyetini 
arttıracaksınız. Dolayısı ile ticari olarak yapılabilir olduğu 
anda, Türkiye’nin de bağlantı elemanı üretimini gerçekleş-
tirebileceğini düşünüyorum. Sadece şartların olgunlaşması 
gerekiyor.” u

Amphenol Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Hakan Saraçoğlu, 
Türk savunma ve havacılık sektörüne verdikleri hizmetleri anlattı.

Amphenol, standında, farklı bağlantı elemanı çözümlerini sergiledi.
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Eurasia Airshow 2018’e; AN-77,  
AN-124 ve AN-178’in aralarında 

yer aldığı 3 uçağı ile katılan ANTONOV,  
askeri ve sivil kullanıcıların, her boyut-
taki nakliye uçağı gereksinimini karşı-
layabileceğini gösterdi. Firma ayrıca, 
Türkiye ile ortak yürüttükleri, AN-188 
ağır nakliye uçağı projesinin de tanıtı-
mını yaptı.
Dünya genelinde, ağır ve hacim-
li yükler taşıması gereken askeri ve  
sivil kullanıcıların tercihi olan AN-
124, fuarın halk günlerine katıldı ve 
büyük ilgi gördü. Propfan motorla-
rıyla, yüksek performanslı bir nakliye  
uçağı olarak öne çıkan AN-77, bu özel-
liklerini, yaptığı gösteri uçuşuyla da 
gözler önüne serdi. AN-70’ten türetilen 
uçak, prototip aşamasında bulunuyor. 

AN-178 ise Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü-
nün, nakliye uçağı ihtiyaçlarına yöne-
lik olarak yürütülen ihalede yarışıyor.  
ANTONOV, AN-178’i, gösteri uçuşunda 
ve statik alanda, Türk yetkililere tanıt-
ma fırsatı buldu.
Tasarım aşamaları devam eden  
AN-188 ise NATO standardında bir ağır 
nakliye uçağı olarak geliştiriliyor. Fuar 
sırasında, Türk ve Ukraynalı yetkililer 
arasında, AN-188 projesi ile ilgili gö-
rüşmeler de yapıldı. Ukrayna’nın aske-
ri sanayi tesislerinin yönetici kurumu 
Ukroboronprom tarafından yayınlanan 
basın bülteninde, fuar sırasında, Türk 
yetkililer ile yapılan görüşmelerde, 
projenin devamı ile ilgili karar alındığı 
belirtildi.

ANTONOV, Türkiye-Ukrayna 
İş Birliğinin Havacılık 
Ayağını Oluşturuyor
ANTONOV’un fuar katılımı ile 
ilgili değerlendirmeleri ve 
Türkiye ile ilgili planlarını, 
ANTONOV Pazarlama ve Satıştan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Yulii Kyselov’dan dinledik.

MSI Dergisi: AN-77 ve AN-178, 
bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de 
ilk defa sergileniyor. ANTONOV 
olarak gösterdiğiniz bu katılım, 
kuşkusuz Türkiye ile iş birliği 
yapma isteğinizin de bir göstergesi. 
ANTONOV’un Türkiye’ye yönelik 
yaklaşımı ve planları konusunda 
bilgi verir misiniz?

Eurasia Airshow 2018’in En Cüsseli Katılımcısı ANTONOV Oldu

Savunma Sanayii 
Müsteşarı 

Prof. Dr. İsmail 
Demir, AN-188 

hakkında bilgi aldı.

AN-178



Yulii KYSELOV: ANTONOV, ilk Eurasia 
Airshow’un, en büyük katılımcılarından 
biri oldu. Fuar sırasında, uçaklarımız-
dan üçünü sergiledik: AN-178 orta sınıf 
nakliye uçağımızı, AN-77 askeri nakliye 
uçağımızın prototipini ve AN-124-100 
Ruslan ağır sınıf kargo uçağımızı. Di-
ğer bir deyişle ANTONOV, fuarda, 16 
ton ila 150 ton arasında faydalı yük ta-
şıyabilen, geniş bir yelpazedeki nakliye 
uçaklarını fuara getirmiş oldu.
Firmamız ayrıca, bir Türkiye-Ukrayna 
ortak projesi olan ve Türkiye tarafınca 
başlatılan, kısa mesafede kalkış-iniş 
yapabilen (short-distance take off and 
landing / STOL) gelişmiş askeri nakliye 
uçağı AN-188’in tasarımını da ilk defa 
bu fuarda görücüye çıkardı.
ANTONOV, Türk firmalarıyla hem ortak 
uçak geliştirme ve üretim faaliyetleri 
konusunda hem de sivil ve askeri kul-
lanıcılara hizmet veren uçaklar teda-
rik etme konusunda iş birliği yapmayı 
planlıyor.
Eurasia Airshow boyunca da potansiyel 
ortaklarla ve müşterilerle de bir dizi 
toplantı gerçekleştirdik.

MSI Dergisi: AN-77’nin motoru, 
sınıfının tek örneği olarak 
nitelendirilebilir. Bu uçak bize, 
ANTONOV’un tasarım kabiliyetleriyle 
ilgili neler anlatıyor? AN-178 de 
özel kabiliyetlere sahip bir uçak 
olarak öne çıkıyor. Bu uçağı, 

hâlihazırda Türkiye’de aktif bir 
şekilde pazarlıyor musunuz? 
Eğer öyleyse bu uçak, sizce 
Türk kullanıcılara ne gibi faydalar 
sağlayabilir?
Yulii KYSELOV: Prototipini sergile-
diğimiz AN-77, aslında, [AN-70’te] 
Rus tedarikçilerin sağladığı mal-

zemelere olan bağımlılığı sonlandır-
maya yönelik olarak yürütülen prog-
ram kapsamında geliştirildi. Uçağın 
tasarımı ve özellikleri, ANTONOV’un  

Haziran 2018 - 43

AN-77, etkileyici bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

ANTONOV standında, 
AN-188’in ölçekli 
maketi (sağda) 
sergilendi.
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askeri nakliye uçakları geliştirme ko-
nusundaki muazzam deneyiminin bir 
yansıması. Üstün aerodinamik özel-
liklere sahip ve uzunluğu, sadece 600-
800 metre olan hazırlanmamış pist-
lerden kalkış ve iniş yapabilen eşsiz  
AN-70 uçağı da askeri nakliye uçakları 
konusundaki deneyimimizin bir örneği.
Ayrıca ANTONOV, Türkiye’ye, aske-
ri nakliye uçağı segmentine yönelik 
olarak, AN-188 uçağıyla ilgili yeni bir 
proje teklif etti. Söz konusu program, 
hâlihazırda Türk tarafının inisiyatifiyle 
ilerliyor.
AN-178 ise orta sınıf bir nakliye uçağı. 
Bu uçağın iki sürümü bulunuyor. Bun-
lardan, 16 ton kapasiteli, yükleme ram-
pası bulunan, orta boy nakliye uçağı 
AN-178-100’ün başlıca özelliği, yükleri, 
çeşitli şekillerde -konteynere yüklen-
miş veya paletler üzerinde-  taşıyabil-
me kabiliyeti. Uçağın, 18 ton kapasiteli 
askeri nakliye türevi olan AN-178T ise 
birliklere lojistik destek sağlamanın 
yanı sıra askeri birliklerin paraşüt-
le atlamasına veya çeşitli platformlar 
üzerinde yer alan kargoların paraşütle 
bırakılmasına olanak sağlayacak; ay-
rıca yaralıları, hafif araçları ve gerekli 
teçhizatı da taşıyabilecek. Bu açıdan 
bakıldığında, AN-178T; güvenilirlik, 
kendi başına bağımsız kullanım ve mu-
harebe şartlarına dayanıklılık gibi pek 
çok önemli özelliği bünyesinde barın-
dıracak. Bu yeni nakliye uçağı, hazır-
lanmamış pistler de dâhil olmak üzere, 
farklı pistlerde ve yüksek rakımdaki 
havalimanlarında görev yapabilecek.

ANTONOV, AN-178 uçağını, Türkiye 
pazarında tanıtmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştiriyor. Uçak, hem Kara Kuv-
vetleri Komutanlığının hem de Emni-
yet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına 
yönelik görevleri başarıyla yerine ge-
tirebilecek özellikte. Eurasia Airshow 
esnasında, potansiyel müşterilerimiz, 
uçağın özellikleri hakkında bilgi edin-
me fırsatı buldu ve uçak, 3 tane gösteri 
uçuşu gerçekleştirdi.

MSI Dergisi: ANTONOV, 
Türk firmalarıyla ne gibi iş birlikleri 
kurabilir? İstanbul’da düzenlenen 
IDEF 2017 fuarı sırasında birtakım 
iş birliği anlaşmaları imzalamıştınız. 
Bu anlaşmalardan ne gibi sonuçlar 
ortaya çıktı?
Yulii KYSELOV: ANTONOV, Türkiye’de-
ki ortaklarıyla iş birliği yapmaktan bü-
yük memnuniyet duyuyor. İmzalanan 
sözleşmeler hâlen yürürlükte; fakat 
gizlilik anlaşmaları nedeniyle, bu pro-
jelerin sonuçları hakkında daha fazla 
bilgi vermem maalesef mümkün değil.

MSI Dergisi: AN-188 STOL uçağı 
hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz?
Yulii KYSELOV: Geniş gövdeli gelişmiş 
askeri nakliye uçağı AN-188 STOL, 
47 tona kadar, hemen her tipteki  
askeri yükü, kısa ve hazırlanmamış 
pistlere ulaştırabilecek; kundağı 
motorlu ya da çekili platformların,  
iş makinelerinin, helikopterlerin,  
personelin, yaralı ve hastaların 
yanı sıra diğer çeşitli yüklerin, hava  

yoluyla taşınması görevini yerine ge-
tirecek.
Türkiye-Ukrayna ortak projesi olan 
uçağın alt sistemleri, teknik ve politik 
riskleri de asgari düzeyde tutacak şe-
kilde kurgulandı. Dünyanın önde ge-
len tedarikçileri tarafından sağlanan, 
en yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerin, 
motorların ve teçhizatın kullanılaca-
ğı proje, hâlihazırda, ayrıntılı tasarım 
aşamasında.

MSI Dergisi: Bu yıl ilk kez 
gerçekleştirilen Eurasia 
Airshow’la ilgili izlenimlerinizi 
paylaşabilir misiniz?
Yulii KYSELOV: Türkiye, havacılık 
platformları ve havacılık malzemeleri 
tedarikçileri için, büyük umutlar vaat 
eden bir pazar ve ilki olmasına rağmen 
Eurasia Airshow, dünyanın farklı ül-
kelerinden, bu alanlarda faaliyet gös-
teren firmaların bir araya gelmesine 
vesile oldu.
Bu etkinlik, ANTONOV için, önem-
li bir görüşme platformuna dönüştü.  
Fuar sayesinde, ortaklarımız ve potan-
siyel müşterilerimiz, ANTONOV uçak-
larının, geniş bir yelpazeye yayılan ka-
biliyetleri hakkında bilgi edinme fırsatı 
yakaladılar.

ANTONOV Pazarlama ve Satıştan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Yulii Kyselov’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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KLX, Türkiye’deki Yatırımlarını 
Arttırmayı Hedefliyor
Havacılık sektöründe kullanılan çeşitli bağlantı elemanları 

ve sarf malzemeleri ile envanter yönetimi çözümlerinde 
dünyanın sektör lideri tedarikçisi olan KLX Aerospace Soluti-
ons (KLX)’un Türkiye ekibi, tam kadro Eurasia Airshow’daydı. 
Aynı zamanda etkinliğin sponsorlarından biri olan KLX Türki-
ye Şubesi, Türk savunma ve havacılık sanayisine, yaklaşık 20 
yıldır, çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.
Savunma ve havacılık sektöründe kullanılan özel malzemele-
rin ve bileşenlerin stok yönetimi, ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. 
Sektöre özel olan ve üretimi, talebe göre gerçekleşen bu mal-
zeme ve bileşenlerin tedarik süreci iyi yönetilemezse teslimat 
süreleri çok uzayabiliyor ya da maliyetler çok yukarılara çıkabi-
liyor. Bu nedenle sektör firmaları, bu malzeme ve bileşenlerin 
tedarikinde, KLX gibi firmaların yardımına başvuruyor.
KLX, havacılık sektöründe kullanılan çeşitli malzeme ve bile-
şenlerle ilgili, yatırım yapan bir firma. Örneğin, perçin ya da 
cıvata gibi basit bir bağlantı elemanı üreticisinin, bu bağlantı 
elemanından, asgari 1.000 adet üreterek teslim edebildiğini 
düşünelim. Bunlardan 10 tanesine ihtiyacı olan bir havacılık 
firmasının, bu senaryoda, üreticiden doğrudan tedarik yap-
masının maliyet-etkin olmasını beklemek imkânsızdır. Diğer 
yandan KLX, çok sayıda firmaya hizmet verdiği için, 10.000 
adet bağlantı elemanını kendi stoğuna alıp, daha sonra da 

bunları, küçük partiler halinde, maliyet-etkin bir şekilde 
müşterilerine sağlayabilir. Basit gibi görünen bu operasyo-
nun arkasında ise dünya geneline yayılmış, çok ciddi bir stok 
yönetimi altyapısı bulunuyor.
Türkiye özelinde KLX’i farklı kılan ise bu alanda faaliyet gös-
teren benzeri firmalar arasında, Türkiye’de bir ofisi ve ekibi 
bulunan tek firma olması. Yerel ofis, sadece firmanın ulaşı-
labilirliğini etkilemiyor. KLX çalışanları, gerektiğinde, tasa-
rım aşamasından itibaren Türk firmaları ile bir araya gele-
rek, onların projelerine özel çözümler de ortaya koyabiliyor.
Fuar sırasında faaliyetleri ile ilgili bilgi aldığımız KLX Türki-
ye Satış Yöneticisi Sarp Granit Temur, şunları söyledi: “KLX, 
Türkiye’ye, katma değer yaratacağı, uzun vadeli iş planları 
ile yaklaşıyor. Şu anda, Türkiye ofisi olarak 7 kişiyiz. Türki-
ye’nin önde gelen savunma ve havacılık firmaları, hava yol-
ları ve bakım merkezleri ile çalışıyoruz ve iş hacmimiz her 
yıl artıyor. Bu artış, hem Türk savunma ve havacılık sektörü-
nün gelişmesinden hem de KLX’in yarattığı yüksek müşteri 
memnuniyetinden kaynaklanıyor. Ekibimiz, firmalarla çok 
yakın, yeri geldiğinde dirsek temasında çalışıyor. Güçlükler-
le karşılaşıldığında, firmanın satın alma ekibinin bir parçası 
gibi görev yapıyoruz ve güçlüklerin aşılmasını sağlıyoruz. İş 
hacmimiz, belirlediğimiz kritik seviyeye doğru hızla yaklaşı-
yor ve bu gerçekleştiğinde, Türkiye’de yerel stok da tutmaya 
başlayacağız. Bu, bir anlamda, Türkiye’nin gerçek bir hava-
cılık ülkesi olduğunu da tüm dünyaya göstermiş olacak.” u

Global Aviation Services, 
Havacılık Eğitiminde Çözüm 
Ortağı Olmak İstiyor

Uçak ve helikopterlerin kabinlerini farkı görevler için uyar-
layan, bunlara ekipman sağlayan, aynı zamanda da eği-

tim ve danışmanlık hizmetleri veren Global Aviation Services 
firması da Eurasia Airshow 2018’in katılımcıları arasında 
yer aldı. Şirketin CEO’su Zeydan Öncü, geçtiğimiz yıllarda, 
THY ile çalıştıklarını; hem kabin uyarlaması hem de eğitim 
alanlarında, Türkiye’deki iş birliklerini arttırmak istediklerini 
belirtti. Firma, Türkiye’de eğitim verecek bir altyapıyı kur-
ma konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Öncü, hedef-
lerinden birinin, sadece Türkiye’deki havayollarında değil, 
dünyanın herhangi bir ülkesinde uçabilecek pilotlar yetiştir-
mek olduğunu ifade etti. u

Soldan sağa: 
Fatma 
Dağdelen, 
Gaye Bozkurt, 
Necla Smekens, 
Sarp Temur, 
Altuğ Altıntaş, 
Ebru Özyürek 
ve Gizem 
Sümer.
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Leonardo, Türkiye’yi 
Örnek Ülke Olarak Görüyor 
Eurasia Airshow 2018’in yarattığı tanıtım fırsatını en iyi kul-

lanan firmalardan biri, Leonardo oldu. Türkiye ile çeşitli 
alanlarda iş birliği yapan firma, fuarda, C-27J nakliye uça-
ğını ve hava trafik kontrol ve yönetimi çözümlerini ön plana 
çıkarttı.
Fuar sırasında, basın mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Leonardo CCO’su (Chief Commercial Officer) Lorenzo  
Mariani, Türkiye’yi, model ülke olarak gördüklerini belirt-
ti: “Leonardo, 2018-2022 Endüstriyel Planı’nı yayınladı. Bu, 
agresif; ama aynı zamanda gerçekçi bir plan. Bu dönemde, 
70 milyar avroluk sipariş almayı hedefliyoruz. 2018’in ilk ya-
rısında, bu hedefe doğru ilerlemeye başladık; helikopter ve 
elektronik ürünlerimiz için, yeni siparişler aldık. Bu planın 
önemli bir vurgusu, uluslararası varlığımızın artması. 20’den 
fazla ülkede, yeni ofis açmayı planlıyoruz; 10 tanesini açtık 
bile. Türkiye, bu yeni iş modelimizin güzel bir örneği. Türki-
ye’de, hem ofisimiz hem de bir şirketimiz [Selex ES Türkiye] 
bulunuyor. Ofisimiz, ülkedeki faaliyetlerimizi yakında takip 
ediyor ve müşterilerimizle sürekli temas kuruyor… Türki-

ye’de, yürüyen programlarımızı desteklemek için, bir lojistik 
üs kurmayı da planlıyoruz.”

Eurasia Airshow’un En Heyecanlı Gösteri 
Uçuşu Leonardo’dan
C-27J, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğünün nakliye uçağı ihtiyacı için açılan ihalede, yarı-
şan adaylardan biri. Leonardo, Eurasia Airshow’a getirdiği 
C-27J’yi, hem statik alanda sergiledi hem de gösteri uçuşları 
düzenledi. Bu uçuşlardan bir tanesinde, Türk yetkilileri yer 
alırken diğerinde de basın mensupları C-27J’yi tecrübe ettiler.
Mariani, sorumuz üzerine, uçuşa katılan Türk yetkililerinin, 
uçuş ile ilgili izlenimlerini paylaştı: “Öncelikle fuar organi-
zasyonuna çok teşekkür etmek istiyorum. C-27J’nin gösteri 
uçuşlarında, taktik seviyede dik açılı kalkışlar ve yine tak-
tik seviyede dik açılı inişler gerçekleştirmesine izin verdiler. 
Hava koşulları da uçuşlar için çok uygundu. Gösteri uçuşu-
muza katılan Türk heyeti, uçağın iki özelliğinden çok etkilen-
di. Birincisi, kabinin genişliği. 
İkincisi ise uçağın taktik kabi-
liyetleri. C-27J, sonradan as-
keri görevler için uyarlanmış 

Leonardo CCO’su 
Lorenzo Mariani

Leonardo, 
Ana Havacılık 

Programları 
Direktörü 

Chris Bushell

C-27J, statik alanda da ziyaretçilerini karşıladı.
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bir uçak değil; en baştan askeri bir uçak olarak tasarlandı.”
Basın mensupları için düzenlenen gösteri uçuşunda, uçakta 
bulunan MSI Dergisi ekibinden arkadaşımız K. Burak Co-
dur da yaşadığı tecrübeyi şöyle anlattı: “Uçakta, arkada yer 
alan paraşütçü kapılarının birinin hemen yanındaki koltuğa 
oturdum. Oturduğum yer, uçağın sol tarafında, uçak bo-

yunca uzanan sıranın son koltuğuydu. Uçak kalkmadan 
önce, C-27J’nin taktik görevlerde tercih edilen, dik açılı 
bir kalkış yapacağı ve iyi tutunmamız gerektiği konusunda 
uyarıldık. Leonardo yetkilileri, C-27J ile daha önce uçma-
larının verdiği tecrübeyle olsa gerek, iki elleri ile tutun-
dular. Ben de öyle yaptım. Uçak tekerlek kestiği anda ise 
yükleme operatörlerinden birini, bana destek olurken 

buldum! Sıranın sonunda oturduğum için, iki elle tutunmak 
da yeterli olmamıştı; operatörün desteği olmasa, koltuk-
tan düşebilirdim. O anda, C-27J’nin, çatışma bölgesinde bir 
havaalanında, yerden açılacak ateşe maruz kalmamak için 
gerçekleştirdiği dik açılı taktik kalkışların, ne kadar zorlu 
manevralar olduğunu daha iyi anladım. Tabii bir de C-27J 
yükleme operatörlerinin, ne kadar tecrübeli olduğunu, ya-
şayarak öğrenmiş oldum. Uçak, uçuş sırasında da bazı zorlu 
manevralar gerçekleştirdi; bunları göremesek de kabin için-
de, gayet net bir biçimde hissettik! İndiğimizde, pilotlardan, 
bunların bazılarının, 2 g’lik manevraları olduğunu öğrendik. 
Henüz bir savaş uçağı ya da akrobasi uçağı ile uçma fırsa-

tım olmadı; ama sanırım bunlara en ya-
kın uçuş tecrübesini, C-27J ile yaşamış 

oldum.”

Basın mensupları için düzenlenen gösteri uçuşunda, gerekli emniyet 
tedbirleri alındıktan sonra, uçak Antalya üzerinden uçarken açılan rampadan, 
fotoğraf çekme fırsatı da bulduk.

Leonardo Uçak Bölümü Pazarlama ve Satış Müdürü Eduardo Munhos De 
Campos, uçuş öncesinde, basın mensuplarına, C-27J’nin özelliklerini anlattı.
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Fuarın 
Gerçekleştirildiği 
Havalimanı, 
Leonardo 
Sistemlerini 
Kullanıyor
Leonardo’nun öne çıkarttığı 
diğer konu da Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
ile yürüttükleri, SMART (Sys-
tematic Modernisation of 
ATM Resources Turkey / Tür-
kiye’nin Hava Trafik Kontrolü 
Kaynaklarının Sistematik Mo-
dernizasyonu) programı oldu. 
SMART programı, Leonardo ürünü hava trafik kontrol çözümün 
ve radarları kullanıyor. Sistem, 20’den fazla kontrol kulesini ve 
600 hava trafik kontrolü iş istasyonunu kapsıyor. Sistemin en 
önemli özelliklerinden biri de çok yedekli olması. Ankara’da 
bulunan merkez, İstanbul’da da yedekleniyor.
SMART programı ile ilgili konuşan Mariani, uluslararası fa-
aliyetlerinde, bu programı referans olarak kullandıklarını 
söyledi: “Bu sistem, çok yenilikçi ve diğer ülkelere örnek 
olabilir. Tüm uluslararası standartlara uygun olarak geliş-
tirildi. Dolayısı ile herhangi bir ülke tarafından kullanıla-
bilir. Ayrıca Türkiye, hava trafiğinin son yıllarda kaydettiği 
gelişme ile örnek bir ülke.”

İş Birliği, Milli Muharip Uçak’ta da 
Devam Edebilir
Leonardo Ana Havacılık Programları Direktörü Chris  
Bushell de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Bushell, Leonardo’nun, muharip uçak aviyonikleri ve sis-
temleri konusundaki tecrübesine vurgu yaptı. Leonardo, 
Eurofighter Typhoon uçaklarının aviyoniklerinin, %60’sını 
sağlıyor. Ayrıca Saab Gripen ve F-35 uçaklarında da Leonar-
do’nun sistemleri bulunuyor. Bushell, artık ülkelerin hazır 
birimler alıp uçağa takmak yerine, iş birliği yapmak istediği-
ni; bunu çok iyi anladıklarını ve Türkiye ile iş birliğine hazır 
olduklarını ifade etti. u

Leonardo, SMART programı ile Türkiye’nin hava trafik kontrol ve yönetim altyapısının modernizasyonuna destek verdi.

©
 Leonardo



Rusya, İş Birliğini 
Sivil Havacılığa Taşımak İstiyor
Eurasia Airshow 2018’de, Rus firmaları da önemli bir katılım 
gerçekleştirdiler. Rus katılımında öne çıkan konu ise sivil 
havacılık oldu.
Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC), Superjet 100 (SSJ100) 
uçağını fuara getirerek statik alanda sergiledi. SSJ100, per-
formansı en iyi hâle getirmek için, motorun ve uçak gövde-
sinin birlikte tasarlandığı, ilk yolcu uçağı olarak öne çıkıyor. 
İlk uçuşunu, 19 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştiren uçak, 
40.000 fit irtifada, 0,81 Mach’lık azami uçuş süratine erişe-
biliyor. Kısa menzilli sürümü, 1.731 m’lik pistten kalkış ya-
pabilen uçağın uzun menzilli sürümü ise 2.052 m’lik bir piste 
ihtiyaç duyuyor. Uçağın, kısa menzilli sürümünün menzili 
3.048 km iken uzun menzilli sürümde bu değer, 4.578 km.
SCAC, fuarda, uçak satışına yönelik iki tane de imza attı. 
SSJ100’ün, 75 koltuklu sürümü SSJ75’i geliştiren firma, ilk 
siparişini, S7 Group’tan aldı ve 50 adet kesin; 25 adet de op-
siyonel siparişi kapsayan, bir niyet mektubu imzaladı. SCAC, 
SSJ75’in geliştirilmesi kararını, Şubat ayında vermişti. İlk tes-
limatın ise 2022 yılında yapılması planlanıyor. Firma, ayrıca, 
Iran Airtour’dan da 20 adet SSJ100 siparişi aldı. Bu siparişte 
ise ilk teslimatın, gelecek yıl gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Rusya’nın bir diğer sivil havacılık programı olan MC-21’i yü-
rüten Irkut da fuarda yer alarak MC-21’i tanıttı ve görüşme-
ler gerçekleştirdi.
Rosoboronexport ise kapalı alandaki standında, askeri uçak 
ve sistemlerinin ölçekli modellerini sergiledi. u

Eurasia Airshow 2018’de, geliştirmekte olduğu 
MC-21 yolcu uçağının tanıtımını yapan Irkut, fuarın ardından, 
12 Mayıs’ta, MC-21’in ikinci prototipinin ilk uçuşunu 
gerçekleştirdi. Her alanda yeni teknolojiler kullanılarak 
geliştirilen, orta menzilli ve 
dar gövdeli (tek koridorlu) 
bir yolcu uçağı ailesi olan MC-21, 
ekonomik verimlilik ve konforu 
ön plana çıkartıyor.

SCAC, SSJ75 
uçakları ile 
ilgili ilk siparişi, 
Eurasia Airshow 
2018’de aldı.
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Eurasia Airshow 2018’de Öne Çıkanlar
Eurasia Airshow 2018’e katılan çok sayıda Türk firması, sergiledikleri çözümleriyle Türkiye’nin, 
savunma ve havacılık alanında ulaştığı çeşitliliği gösterdi.

t

 t ASPİLSAN, standında, aralarında uçak 
ve helikopter akülerinin de yer aldığı çeşitli 
ürünlerini sergiledi.

Güvenlik kuvvetlerinin yanı 
sıra başta F-35 olmak 

üzere, hava araçları 
için pilot kaskları da 

üreten GENTEX’in 
Türkiye’deki ortak girişimi 

GENTEX-Norbo, farklı 
uygulamalara yönelik 

kask ve miğferlerini 
ziyaretçilerin ilgisine 

sundu.

Gökser Makina, fuarda, 
hava araçları için yer 
ekipmanlarına yönelik 
Thermacool ve TechniFlex 
markaları ile boy gösterdi.
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t İŞBİR, insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonları başta olmak 
üzere, farklı havacılık uygulamalarında tercih edilen jeneratör çözümlerini 
sergiledi.
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t Ankara’da, 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan SEDEC’in 
organizasyon komitesi, çalışmalarına, Eurasia Airshow 2018’de de 
devam etti ve birçok görüşme gerçekleştirdi.

t  Teknopark İstanbul, fuara, üye firmaları ile katılarak, 
iş birliklerini geliştirmeyi hedefledi.

t  OSSA, fuarda, üye firmaları EMGE, Gür Metal ve Nero Endüstri ile birlikte 
stant açtı ve Antonov, BAE Systems, Boieng, Honeywell, Rolls-Royce ve Thales 
yetkilileri ve çeşitli yabancı ülkelerin heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Standı, açık sergi alanına geçiş kapısının hemen yanında 
bulunan SDT’nin ürünleri, hep göz önünde oldu.

t SDT, fuarda, ANKA İHA’sı için geliştirdiği Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı 
Donanımı’nı ilk defa sergiledi. Yer kontrol istasyonunda kullanılan bilgisayar, 
DO-254 sertifikasyonuna hazır donanıma ve DO-178 uyumlu gerçek zamanlı 
işletim sistemine sahip.



Haziran 2018 - 55

tTEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’e, firmanın projeleri ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

t Türkiye’nin, gelecekte envantere alacağı, uzun menzilli hava ve füze 
savunma sistemi konusunda iş birliği yaptığı EUROSAM’ın Genel Müdürü 
Abdoulaye Samba ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir

t  Voyager’ın havada yakıt ikmal sistemi, açık şekilde de sergilendi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Voyager çok görevli tanker ve nakliye uçaklarından biri de statik sergileme alanında yer aldı. Airbus A330 platformu 
üzerinde şekillendirilen uçak, havada yakıt ikmali görevlerinin yanı sıra kargo ve asker nakliyesinde ve yaralıların tahliyesinde kullanılabiliyor. Uçağın VIP 
kabinle donatılmış bir tanesi ise havada yakıt ikmali görevlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesi’nin ve üst düzey devlet yetkililerinin seyahatlerinde kullanılıyor.
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Toplantının açılışını ya-
pan TOBB Savunma 
Sanayi Meclisi Başkanı 

Yılmaz Küçükseyhan, mec-
lisin, geçtiğimiz dönemdeki 
faaliyetleri ile ilgili bilgi-
lendirme yaptı. Meclis, bu 
dönemde de çeşitli konu-
larda gündeme gelen yasal 
düzenlemelerle ilgili sektör 
görüşlerini toplayarak ilgi-
li mercilere rapor etmeye 
devam etti. Küçükseyhan, 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 
sektörün başarılı bir sınav 
verdiğini ve bu harekâttan 
alınan derslerin, sektörle, 
ürün ve çözümlerini daha da 
iyileştirebilmesi için payla-
şılmasının yararlı olacağını 
ifade etti.

SASAD, Sektörün 
Dinamiklerine 
Işık Tuttu
Toplantının bir diğer gün-
dem maddesi kapsamında, 
SASAD Genel Sekreteri Hü-
seyin Baysak, SASAD tara-
fından hazırlanan, “2017 Yılı  
Savunma ve Havacılık Sana-
yii Performans Raporu’nu 
sundu. Rapor, SASAD ta-
rafından gerçekleştirilen 
ve sektör kurum ve kuru-
luşlarını kapsayan anke-
te dayanılarak hazırlandı. 
Sektörün; ciro, ihracat, 
ürün ve teknoloji geliştirme 
harcaması, çalışan sayısı 
gibi rakamları, bu ankette 
toplanan verilerle oluştu-
ruldu. Ankete, 86 kurum ve 

kuruluş cevap verdi. Bay-
sak, askeri fabrika ve ter-
sanelerden, son dönemde 
bu verileri alamadıklarını; 
sektör cirosu hesaplanırken 
bu kurumlar için, ellerin-

deki en güncel rakam olan  
650 milyon doları kullandık-
larını ifade etti. SASAD’ın, 
raporu hazırlarken verisini 
dâhil edemediği bir diğer 
kuruluş da THY Teknik oldu.

TOBB Savunma Sanayi Meclisi, 
Sektörün İletişim Platformu Oldu
TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin 
36’ncı toplantısı, 17 Mayıs’ta, 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir, sektörle ilgili 
değerlendirmelerini; SASAD da 
sektörün 2017 performansı ile ilgili 
bilgileri paylaştı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Şekil 1. Savunma 
ve havacılık 
sektörünün 2017 
cirosunun sektörlere 
dağılımı (Rakamlar, 
milyon dolar 
cinsindendir.)

SSM Sanayileşme 
Daire Başkanı 
Bilal Aktaş, 
TOBB Savunma 
Sanayi Meclisi’nin 
ve SASAD’ın 
oluşturduğu 
raporlara büyük 
önem verdiklerini 
belirtti.

TOBB Savunma 
Sanayi Meclis 

Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Güldoğan, 

sektörün oluşturduğu 
ve ilgili makamlara 

iletilen raporlar 
hakkında bilgi verdi.

SASAD 
Genel Sekreteri 
Hüseyin 
Baysak

TOBB Savunma 
Sanayi Meclisi 
Başkanı Yılmaz 
Küçükseyhan
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Savunma ve havacılık sek-
törünün, 2017 yılı perfor-
mansı ile ilgili başlıca ra-
kamlar, şöyle oluştu:
n	 Ciro, 2016 yılına göre, 

%12,14 artarak 6,693 
milyar dolara ulaştı 
(Şekil 1).

n	 Yurt Dışı Satış Gelirleri,
2016 yılına göre, 
%6,62 gerileyerek 
1,824 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. SASAD, 
ihracat verilerine, 
“döviz kazandırıcı 
hizmet” olarak 
nitelendirdiği ve mevzuat 
gereği SSI tarafından 
hesaplamalara 
katılmayan hizmet 
ihracatını da ekliyor ve 
Yurt Dışı Satış Gelirleri 
rakamını oluşturuyor. 
Bu rakamdaki düşüş de 
döviz kazandırıcı 
hizmet rakamının, 
2016 yılına göre 
düşmesinden 
kaynaklanıyor. Sadece 
ihracat rakamı olarak 
bakıldığında ise 2016 
yılında 1,677 milyar 
dolar olan rakamın, 
%3,7’lik artışla 2
017 yılında, 1,739 
milyar dolara ulaştığı 
görülüyor.

n	 Yurt Dışı Satış
 Gelirlerinde, liderlik, 
 493 milyon dolarla 
 kara araçları sektöründe
 oldu. Onu, 313 milyon

 dolarla sivil havacılık
 izledi.
n	 Alınan siparişler, 
 2016 yılına göre,
 %32,39’luk düşüşle
 8,055 milyar dolar oldu.

Siparişlerin %54’ü, 
yurt içinden geldi. 
En yüksek toplam 
siparişi, 2,478 milyar 
dolarla Kara Araçları 
Sektörü aldı; onu, 
2,392 milyar dolarla 
Sivil Havacılık izledi.

n	 İthalat, 2016’ya göre,
%19,81 artış kaydederek 
1,544 milyar dolara 
ulaştı.

n	 Ürün ve Teknoloji
Geliştirme Harcamaları, 
2016 yılına göre, %1,39 
gerileyerek 1,237 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakamın kırılımına 
bakıldığında, firmaların 
öz kaynaktan yaptığı 
harcamaların, 513 milyon 
dolardan 295 milyon 
dolara düştüğü; proje 
teşviklerinin ise 
741 milyon dolardan 
942 milyon dolara çıktığı 
görülüyor.

n	 Sektörün istihdamı,
 44.740 kişiye ulaştı.

SSM’nin Gündemi, 
Kritik Ürünlerde 
Bağımsızlık
Savunma Sanayii Müsteşa-
rı Prof. Dr. İsmail Demir, 
toplantının ikinci kısmına 

katılarak, sektörle ilgili de-
ğerlendirmelerini, meclis 
üyeleriyle paylaştı. Prof. Dr. 
Demir, “Bugünlerde olan 
ve yakın gelecekte olacak 
gelişmelere baktığımızda, 
ihtiyaçları karşılayan güç-
lü bir savunma sanayisinin 
gerekliliği, bir kez daha 
görülüyor.” sözleriyle sek-
törün önemine vurgu yap-
tıktan sonra, beklentilerini 
şöyle ifade etti: “Savunma 
sanayisinde yerlilik oranla-
rı, genelde rakamsal olarak 
sorulur. Bizim de verdiği-
miz klasik cevaplar var. Bu 
oranları arttırmak istiyo-
ruz; ama burada net olarak, 
‘kritik ürünlerde bağımsız-
lığımızın’ ana faktör oldu-
ğunu tekrar vurgulamak 
istiyorum.”

Prof. Dr. Demir, Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda, sektörün,  
silahlı kuvvetlerin ve gü-
venlik güçlerini yanında 
olmasının yararına da de-
ğindi: “Silahlı kuvvetlerin 
ve güvenlik güçlerinin, ken-
di lojistik destek ve idame 
faaliyetleri var. Bunların 
yanında, firmanın bilfiil sa-
hada bulunmasının değeri 
ve meseleye kattığı hız, gö-
rülmeye değer. Bunu saha-
da gösterdikçe, silahlı kuv-
vetler ve güvenlik güçleri, 
bu desteğin değerini daha 
çok anlayacak.”
Prof. Dr. Demir, meclis top-
lantısı ve benzeri etkinlik-
lerle ilgili bir konuya daha 
dikkat çekti: “Sunumları 
dinledik. Bizden beklen-
tileri de biliyoruz. Aslında 
çeşitli yıllarda yapılan ko-
nuşmalara baktığımızda, 
içeriklerin, birbirinden çok 
da farklı olmadığını göre-
ceğiz. Bunun bir pozitif bir 
de negatif tarafı var. Pozitif 
tarafı, bu durum, sorunla-
rın farkında olduğumuzu 
gösteriyor. Negatif tarafı 
ise sorunlar tekrarlanıyor-
sa çözüm ile ilgili fazla bir 
adım atılmamış demektir. 
Biz, sorunları dillendirsek 
de çözümü ile ilgili atılmış 
bazı iyi haberler de verebil-
meliyiz.”
Toplantı, Prof. Dr. Demir’in 
konuşmasının ardından sona 
erdi. u

TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkanı Yılmaz Küçükseyhan ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Meclis 
Başkan Yardımcılığı görevi sona eren Haluk Bulucu’ya, hatıra plaketi takdim etti.

Savunma 
Sanayii 
Müsteşarı 
Prof. Dr. 
İsmail Demir
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MSI Dergisi: Özgür Bey, görev 
sistemlerinin, insansız araçları 
tamamlayarak bir platform hâline 
getirdiği bir devirdeyiz. Bu doğrultuda, 
Meteksan Savunma’nın insansız 
araçlara yönelik görev sistemlerini 
özgün olarak tasarlıyor olması, 
Türkiye’ye neler katıyor? Meteksan 
Savunma, nasıl kritik bir rol oynuyor?
Özgür CANKARA: İnsansız hava araç-
larının (İHA’ların) ve silahlı İHA’ların 
(SİHA’ların), Zeytindalı Operasyonu’n-
da ne kadar kritik bir güç çarpanı oldu-
ğunu, hep beraber gördük. Türk savun-
ma ve havacılık sanayisinin geliştirdiği 
İHA’lar ile yapılan keşif-gözetleme faa-
liyetleri sayesinde, askeri ve sivil kayıp-
lar en aza indirildi. SİHA’lar ile hedef-
ler, tespit ve teşhisin ardından, çok kısa 

bir sürede vuruldu. Böylece, terörist 
unsurlar üzerinde çok etkin ve caydırıcı 
bir operasyon yürütüldü. Eğer bu İHA 
ve SİHA’ların, hem hava aracı hem de 
görev yükü, Türkiye’nin özgün ürünleri 
olmasaydı, operasyon sürecinde yaşa-
yacağımız çeşitli zorlukları, Türkiye’nin 
geçmiş tecrübelerine bakarak tahmin 
etmek hiç de güç değil. Bu yüzden, ister 
araç, ister görev sistemleri olsun, tam 
bağımsız savunma sanayisi misyonu ile 
ilerlerken milli ve özgün ürünlerimizin 
sayısını arttırmak çok önemli. Metek-
san Savunma da insansız sistemler ko-
nusunda sorumluluk alıyor ve özgün, 
yüksek performanslı, maliyet-etkin ve 
uluslararası alanda rekabetçi çözüm-
ler geliştiriyor.
Meteksan Savunma, insansız araçlarda 

görev yükü olarak kullanılacak, birçok 
kritik kabiliyete ve teknolojiye sahip. 
Bunlar, kurulduğumuz 2006 yılında 
beri, Türk savunma ve havacılık sana-
yisinde, henüz kabiliyet geliştirilmemiş 
alanlara odaklanmamızın sonucu ola-
rak ortaya çıktı. Özellikle RF teknolo-
jilerinde kazandığımız altyapıyı kulla-
narak, milli silah platformlarımız için 
radar altimetre, veri bağı gibi ürünler 
geliştirdik. Elde ettiğimiz bilgi birikimi-

Meteksan Savunma 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür CANKARA:

“Meteksan Savunma, 
insansız sistemler konusunda 
sorumluluk alıyor.” İnsansız araçlar, 

tümleşik bir görev 
platformu olarak ele 
alındığında, aracın 
kendisi kadar, görev 
yükünün de kritik 
olduğu görülüyor. 
Meteksan Savunma 
da görev sistemleri 
alanında farklı 
ihtiyaçları karşılayan; 
OKİS, İHA MİLDAR, 
C-bant Data Link, Uçuş 
Kontrol Bilgisayarı, 
Radar Altimetre, 
Retinar ve sonar 
çözümleri gibi çeşitli 
ürünlerle, insansız 
araçların etkinliğini 
arttırıyor. Meteksan 
Savunma’nın bu alandaki 
faaliyetlerini, Meteksan 
Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür 
Cankara ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
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nin ise Meteksan Savunma’ya insansız 
sistemleri görev yükleri konusunda 2 
önemli avantaj sağladığını gördük.
Bunlardan ilki; hacim, ağırlık ve güç 
tüketimi (SWAP) konularında, yüksek 
performanslı ve düşük bütçeli sis-
temleri tasarlama kabiliyeti. Özellikle 
İHA’lara entegre edeceğiniz sistemle-
rin, çok sınırlı hacme sığması, çok hafif 
olması ve güç tüketiminin çok düşük 
olması gerekiyor. Meteksan Savunma, 
SWAP sistemler geliştirme konusun-
da, ciddi bir birikime sahip. Farklı plat-
formlara entegrasyon çalışmalarını 
başarıyla yerine getirdik. Sistemleri-
mizin SWAP özelliğinin, İHA’lara, daha 
fazla faydalı yük taşıma ya da daha 
uzun menzil olarak dönüşü oluyor.
İkinci kritik konu ise elektronik harp 
(EH)’e karşı dayanım. Günümüzde ya-
şanan çatışmalarda, GPS sinyallerinin 
karıştırılması gibi EH eylemlerine, sık-
lıkla rastlıyoruz. Silah platformlarının 
ve alt sistemlerin, en zorlu muharebe 
şartları ve ağır EH taarruzu altında 
görev yapacak şekilde tasarlanmaları 
gerekiyor. Kurulduğumuzdan beri bu 
tip projelerde çalıştığımız için, tasarım 
genetiğimizde bu kaygılar var ve bu tür 
görev sistemlerini geliştirirken özgün 
bir bilgi birikimi sahibi olduk. Bu biriki-
mi, insansız araçlar için geliştirdiğimiz 
görev sistemlerine de uyguluyoruz.
Meteksan Savunma, bu iki kritik noktada 
da fark yaratan, değer katan çözümler 
ortaya koyuyor. Bu çözümlerimiz, Türk 
savunma ve havacılık sanayisi olarak, 
dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları-
nı karşılama çalışmalarımızda da kritik 
öneme sahip. Bir insansız sistemi oluş-
turan araç ya da görev yükünün, herhan-
gi bir ihracat kısıtlamasına sahip olma-
ması; kullanıcının taleplerine kolayca 
uyarlanabilmesi, çok önemli nitelikler. 
Biz de platformlar için, tam da bu nite-
liklere sahip görev yükleri sunuyoruz.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın 
insansız araçlara yönelik hangi 
ürünleri ve çözümleri var?
Özgür CANKARA: İHA’lara yönelik ola-
rak; Radar Altimetre, Otomatik Kalkış 
ve İniş Sistemi (OKİS), İHA MİLDAR,  
C Band Veri Linki ve Uçuş Kontrol Bil-
gisayarı ürünlerimiz var. Retinar çevre 
gözetleme radar ailemiz, insansız kara 
araçlarında da kullanılabilir. Sonar ve 
su altı haberleşme uygulamaları için 
modem ürünlerimiz de su üstü ve su 
altı insansız araçları için birer alt sis-
tem olabilir.

OKİS, Hizmete Hazır
MSI Dergisi: OKİS, kabul testleri 
tamamlanmış ve iki farklı İHA’da 
denenmiş bir sistem. OKİS’in 
önünde nasıl bir yol haritası var? 
Artık nihai bir ürün olarak ortaya 
çıktı diyebilir miyiz? Yurt içinde hangi 
sistemlerde kullanılacak; kaç adet 
teslim edilecek?
Özgür CANKARA: OKİS, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’nın yerli ve 
milli ürünler geliştirilmesi vizyonunun 
güzel bir örneği. Hâlen kullanımda 
olan, yurt dışı menşeli bir ürünün yerini 
alması için geliştirildi. Aslında OKİS’i 
geliştirdiğimiz proje, bir Ar-Ge projesi 
olarak kurgulandı. Fakat projenin ilk 
gününden itibaren ANKA platformunda 
kullanılabilecek özellikte bir prototip 
hedeflendi. Bu vizyon sayesinde, bu-
gün, seri üretime girebilecek bir ürünü 
ortaya koyduk ve ANKA üzerinde kalifi-
kasyonunu başarı ile tamamladık. Sıra-
sı gelmişken, SSM ve TUSAŞ’a, projede 
verdikleri destek için teşekkür etmek 

istiyorum. Onların geri bildirimleri ile 
yurt dışı muadillerinden daha yetenek-
li ve rekabetçi bir ürün geliştirmemiz 
mümkün oldu.
İnsansız sistemlere yönelik ürünlerde 
fark yarattığımızı belirttiğim SWAP ve 
EH dayanımı konuları, OKİS için de ge-
çerli. OKİS, hava ve yer birimlerinden 
oluşuyor. Hava birimi, 2,5 kg civarında 
bir ağırlığa sahip. Böylece OKİS, MALE 
sınıfı bir İHA olan ANKA’nın yanı sıra 
taktik İHA’lara da entegre edilebiliyor. 
Bunu da OKİS’i, BAYRAKTAR TB2’ye 
entegre edip başarılı bir şekilde test 
ederek gösterdik. Hava birimine enteg-
rasyon 3 günde; testler ise 16 sortide 
tamamlandı. Baykar Makina’ya da ver-
dikleri destek için ayrıca çok teşekkür 
ediyoruz.
OKİS, bir İHA’nın kalkış ve inişlerini, 
GPS sinyaline ihtiyaç duymadan, oto-
matik olarak yapabilmesini sağlıyor. 
Sistemde, hava ve yer birimleri, çok dar 
bir huzme ile EH dayanımı yüksek bir 
şekilde haberleşme gerçekleştiriyor.

Meteksan Savunma 
OKİS, kabul testlerini, 
ANKA İHA’sı ile 
tamamladı.

A
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MSI Dergisi: OKİS ile ilgili önünüzde 
nasıl bir yol haritası var?
Özgür CANKARA: OKİS’in hava birimi-
nin, bundan sonra yurt içinde üretilen 
ve emniyetli ve güvenli kalkış ve iniş 
için otomatik bir sisteme ihtiyaç duyan 
tüm İHA’ların üzerinde olmasını hedef-
liyoruz. Bunların arasında, çalışmaları 
devam eden GİHA ve AKINCI gibi sis-
temler de yer alıyor. Yerli İHA platform-
larının satış hedefleri ile doğru orantılı 
bir ihtiyaç planlaması yapılabilir.
Yer biriminin ise İHA’nın kalkış ve iniş 
yapacağı pistlerin kenarında yer alması 
gerekiyor. Bu tür sistemlerin, havaala-
nında yedekli olması da isteniyor. Yurt 
içinde, yedekleri ile birlikte, OKİS Yer 
Birimi’ne 30-40 adet arasında ihtiyaç 
olacağını öngörüyoruz.
OKİS, dünya genelinde de çok rekabet-
çi bir ürün. Zaten bu alanda, pazarda 
çok alternatif bulunmuyor. OKİS’in, 
muadillerinden daha üstün özelliklere 
sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca her-
hangi bir ihracat kısıtlamasına da tabi 
değil. Türk savunma ve havacılık sana-
yisinin, dost ve müttefik ülkelerin İHA 
ihtiyaçlarını karşıladığı projelerde de 
OKİS’in, İHA sistemi ile birlikte önerile-
ceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, bu ül-
keler, diğer İHA sistemleri için de böyle 
bir çözüme ihtiyaç duyarlarsa onlarla iş 
birliği yapabilir ve OKİS’i, platformları-
na entegre edebiliriz.
OKİS’i, fuarlarda tanıtmaya başladık. 
Yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz 
teklifler var. Bunlarla ilgili, kısa za-
manda, kamuoyuna güzel haberler ve-
rebileceğimizi umuyoruz.
OKİS’in yeni sürümlerinin geliştirilme-
si ile ilgili de düşüncelerimiz var. Mev-
cut durumda OKİS, İHA ile yer kontrol 
istasyonu üzerinden iletişim kuruyor. 
Doğrudan İHA ile iletişim kuran bir sü-
rümünü geliştirebiliriz.
Üzerinde düşündüğümüz bir başka 
konsept de OKİS’in menzilini 25-30 
km’ye çıkartıp, belirli görev senaryo-
larında, İHA’nın, GPS sinyaline gerek 
olmaksızın uçuş süresi boyunca kul-
lanımının sağlanması. Böylece GPS 
karıştırmasının etkileri de tamamen 
ortadan kaldırılabilir.

İHA MİLDAR, 
Etkinliği Arttıracak
MSI Dergisi: İHA MİLDAR ile ilgili 
çalışmalarınız hangi aşamada? Şubat 
ayında, Meteksan Savunma Genel 
Müdürü Tunç Batum ile yaptığımız 
söyleşide, birkaç ay içinde, kritik 
tasarım sürecini sonlandırmayı 
hedeflediğinizi öğrenmiştik. 
Kritik tasarım süreci tamamlandı mı?
Özgür CANKARA: İHA MİLDAR, hava 
araçları için tasarlanan; kötü hava ko-
şularında, gece/gündüz keşif ve gözet-
leme yapabilen; yaklaşık 27 km menzi-
le sahip bir radar sistemi olacak. SAR 
görüntüsü alabilecek ve GMTI modun-
da hareketli hedef tespiti yapabilecek. 

Özellikle SİHA’larda, çok önemli bir 
güç çarpanı olacak bir sistem. AKINCI 
SİHA’nın, algılayıcılarından biri olması-
nı hedefliyoruz.
Proje, başarılı bir şekilde devam edi-
yor. Hatta kazandıracağı kabiliyetlerin 
farkında olan kullanıcımız, projenin 
daha hızlı ilerlemesini istiyor. Biz de 
çalışmalarımızı bu doğrultuda yürü-
tüyoruz. Kritik tasarım sürecini büyük 
oranda tamamladık; ama kullanıcımı-
zın taleplerini de göz önüne alarak kri-
tik tasarımın sonlanmasını bekleme-
den, prototip üretim sürecine geçtik. 
Gelecek yılın ilk çeyreğinde, uçuş ve 
kalifikasyon testlerini gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Ardından, platform üretici-
lerine numune ürünler vererek testler 
gerçekleştirmek istiyoruz. Prototip sis-
temi IDEF 2019’da sergileyeceğiz.
Burada da SWAP ihtiyacının farkındayız 
ve hedefimiz, 30 kg’nin altında bir sis-
temi ortaya koymak. Bu, rakiplerimizle 
karşılaştırıldığında, çok düşük bir ağır-
lık. Böylece, tıpkı OKİS’te olduğu gibi, 
İHA MİLDAR’da da taktik seviye İHA’lar-
da bile kullanım imkânı sağlayacağız. 
Ayrıca çok rekabetçi bir fiyatı olacak.

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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Sıra, Veri Linkine Geliyor
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
TÜBİTAK tarafından da desteklenen 
bir iç Ar-Ge çalışması ile 
İHA’larda kullanılabilecek, 
C-bantta çalışan, elektronik harbe 
dayanıklı, frekans atlamalı 
bir veri linki geliştirmek için 
çalışmalar başlamıştı. 
Bu ürününüzün son durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Özgür CANKARA: Taktik ve üst sınıf 
İHA platformları ve insanlı keşif uçak-
larında ihtiyaç duyulan bu haberleşme 
altyapısı için, şu anda, yurt dışı kaynaklı 
çözümler kullanılıyor. Ancak bu durum 
yakın zamanda değişecek. Araların-
da bizim de yer aldığımız, haberleşme 
alanında faaliyet gösteren yerli firma-
larımız, bu sistem için, geliştirme ve 
uyumlandırma faaliyetlerini sürdürü-
yorlar. Bu anlamda, C-Bant Veri Ha-
berleşme Sistemi’nin, yerli ürünlerin 
rekabet edeceği bir alan olacağını söy-
leyebiliriz.
Sistem çözümümüz ile ilgili çalışmala-
rı tamamlamak üzereyiz. Kalifikasyon 
testleri devam eden ürünümüzü, Ey-
lül ayında, deneme amaçlı olarak İHA 
platform üreticilerine teslim etmeyi 

planlıyoruz. Meteksan Savunma’nın 
C bant veri linki, platformlarda hâlen 
kullanılan çözümün, tüm fonksiyonel 
özelliklerini kapsayacak. Bu ürünümüz 
de EH dayanımı yüksek bir çözüm ola-
cak. Bu konuda; veri aktarım güvenliği 
için, iki yönde frekans atlama ve tayfa 
yayma özellikleri ve harici kripto kul-
lanımına uygun bir yapıya sahip olma-
sı ile ön plana çıkacak. Ürünlerimizin 
vazgeçilmez özelliği olan SWAP, bura-
da da fark yaratacak.

MSI Dergisi: İHA’lara yönelik bir 
diğer çözümünüz olan Uçuş Kontrol 
Bilgisayarı ile ilgili çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Özgür CANKARA: Uçuş Kontrol Bil-
gisayarı, hep vurguladığımız ortak 
çalışma ve sinerji yaratmanın güzel 
bir örneği oldu. Vestel Savunma’nın, 
KARAYEL ürün ailesinin uçuş kontrol 

bilgisayarlarını biz üretiyoruz. Vestel 
Savunma, bu konudaki ihtiyacını orta-
ya koydu ve bizim yetkinliklerimiz ile 
uyuşan bu ürünü; 7 ayda tasarladık, 
ürettik, kalifiye ettik ve teslim ettik. Bu, 
bir rekor olabilir. Ürünümüz, dağıtık 
bir mimaride uçuş kontrol arayüzlerini 
sürüyor ve sensörlerden gelen verileri, 
uçuş bilgisayarına iletiyor.
Uçuş Kontrol Bilgisayarı, KARAYEL 
üzerinde, 7.000 saatin üzerinde uçuş 
gerçekleştirdi ve kendini ispatladı.

İHA MİLDAR, hava araçları için tasarlanan; kötü hava koşularında, 
gece/gündüz keşif ve gözetleme yapabilen; yaklaşık 27 km menzile 
sahip bir radar sistemi olacak. SAR görüntüsü alabilecek ve 
GMTI modunda hareketli hedef tespiti yapabilecek. 

Meteksan Savunma’nın, radyo frekansı 
spektrumunun K bandında çalışan KRA serisi 
radar altimetrelerinden KRA-201 (solda) ve 
C bandında çalışan CRA serisi radar 
altimetrelerinden CRA-201 (sağda)

Meteksan Savunma, füze veri bağlarında
 elde ettiği deneyimi insansız araçlara aktarıyor.

İHA MİLDAR
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MSI Dergisi: Radar altimetre ürün 
aileniz, hem yurt içinden hem de 
yurt dışından sipariş aldı. Bu ürün 
aileniz ile ilgili yol haritanızda 
neler var? Yeni modeller çıkacak mı, 
yeni siparişler bekliyor musunuz? 
Özgür CANKARA: Radar altimetre ile 
ilgili çalışmalarımız, bir silah platfor-
muna yönelik başladı. SWAP, yine en 
kritik gereksinimlerden biriydi. Ek ola-
rak, altimetrenin, yüksek hızda ve ma-
nevra açılarında; hatta farklı yeryüzü 
şartlarında bile hassas irtifa ölçümü 
yapması istendi. Bu şartlarda yüksek 
güvenilirlikle çalışan bir alt sitem, doğal 
olarak İHA üreticilerinin de ilgisini çekti. 
İlk ürünümüz, 2.500 ft irtifaya kadar ça-
lışıyordu. Gelen talepler üzerine, 5.000 
ft irtifaya kadar çalışan bir sürümünü 
geliştirdik. İlerleyen zamanlarda, talep 
gelmesi hâlinde, daha yüksek irtifalarda 
çalışan sürümleri de ortaya koyacağız.
Yurt içinde geliştirme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından, bu ürü-
nümüz, dost ve müttefik bir ülke ta-
rafından da tercih edildi. Bu ülkeden, 
deneme siparişlerindeki başarının 
ardından, yeni siparişler aldık. Yurt 
içinde de benzer bir deneme süreci ya-
şıyoruz. Çok yakında, yurt içinde, hem 
silah hem hava platformları için ilk seri 

üretim siparişlerimizi almış olacağız. 
ITAR gibi kısıtlamalara bağlı olmayan 
ve farklı platformlara entegrasyonu 
konusunda da kendini ispatlayan ürü-
nümüzün, dost ve müttefik ülkelerin 
ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılaya-
cağına inanıyoruz.

Retinar’ın Hedefinde 
Kara Araçları Var
MSI Dergisi: Retinar radar aileniz, 
insansız kara araçlarının faydalı 
yük seçenekleri arasında yer alıyor. 
Retinar radar ailenizin, insansız kara 
araçlarına entegrasyonu ile ilgili 
öngörüleriniz neler? 
Özgür CANKARA: Retinar, ortalama 
25 kg ağırlığı ile pek çok insansız araç 
tarafından kullanılabilecek bir alt sis-
tem. Retinar geliştirilirken operasyonel 
ihtiyaçlar doğrultusunda, kablolu ya da 
kablosuz uzaktan kumanda edilecek 
şekilde tasarlandı. Tehdidin yüksek ol-
duğu, insan için riskli operasyonlarda 
ya da sınır güvenliği faaliyetlerinde, in-
sansız kara araçlarına, keşif-gözetleme 
kabiliyeti kazandırabilecek bir sistem. 
Ayrıca, gelişen bir konsept olarak, mev-
cut insanlı araçların, bazı kullanım se-
naryoları için insansızlaştırıldığını da 
gözlemliyoruz. Bu araçlarda, personelin 

hayatını tehlikeye sokmamak için insan-
sız kullanıma geçildiğinde, Retinar, du-
rumsal farkındalığı sağlayacak algılayı-
cılardan biri olarak görev yapabilir.
Kara aracı üreticisi firmalarla Retinar 
entegrasyonu konusunda çalışmak için 
her zaman hazırız. Konseptler geliştik-
çe, bu çalışmaların daha yoğun olarak 
gündeme geleceğini düşünüyoruz.

İnsanız Deniz Araçları için 
Sonar ve Haberleşme 
Çözümleri
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, 
Türkiye’nin su altı akustiği 
mükemmeliyet merkezi olarak 
YAKAMOS sonarı gibi yetkin bir ürüne 
sahip. İnsansız su üstü ve 
su altı araçlarına yönelik 
sonar çözümleriniz de olacak mı?
Özgür CANKARA: İnsansız otonom 
araçların gelişimi, denizlerde, hava ve 
karadaki gelişimin gerisinde kaldı. Bu-
nun sebebi, deniz şartlarının getirdiği 
zorluklar olabilir. Fakat eninde sonun-
da, aynı yükseliş trendinin, insansız 
deniz araçlarında da gerçekleşeceğini 
bekleyebiliriz. Kısa vadede baktığımız-
da, en yüksek potansiyel, mayın tarama 
ve avlama faaliyetlerinde görülüyor. Bu 
faaliyetlerde, şu anda kullanılan uzak-

Ortalama 25 kg ağırlığı ile pek çok insansız araç 
tarafından kullanılabilecek bir alt sistem olan 
Retinar, fotoğraftaki OPUS sürümü ile elektro-optik 
sensörlerle entegre olarak da kullanılabiliyor.

Meteksan Savunma, geliştirme projelerinin başarıyla tamamlanması ile ürünleşme çalışmalarına da 
ağırlık vermeye başladı.
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tan komutalı araçların ötesinde, oto-
nom çalışabilecek insansız araçların 
gelişim göstermesini bekliyoruz. Bu 
operasyonların, insan hayatını riske at-
madan, sualtı ve suüstü insansız deniz 
araçları ile yapılması mümkün.
Sonar alanındaki yetkinliklerimizi, bu 
tür araçların ana sensörü olacak, görev 
gereksinimlerine uygun sonarlar geliş-
tirmek için kullanmak istiyoruz. Bu ko-
nuda bize verilecek görevlere hazırız.
Ayrıca, sualtı sayısal modemi ürünü-
müzle, deniz araçlarının sualtı iletişimi 
için de çözümler geliştirebiliriz. Özel-
likle sürü teknolojilerinin yaygınlaştığı 
günümüzde, bu iletişim kabiliyetinin 
çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: İnsansız araçlara 
yönelik önümüzdeki dönemde 
yeni çözümleriniz olacak mı?
Özgür CANKARA: İnsansız araçlara 
yönelik ürünlerimizin hemen hemen 
hepsinin, başka uygulama alanlarından 
uyarladığımız çözümler olduğunu gö-
rüyoruz. Örneğin OKİS ve İHA MİLDAR, 
MİLDAR projemizden ortaya çıkan 
ürünler. Dolayısıyla, insansız araçlara 
özel projeler yürütmediğimiz alanlarda 
bile türev çözümler geliştirme yetene-
ğimizin yarattığı potansiyel, varlığını 
hep sürdürecek.
Bunun yanında, İHA’lara özel ürün ve 
çözümlerle ilgili, sürekli fikir jimnas-
tiği yapmaya da devam ediyoruz. Üze-
rinde düşündüğümüz konulardan biri, 
İHA’ların, paylaşılan hava sahasında 
uçabilmesi için gerekli, “algıla ve ka-
çın” (sense and aviod) teknolojileri.
İHA’ların sayısının artması ve bunların 
sivil hava trafiği ile aynı hava sahasını 
kullanmaya başlaması ile birlikte, hava 
trafiğinin yönetilmesi konusunda ciddi 
sıkıntılar başlayacak. Özellikle insansız 
platformların, havada çarpışma riski 
artacak. Bu konuda sorun yaşama ihti-
mali en yüksek ülkelerden biri ABD ve 
bu konuda şimdiden önlemler almaya 
çalışıyorlar. Bazı İHA’larda, algıla ve 
kaçın sistemleri kullanılmaya başlandı. 
Bu sistemler, belli bir uzaklıktaki ci-
simleri algılıyorlar ve gerektiğinde, İHA 
pilotunu uyararak kaçınma manevrala-
rı öneriyorlar. İleride, kaçınma, otonom 
da olabilir. Bu alanda sahip olduğumuz 
bilgi birikimi ve kabiliyetler ile farklı 
algılayıcıları bir arada kullanan hibrit 
çözümler geliştirebiliriz.
Üzerine eğildiğimiz bir diğer konu, kol 
içi haberleşme. Kol hâlinde uçan uçak-
ların, kendi aralarında yüksek hızda 

haberleşmeleri konsepti gelişiyor. Bu 
konsept, hem ağ merkezli harekatı 
destekliyor hem de haberleşme sin-
yalleri, ancak koldaki uçaklara erişe-
bilecek kadar güçlü olduğundan, gö-
rünmezlik teknolojilerini destekliyor. 
Meteksan Savunma’nın da böyle bir 
sistemin antenlerini ve haberleşme 
protokollerini tasarlayabilecek birikimi 
ve kabiliyetleri var. Böyle bir sistem, 
sürü İHA’lar için de uyarlanabilir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
Özgür CANKARA: Aslında, tüm sektörü 
ilgilendirdiğini değerlendirdiğimiz ve 
ortak akılla çözebileceğimiz bir konu 
var. Bir tarafta yurt içindeki acil ihtiyaç-
ları karşılıyoruz, diğer tarafta da özgün 
çözümler geliştiriyoruz. Bunlar, zaman 
ekseninde çelişen faaliyetler. Özgün 
çözümler, biraz zaman alabiliyor; ihti-
yaçlar ise o kadar bekleyemiyor. Sek-
tör olarak çözümü, ilk aşamada hazır 
alt sistemlerle yola çıkmakta, sonra 
özgün sistemlere geçmekte bulduk ve 
bugüne kadar da başarıyla uyguladık.
Dolayısıyla, Meteksan Savunma gibi alt 
sistem sağlayıcıları, özgün bir alt siste-
mi kullanıma sunduğunda, bu sistem, 
daha önceden kullanılan bir alt siste-

min yerini alıyor; diğer yandan da plat-
formun o ana kadarki altyapısı, eski alt 
sisteme göre kurgulanıyor. Örneğin, bir 
İHA’nın üzerindeki bir alt sistem değiş-
tiğinde, İHA’nın yer kontrol istasyonun-
da da donanım ve yazılım değişiklikleri 
gerekebiliyor. Bu değişiklikler, yeni alt 
sistemin, eski sistemin arayüzlerini 
sürdürememesi gibi bir tasarım zafi-
yetinden kaynaklanmıyor; kullanıcının 
daha üstün özellikler ya da daha yük-
sek performans taleplerini karşılamak 
için gerçekleştirilen, zorunlu değişik-
likler oluyor.
Sonuçta, yeni alt sistemin kullanımı, 
platform tarafında, ek değişiklikler 
gerektirebiliyor ve bunun maliyetinin 
nasıl ele alınabileceği, çoğunlukla gri 
alandaki bir konu oluyor. İnanıyorum 
ki bu konu, sektörün ortak aklı ile ele 
alınırsa güzel bir çözüm bulabiliriz. Bu 
konuyu da sektörümüzün yayını MSI 
Dergisi üzerinden, tüm paydaşlarımızın 
ilgisine sunmak isteriz.

Meteksan Savunma Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Cankara’ya, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

İnsansız araçlara yönelik ürünlerimizin hemen hemen 
hepsinin, başka uygulama alanlarından uyarladığımız çözümler 
olduğunu görüyoruz. Örneğin OKİS ve İHA MİLDAR, MİLDAR 
projemizden ortaya çıkan ürünler. 
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Deniz araçlarına yönelik kategorilerin de eklendiği ya-
rışmanın konsepti, öğrenci ve firmaların, belli kate-
gorilerde, ayrı ayrı yarışabileceği şekilde değiştirildi. 

Bu yılki yarışmanın bir diğer yeniliği ise yarışmaya katılacak 
firma ve öğrencilere, yarışma öncesinde çeşitli destekler de 
verilecek olması.
Bu yılki yarışmanın ana kategorileri şunlar olacak:
n	 İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme 
 Yarışması.
n	 İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması ve
n	 İnsansız ve Otonom Deniz Sistemleri 
 Endüstriyel Tasarım Yarışması.
Bu kategorilerden ilk ikisinde, prototip araçlar da üretilecek; 
diğerinde ise sadece tasarım yapılacak. İlk iki kategoride 
üretilen prototip araçlar, farklı senaryolar dahilindeki görev-
leri tamamlamaya çalışarak yarışacaklar.

Robotlar, Kara Savaşlarına Hazırlanıyor
ROBOİK’in İKA Geliştirme Yarışması kısmında, “Öğrenciler 
ve Bağımsız Katılımcılar” alt kategorisi ile “Küçük Ölçekli 
İşletmeler” alt kategorisi altında geliştirilen araçlar, çeşitli 
senaryolar dahilinde bilfiil yarışacaklar. Öğrenciler ve Ba-
ğımsız Katılımcılar alt kategorisindeki katılımcılara, SSM ta-
rafından, yarışma öncesinde, kendi algoritmalarını entegre 
edebilecekleri geliştirme platformu, ücretsiz olarak sağla-
nacak. Küçük Ölçekli İşletmeler alt kategorisindeki yarışma-
cılara ise üst limiti daha sonra SSM tarafından belirlenecek 
bir miktarda, maddi destek sağlanacak.
Bu iki alt kategori altında, katılımcıların profesyonellik duru-
muna göre, 3’er farklı senaryo bulunuyor:
1. Öğrenciler/Bağımsız Katılımcılar alt kategorisi:
 A. Meskûn Mahal Görevi
 B. Kurtarma Görevi
 C. İmha Görevi
2. Küçük Ölçekli İşletmeler alt kategorisi:
 A. Haritalama Görevi
 B. İGK Görevi / Throwbot
 C. Off-Road Görevi

İKA Geliştirme Yarışması’nda ayrıca, aracını sunum yapabi-
lecek seviyeye getirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin katıla-
bileceği, bir de “Serbest Kategori” olacak. Kişi veya firmala-
rın geliştirdikleri prototip araçlar, bu kategori kapsamında 
sağlanacak olan demo alanında sergilenecek. Bu yarışma 
için son başvuru tarihi 14 Eylül.

SSM ROBOİK 
Yarışmalarında, 
Robotlar 
Sahaya İnecek
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM), 22 Mayıs’ta, Ankara’da 
düzenlediği bir etkinlik ile bu yılki 
ROBOİK yarışmalarının lansmanını 
gerçekleştirdi. İlki, geçtiğimiz yıl, 
insansız ve otonom kara araçlarının 
tasarımı konulu gerçekleştirilen 
yarışmanın konsepti, bu yıl, tasarımın 
ötesine geçerek prototipleri de 
içerecek şekilde genişletildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Robotların Suyun Altındaki Mücadelesi
Son başvuru tarihi 13 Temmuz olan İnsansız Su Altı Araçla-
rı Prototip Yarışması’na ise lise, ön lisans, lisans ve lisan-
süstü öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu takımlar ka-
tılabilecek. Bu takımlar, en az 4, en fazla 10 öğrenciden ve  
1 adet danışmandan oluşacak. Öğrenciler, farklı okullardan 
bir araya gelerek karma takımlar da oluşturabilecekler. Bu 
yarışmanın altında ise 4 farklı senaryo bulunuyor:
1. Enkaz Çıkarma Görevi,
2. Mayın Arama ve imha,
3. Montaj ve 
4. Otonom Görev.

Tasarım Yarışması, 
Hayallerin Sınırlarını Zorlayacak
İnsansız ve Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım 
Yarışması kapsamında ise prototip üretimi yapılmayacak; 
sadece araç tasarımı gerçekleştirilecek. Birey veya ta-
kım halinde katılacak yarışmacılar, 3 boyutlu modelleme  
yazılımlarını kullanarak, endüstriyel tasarım bağlamın-
da detaylandırılmış araç ve ekipmanlar tasarlayacaklar.  
Bu yarışma için ise son başvurular 5 Ekim’e kadar yapıla-
bilecek.
Kompakt ve yenilikçi teknoloji fikirlerinin ön plana çıkarılma-
sının beklendiği bu yarışmada, tasarımcılar, gerçek ölçekli 
sistemleri göz önünde bulundurarak; su altı ve su üstündeki, 
şu görevlerde kullanılabilecek sistemleri çalışmakta serbest 
olacaklar:
n	 Muharebe,
n	 İstihbarat, gözetleme ve keşif,
n	 Arama ve kurtarma ve
n	 Mayın arama tespit ve imha görevleri.

Gerçekleştirilecek tasarımların hedefi, form ve fonksiyon 
ilişkisini yeniden yorumlayarak, uygulama ve operasyon 
ilişkilendirmelerinde sınırlamaların ötesine geçmek olarak 
ifade ediliyor. Yarışmacıların tasarımları ise şu başlıklar al-
tında değerlendirilecek:
n	 Yenilikçi yaklaşım,
n	 İhtiyaçlara cevap verebilme,
n	 Üretim ve uygulanabilirlik,
n	 Görsel kriterler ve
n	 Konsept detaylandırma.

ROBOİK, Gelişmeye 
Devam Edecek
Lansmanda konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir, şunları söyledi: “ROBOİK, yerli imkânları geniş 
bir kitlenin katılımı ile tabana yayarak, sektöre yetişmiş insan 
kaynağı, teknik kabiliyet ve en değerlisi, yeni ve özgün fikirle-
rin ortaya çıkarılması amacıyla planlandı. ROBOİK, gelişen ve 
güçlenen Türkiye’nin, daha etkin şekilde varlık göstermesine 
büyük katkı sağlayacak pek çok unsurun ortaya çıkarılmasın-
da, öncü rol oynayacak aktörlerden biri olacaktır. Geçen yıl 
ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bize, ülke insa-
nımızın milli hassasiyete katkı sağlamak için nasıl çaba gös-
terdiğinin büyük bir ispatı oldu. ROBOİK, ülkemizin şartları ve 
geleceğe ilişkin vizyonumuzun kapsamlı bir analizi neticesin-
de, ülke hedefleri ve öncelikleri dikkate alınarak oluşturulan 
uzun vadeli bir projeksiyon doğrultusunda, her yıl, gelişerek 
devam edecek.”
Etkinlikte ayrıca, geçen yıl düzenlenen yarışmada dereceye gi-
renler, Prof. Dr. Demir’le birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
Başvuru tarihleri belirlenmiş olan 3 ana yarışma kategorisinin 
detaylı yarışma takvimleri ise önümüzdeki günlerde, başvurula-
rın da yapılacağı roboik.ssm.gov.tr adresinden duyurulacak. u

Tablo 1. Yarışmalar Kapsamında Verilecek Ödüller

   1’inci 2’nci 3’üncü
İnsansız ve Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması 25.000 TL 15.000 TL 10.000 TL
İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması  30.000 TL 20.000 TL 10.000 TL

İKA Geliştirme Yarışması
 Öğrenciler/Bağımsız Katılımcılar 30.000 TL 20.000 TL 10.000 TL

  Küçük Ölçekli İşletmeler 30.000 TL 20.000 TL 10.000 TL

 İKA Geliştirme Yarışması Alt Kategorileri
1. Öğrenciler/Bağımsız Katılımcılar alt kategorisi
2. Küçük Ölçekli İşletmeler alt kategorisi:
3. Serbest Kategori

SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler 
Daire Başkanı Gökhan Uçar, 
yaptığı sunumda, İnsansız ve 
Otonom Kara Araçları (İKA) 
Geliştirme Yarışması hakkında 
bilgi paylaştı.

Lansman sırasında bir sunum yapan 
SSM Deniz Araçları Daire Başkanı 
Alper Köse, İnsansız Su Altı Araçları 
Prototip Yarışması ve İnsansız ve 
Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel 
Tasarım Yarışması’nı tanıttı.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
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Meskûn mekân kullanımı 
için tasarlanan SAR 109; hafifliği, 

kompaktlığı ve9x19 tabanca mermisi 
kullanıyor olması gibi 

özellikleriyle talep görüyor.
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Dünyanın, dev-
let destekli ilk 
ve tek “Mar-

kalaşma Programı” olan ve 
Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen Turquality, 
ağırlaşan rekabet koşulları 
ve değişen tüketim kalıpla-
rına uyum sağlayarak güçlü 
küresel markalar yaratmayı 
amaçlayan Türk firmalarını 
destekliyor. Ar-Ge çalış-
maları ve yenilikçi ürünleri 
ile alanında, dünyanın önde 
gelen firmalarından biri 
olan Sarsılmaz, vizyonu ile 
örtüşen Turquality Progra-
mı’na, Türk savunma sa-
nayisinden kabul edilen ilk 
firma.

Dünya Çapında 
Marka için Dünya 
Çapında Altyapı
Türk Silahlı Kuvvetleri  
(TSK)’nin ve İçişleri Bakanlı-
ğının en büyük silah ve mü-
himmat tedarikçisi ve aynı 
zamanda dünya genelinde 
21 ülkenin kolluk kuvvet-
lerinin de tercihi olan Sar-

sılmaz; üretim tesislerinin 
teknolojisi ve kapasitesi, 
ürün kalitesi ve çeşitliliği ile 
dünyanın sayılı markaların-
dan biri. Ürün portföyünde; 
5 çeşit piyade tüfeği, 2 çeşit 
makineli tabanca, 100’e ya-
kın tabanca, 50’nin üzerinde 
av ve spor tüfeği, tabanca 
ve tüfek mühimmatı, av fi-
şekleri, sivil patlayıcılar ve 
delme-patlatma ürünleri 
yer alan Sarsılmaz, bu çap-
ta bir ürün portföyüne sahip, 
tek örnek. İhracat yaptığı 
ülke sayısı 81’e ulaşan Sar-
sılmaz, 65.000 metrekare 
açık, 40.000 metrekare ka-
palı alanı ile Avrupa’nın en 
büyük entegre silah üretim 
tesisine sahip.
Böylesine büyük bir ürün 
portföyüne sahip olmak, el-
bette Ar-Ge’de çok güçlü ol-
mayı gerektiriyor. Türkiye’de 
hafif silah sektöründe Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sertifikalandırılan 
tek Ar-Ge Merkezi, Sarsıl-
maz bünyesinde bulunuyor. 
60 mühendis ve teknik per-

sonelin tam zamanlı çalıştı-
ğı bu merkezde, Türkiye’nin 
önde gelen üniversiteleri 
(Düzce Üniversitesi, Eski-
şehir Osmangazi Üniversi-
tesi, İstanbul Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi) 
ve TÜBİTAK SAGE gibi bilim 
kuruluşları ile ortak projeler 
yürütülüyor.

Havacılık Sektörüne 
Taşan Yetenekler
Sarsılmaz, havacılık sektö-
ründe de yükselen bir aktör. 
TUSAŞ iş birliğiyle; Boeing, 
Airbus, Sikorsky, Leonardo 
(AgustaWestland) ve Bom-
bardier gibi dünya devleri ve 
JSF projesi için, bugüne ka-
dar, 300’ün üzerinde farklı 
parçanın üretimi yapıldı ve 
yapılmaya devam ediliyor. 
Yine TUSAŞ’ın yürüttüğü; 
ATAK, ANKA, HÜRKUŞ ve 
MELTEM programlarında, 
Sarsılmaz’ın ürettiği, 50’nin 
üzerinde farklı parça bulu-
nuyor.

Sarsılmaz:
Yenilikçi Ürünler,
Güçlü Marka
Sarsılmaz, küresel çapta başarı için, yenilikçi ürünler kadar, 
  marka bilinirliğinin de kritik öneme sahip olduğunun bilinci ile markalaşma
    çalışmalarını sürdürüyor. Markalaşmaya büyük önem veren Sarsılmaz, 
       dünya markaları yaratmayı hedefleyen Turquality Programı’na 

2012 yılında kabul edilerek, programa dahil edilen 
    ilk savunma sanayisi firması olmuştu.

         Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. / sarsilmaz@sarsilmaz.com.tr

Faaliyetlerini, mühimmat üretimi ile 
genişleten Sarsılmaz, farklı kalibrelerdeki 
piyade tüfeklerine yönelik fişekler de üretiyor.

T
üm

 fotoğraflar: ©
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Sarsılmaz’ın havacılık ala-
nındaki hedefleri, parça üre-
timi ile sınırlı değil. TUSAŞ 
ve Sarsılmaz, taarruz heli-
kopterlerinde kullanılacak 
top sistemlerinin geliştiril-
mesi, tasarımı, üretimi, lo-
jistik desteği, pazarlanması 
ve ihracatını kapsayan, ortak 
bir girişimde de bulundular. 

Projenin öncelikli hedef-
leri arasında, ATAK 

helikopterleri için 
yerli motor ge-
liştirilmesi ve 20 
mm top sistemi-
nin yerlileştiril-
mesi yer alıyor.

 

Hafif Silahların 
Mükemmeliyet 
Merkezi
Sarsılmaz, TSK’nın yeni pi-
yade tüfeği olan, MPT-76’nın 
seri üretiminde de görev alan 
firmalardan biri. İlk etapta 
10.000 adet MPT-76 üretimi 
için yola çıkıldı; yeni söz-
leşmeler ile bu sayı, 20.750 
adede yükseldi. MPT-76’nın 
her bir parçası, Sarsılmaz’ın 
kendi tasarımı olan piyade 
tüfeklerinden gelen bilgi biri-
kimi ve ileri üretim teknolo-
jileri ile harmanlanıyor. Sar-
sılmaz’ın bu konudaki bakış 
açısı, yüksek mukavemetli 
parçalar, yüksek üretim ka-
pasitesi ve tekrar edilebilir 
üretim teknolojisi olarak ta-
nımlanabilir.

Sarsılmaz SAR 9’un MT9 
METE sürümü, ÖYTG projesi 
kapsamında, TSK’nın ve 
EGM’nin kullanımına 
sunuluyor.
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Sarsılmaz, 7,62 mm’lik 
MPT-76’nın yanı sıra dünya 
genelinde tercih edilen bir 
diğer kalibre olan 5,56 mm 
mühimmat kullanan piyade 
tüfekleri üzerinde de ça-
lışıyor. Sarsılmaz’ın, hem 
TSK’ya hem de Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü (EGM)’ne 
tedarik ettiği, kendi özgün 
tasarımı piyade tüfekleri  
SAR 223T ve SAR 223C, son 
5 yıldır, yurt dışında da büyük 
ilgi görüyor. TSK tarafından 
özel olarak talep edilen, pis-
tonlu model SAR 223P’nin 
üretimine de 2018’de başlan-
dı. Sarsılmaz, bir taraftan da 
bu ürünler ile yabancı devlet 
kurumlarının açtığı ihalelere 
katılıyor. Ürünlerini tanıyıp, 
deneme imkânı bulan bazı 
yabancı devlet kurumlarına 

ise ihalesiz doğrudan tesli-
mat yapılıyor.
Kavramayı kolaylaştıran po-
limer ray kılıfları ve modern 
kompakt taktik dipçik gibi 
geliştirmelerle yeni görünü-
müne kavuşan makineli ta-
banca SAR 109 da hem TSK 
hem de EGM’ye tedarik edi-
liyor. Meskûn mahal kullanı-
mı için tasarlanan SAR 109; 
hafifliği, kompaktlığı ve 9x19 
tabanca mermisi kullanıyor 
olması gibi avantajları nede-
niyle oldukça talep görüyor.
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığının yürüttüğü, Özgün Yerli 
Tabanca Geliştirme (ÖYTG) 
projesini birincilikle tamam-
layarak “Milli Tabanca” ol-
maya layık görülen, yarı oto-
matik görev tabancası SAR 
9, bu yılın en çok konuşulan 

hafif silah modellerinden 
biri oldu. Sadece TSK değil, 
EGM’nin yürüttüğü ihalede 
de testleri tamamlayabi-
len tek tabanca olan SAR 9, 
uluslararası fuarlarda, ya-
bancı devlet adamları, askeri 
ve güvenlik güçleri mensup-
ları tarafından da merak ve 
takdirle inceleniyor. Özel-
likle ABD’de, son aylarda; 
tasarımı, teknik özellikleri, 
ergonomisi, parçaların mu-

kavemeti, kullanılan çeliğin 
kalitesi ve üretim teknolojisi 
ile hem sosyal medyada hem 
de sektör dergilerinde adın-
dan söz ettirmeye başlayan 
SAR 9’un, MT9 METE modeli, 
TSK için 110.000’in üzerinde; 
EGM için ise 40.000 adet üre-
tilecek. u
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Sarsılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni silahı olan 
MPT-76 piyade tüfeğinin seri üretimini üstlenen 
firmalar arasında yer alıyor.

Sarsılmaz’ın hem TSK’ya hem de EGM’ye 
tedarik ettiği SAR 223T, yurt dışında da 
büyük ilgi görüyor.

Bir AK-47 klonu olan 
SAR 308, Sarsılmaz’ın 
teknolojisini ve üretim 
kalitesini, Doğu Bloku 
silahlarına taşıyor.
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MSI Dergisi: Serdar Bey, Nisan ayı 
başında, Dormak ile distribütörlük 
anlaşması imzaladınız. Bize bu gelişme 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu yeni 
iş birliği, Honeywell’in Türkiye’deki 
operasyonlarını nasıl etkileyecek?
Serdar ÇETİNGÜL: Bu gelişme, aslında 
Türkiye’deki kullanıcılarımıza daha iyi 
hizmet sunma arayışımızın bir sonucu. 
Böylece, Türkiye’de, savunma ve ha-
vacılık sektöründe çalışmalarımız, iki 
koldan ilerliyor olacak.
Son 5 yıldır, orijinal ekipman üreticileri 
(OEM) ile yakından çalışıyoruz. Örneğin, 
TUSAŞ, bir OEM ve TUSAŞ’ın yürüttüğü 
platform geliştirme projelerinde, hem 
ürünün pazara hızlı bir şekilde çıkabil-
mesi hem de üstün bir performansa 
sahip olabilmesi için alt sistemler sağ-
lıyoruz. Bu iş modeli, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin gelişimi ile olgun-
laşan bir durum.
Diğer tarafta ise Türkiye’de, silah-
lı kuvvetlerin ve kolluk kuvvetlerinin 
envanterinde yer alan birçok hava 
aracında, Honeywell’in çeşitli ürün-
leri kullanılıyor. Bu araçların arasın-
da F-16 ve C-130 uçakları ile BLACK 
HAWK ve CHINOOK helikopterleri 
bulunuyor. Bunların bakım ve idame-

Honeywell, Türkiye’de, 
Hem Kullanıcıyı 

Hem de Yeni Projeleri 
Destekliyor

Son dönemde, Türkiye’de gerçekleştirilen 
her fuara kapsamlı bir katılım gösteren ve 

bu etkinliklerde, iş birliği konulu çok sayıda 
görüşme gerçekleştiren Honeywell, bu geleneğini, 

Eurasia Airshow 2018’de de devam ettirdi. 
Fuara, Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili yenilik 

haberleri ile gelen Honeywell’in çalışmaları ve 
önümüzdeki dönem ile ilgili planları hakkında, 

Honeywell DSI (Defence and Space International 
/ Uluslararası Savunma ve Uzay) Bölge Yöneticisi 

Serdar Çetingül’den bilgi aldık.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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si de önemli bir faaliyet. Bugüne ka-
dar, bu araçlar ile ilgili yedek parça ya 
da tamir gibi ihtiyaçlar, genelde FMS 
(Yabancı Askeri Satışlar) kanalı ile 
karşılandı. FMS’de, kullanıcı, Ameri-
kan hükümetine ihtiyacını bildiriyor; 
örneğin, “Benim bu parçaya ihtiyacım 
var.” diyor ve parça geliyor. Sonuçta, 
o parça Honeywell tarafından sağlanı-
yor; ama arada FMS mekanizması iş-
liyor ve bu durum, kullanıcı açısından 
avantajlar kadar bazı dezavantajlar da 
barındırıyor. Örneğin, süreler uzaya-
biliyor. Ama yerel bir distribütörünüz 
olduğunda, bu süreyi ciddi derecede 
kısaltabiliyorsunuz.
Ayrıca, yerel distribütörümüz, kullanı-
cılarımızın taleplerini planlayıp yerel 
stok tutabiliyor. Üretim süreçleri nede-
niyle teslimi uzayan ürünlerimiz olabi-
liyor. Talebin çok iyi planlanıp stok tu-
tulması, kullanıcı için önemli bir katma 
değer yaratıyor. Kullanıcı, alımlarını, 
FMS mekanizması yerine, kendi şartla-
rı ile yapabiliyor.
Neticede, Türkiye’de, arkasında Ho-
neywell’in mühendislik gücü ile des-
tek olacağı bir distribütörlük yapısına 
ihtiyaç vardı. Dormak, yaklaşık 25 yıl-
dır Honeywell’i temsil eden bir firma. 

Distribütörlük, her iki taraf için de bir 
adım öteye geçmek oldu. Bu, Nisan ayı 
başında gerçekleşen, çok yeni bir ge-
lişme.
Başka bir açıdan baktığımızda, bu 
gelişme, Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu ile daha da 
önemli hâle geliyor. Sistemlerimiz ve 
çözümlerimiz, kullanıcılarımıza, ma-
liyet-etkinlik gibi faydalar da sağlıyor. 
Karşımızda, ticari kaygılar da taşıyan 
bir yapı olduğunda, kendimizi daha 
rahat anlatabiliyoruz. Önümüzde-
ki süreçte, kullanıcı için yarattığımız 
katma değerin, daha çok takdir edile-
ceğine inanıyoruz.

Honeywell, CTS800 motoru için, bir endüstrileşme 
planı ortaya koydu.

CTS800, T129 ATAK’ın ardından, T625’te de kullanılacak.
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MSI Dergisi: Honeywell, son dönemde, 
Bağlantılı Teknolojiler (Connected 
Technologies) kavramını ön plana 
çıkartıyor. Honeywell’in bu konudaki 
vizyonunu anlatır mısınız?
Serdar ÇETİNGÜL: Bu kavram, bizim 
için gerçekten çok ön planda. Planları-
mızı ve yatırımlarımızı da bu doğrultu-
da yapıyoruz.
Son yıllarda, özellikle uydu teknolojile-
ri çok gelişti ve uydu haberleşmesinde, 
bant genişliği arttı. Bu, daha hacimli 
veriyi, bir yerden bir yere, daha kısa 
zamanda aktarabileceğiniz anlamına 
geliyor. Ve bu gelişme, Honeywell gibi 
sistem sağlayıcılarının önünde, yeni 
kapılar açıyor.
Honeywell’in portföyüne baktığımızda, 
çok geniş bir yelpazede ürünler görü-
yoruz. Yönetim Kurulu Başkanımızın 
bir sözü var: “Honeywell, kendi uçağı-
nı yapmak istese, %70’i, kendi sistem-
lerinden oluşurdu.” Önde gelen uçak 
üreticilerinin ürünlerinde, alt yükleni-
cilerinden gelen parçaların payı düşü-
nüldüğünde, bu çok yüksek bir rakam 
ve Honeywell’in ürün portföyünün ge-

nişliğini, çok iyi anlatan bir örnek. İniş 
takımlarından, kokpit göstergelerine; 
uçuş bilgisayar sistemlerinden, hava 
radarı gibi sensörlere; hava veri bil-
gisayarından, yedek güç ünitesine ve 
motorlara kadar, çok çeşitli çözümle-
rimiz var.
Tüm bu sistemleri kendimiz tasarladığı-
mız için, bunların ürettiği verileri de top-
layabiliyoruz ve anlamlandırabiliyoruz. 
Ürünün ömür devri boyunca; ne zaman 
bakıma girmesi gerektiğini, ne zaman 
arızalanabileceğini öngörebiliyoruz. 
Şimdi, tüm bu sistemlerin, ürettikleri 
veriyi, uçuş sırasında, gerçek zamanlı 
olarak, uydu üzerinden bir merkeze ilet-
tiğini düşünün. O zaman, hangi sistemin 
ne durumda olduğunu, gerçek zamanlı 
olarak takip edebilir hâle geliriz. Ya da 
bir bölgede uçan tüm uçakların hava 
radarlarından gelen bilgilerin, gerçek 
zamanlı olarak indirilip birleştirildiğini 
düşünün. Böylece, tüm bölgedeki hava 
durumunun, gerçek zamanlı ve çok net 
bir resmini elde edebiliriz.
Bu kabiliyet, sizi çok farklı bir yere gö-
türür. Kullanıcınızın, ömür devri mas-

rafları düşer. Çünkü her türlü bakım 
ve tamir ihtiyacına, anında müdahale 
edebiliyor olursunuz. Örneğin, pilot-
larınızın, inişte, daha çok iniş takım-
larındaki freni mi kullandığını, yoksa 
motorun itkisini tersine çevirerek mi 
yavaşladığını kaydedip analizler ya-
parak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. 
Çünkü ilk yöntemde, frenleriniz daha 
hızlı aşınıyor; ikincisinde ise daha çok 
yakıt harcıyorsunuz.
Bağlantılı Teknolojiler, sadece ha-
vacılık alanında kullanılmıyor. Ho-
neywell’in vizyonunda, bağlantılı ev ve 
binalar, bağlantılı fabrika, bağlantılı 
işçi gibi kavramlar da var. Ürünlerimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz; ama aynı 
zamanda, bir endüstriyel yazılım firma-
sı olacağız.

Küresel Pazara Hitap 
Edebilecek İş Birlikleri
MSI Dergisi: Türk firmaları ile iş 
birlikleri kurma konusunda çeşitli 
çalışmalar yürütüyorsunuz. Bunların 
son durumu ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?
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Serdar ÇETİNGÜL: Türkiye’ye, sadece 
bir pazar olarak bakmıyoruz ve bu an-
layışımızın göstergesi olan örnekler de 
oluşmaya başladı.
Bizim iş birliği konusuna yaklaşımı-
mız şu şekilde: Türkiye’de bir firma 
ile çalışmaya başladığımızda, o firma-
nın yaptıklarını, küresel pazarda da 
kullanmak istiyoruz. Sadece Türkiye 
pazarı ile kısıtlı kaldığında, o iş birliği 
çok da etkili olmuyor. Çünkü üretim 
rakamları çok önemli. O rakamlar, re-
kabetçiliği getiriyor.
Küresel bakış açısının yanı sıra iş birli-
ği yaptığımız firmanın, kurum kültürü-
nün de bizimle uyumlu olması gereki-
yor. Ayrıca kaliteden taviz vermemesi 
gerekiyor. Bunları yakaladığımız za-
man, iş birliği, gerçek bir kazan-kazan 
ilişkisine dönüşüyor.
Türkiye’de, herhangi bir projeyi ya 
da programı hedef almadan, iş bir-
liği yapabileceğimiz firmalar ile il-
gili arayışa girdik ve firmaların ka-
biliyetlerini analiz ettik. Bu süreçte,  
Alp Havacılık, bize çok yakın bir fir-
ma olarak öne çıktı. Onlarla yaklaşık 
2 senedir çalışıyoruz. Honeywell’in 
iniş takımları için, karmaşık mekanik 
parçalar üretiyorlar. Bunlar ABD’ye 
gönderiliyor ve Honeywell’in ilgili  
tesislerinde, hem sivil hem de  
askeri havacılık programlarında kul-
lanılıyor.
En sağlıklı iş modeli bu. Geniş portfö-
yümüzde, başka ürünler için de böyle 
iş ortakları bulabiliriz. Arayışımız her 
zaman devam ediyor.

MSI Dergisi: T129 ATAK 
helikopterlerinin motorları,Honeywell’in 
de ortağı olduğu, LHTECH tarafından 
sağlanıyor. Bu proje kapsamındaki 
faaliyetleriniz ne durumda? Motorun 
Türkiye’de üretilmesi ile ilgili 
çalışmalarınız konusunda da bilgi 
verebilir misiniz?
Serdar ÇETİNGÜL: T129 ATAK, çok ba-
şarılı bir platform ve gerek Kara Kuvvet-
leri Komutanlığının gerekse Jandarma 
Genel Komutanlığının helikopterden 
çok memnun olduğunu duyuyoruz. 
Honeywell ve Rolls-Royce ortaklığı ile 
üretilen LHTEC CTS800 motorları da 
bu başarıda önemli bir paya sahip ve 
bundan gurur duyuyoruz. Kuşkusuz bir 
sonraki adım, T129 ATAK’ın, Türkiye dı-
şındaki ülkeler tarafından da kullanıl-
ması. CTS800, özellikle yüksek irtifa ve 
sıcak hava koşullarında, T129 ATAK’a 
üstün bir performans sağlıyor ve bu da 
helikopterin gördüğü ilgiyi arttırıyor. 
T129’un ihracatı konusunda da çok gü-
zel gelişmeler olduğunu duyuyoruz.
CTS800, T625 helikopteri için de se-
çildi ve bu projede, bir endüstrileşme 
planı ortaya koyduk. Bu plan, 3 fazdan 
oluşuyor. Birinci fazda, motorun; fikir 
mülkiyet hakları bizde olan, üretim ge-
reksinimleri Türkiye’deki kabiliyetlerle 
uyumlu olan ve ABD tarafında herhangi 
bir kısıtlamanın olmadığı bileşenlerini 
belirledik.
Motor, çok karmaşık bir sistem ve 
geliştirme sürecinde, alt parçala-
rı ile ilgili iki yol izleyebiliyorsunuz.  
Ya tüm tasarımı yapıp, bir alt yükleniciye 

CTS800, T129 ATAK’ın, yüksek irtifa 
ve sıcak hava koşullarında, yüksek performans 
göstermesine katkıda bulunuyor.
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vererek “Buna göre üret.” diyorsunuz. 
Ya da ilgili parçanın gereksinimlerini, 
performansını ve boyutlarını belirleyip 
“Bunlara göre tasarla ve üret.” diyorsu-
nuz. İkincisini dediğiniz durumda, ilgili 
parçanın fikri mülkiyet hakları, alt yük-
lenicinize oluyor ve CTS800’de de böy-
le parçalar var. Dolayısıyla planımızın  
ikinci fazı için, “Biz bu alt yüklenicile-
rimizle Türk firmalarını bir araya ge-
tiririz. Eğer iki taraf için de anlamlı 
bir sonuç ortaya çıkarsa bunlarda da 
yerlileştirme olur.” dedik. Üçüncü faz 
ise motorda, ITAR’a bağlı alt sistemle-
rin yerlileştirmesini kapsıyor. Burada, 

ABD’den izinlerin alınması konusunda 
bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok; 
ama şöyle bir yöntem izleyebileceğimizi 
belirttik: Türk firmaları, bu sistemleri 
geliştirirse biz motorun tasarımcısı ola-
rak bunların, motorla uyumlu, motorun 
performansını olumsuz etkilemeyen 
parçalar olduğunu söyleyebiliriz.
Planımızın ilk aşamasında belirlenen 
bileşenleri, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) ve TUSAŞ’ın uygun 
gördüğü Türk firmaları ile paylaştık. 
Bu bileşenler için, teklife çağrı dos-
yaları yayınlandı. Ancak, teklif veren 
firmalar, hedef fiyatları tutturama-

dılar. Bunun çeşitli sebepleri var. 
Birincisi, o dönemde, firmaların ka-
biliyetleri ile söz konusu bileşenlerin 
gereksinimleri tam oturmadı. İkinci-
si, üretim miktarları yeterli gelmedi.  
Üçüncüsü, firmaların bir takım altyapı 
yatırımları yapmaları gerekti. Dola-
yısıyla ilk fazı geçmekte biraz zorluk 
yaşadık.
Biz de KOBİ seviyesine inerek iş birliği 
yapabileceğimiz firma arayışımıza de-
vam ettik. Yaklaşık 15 KOBİ’yi inceledik 
ve sayıyı 5-6’ya indirdik. Süreci onlarla 
tekrarlayacağız. Onlarla sonuç alabil-
meyi umuyoruz.

Soldan sağa: Honeywell Türkiye ve Orta Asya Kurumsal İletişim Müdürü Selçuk Şandan, MSI Dergisi Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince, 
Honeywell DSI Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül ve Honeywell Electronics Solutions İş Geliştirme Müdürü Y. Haldun Akagündüz
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MSI Dergisi: T625, ATAK-2 ve  
10 tonluk genel maksat helikopteri 
ile ilgili çalışmalarda rolünüz ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
Serdar ÇETİNGÜL: T625’in proto-
tip geliştirme çalışmalarında, yer ve 
uçuş testlerinde kullanılacak motor-
ları teslim ettik. Proje takvimine göre, 
ilk uçuşun bu yıl gerçekleştirilmesi-
ni heyecanla bekliyoruz. Bu projede,  
doğrudan TUSAŞ ile çalışıyoruz.  
En kısa sürede de seri üretime geç-
melerini umuyoruz. Türkiye’de,  
T625 için büyük bir potansiyel oldu-
ğunu değerlendiriyoruz. Hem as-
keri tarafta ömrünün sonuna gel-
miş çok sayıda platform var hem 
de dünya genelinde, toplam heli-
kopter sayısında, askeri-sivil den-
gesi %50-%50 iken Türkiye’de,  
%95-%5 civarında. Dolayısıyla sivil ta-
rafta önemli bir açık var.
ATAK-2 ve 10 tonluk genel maksat he-
likopteri projelerinde, motorun yanı 
sıra farklı alt sistemler için de iş birli-
ği yapmaya hazırız. Bunların arasında, 
yedek güç birimi ya da iklimlendirme 
sistemi de olabilir.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, 
Milli Muharip Uçak ve HÜRJET 
programlarına yaklaşımınız ile ilgili de 
bilgi verebilir misiniz?
Serdar ÇETİNGÜL: Her iki platform 
da bizim için çok kritik ve çok önem-
li. Milli Muharip Uçak’ta, TUSAŞ 
ile son 4-5 yıldır çalışıyoruz. Prog-
ram farklı aşamalardan geçti. Önce  
konsept çalışması yapıldı. Bu aşa-
mada TUSAŞ, bizim de dâhil oldu-

ğumuz çeşitli firmalardan geri bildi-
rimler aldı. İkinci aşamada, teknoloji 
odaklı geri bildirimler talep edildi ve  
bunları da verdik. Şu anda, bir  
sonraki aşamaya geçilmesini bek-
liyoruz. Buradaki kritik bileşen,  
motor. Motor seçiminde de son aşa-
maya gelindiğini değerlendiriyoruz. 
Sonrasında, projenin takvimi işleme-
ye başlayacak ve uçak alt sistemleri  
ile ilgili çalışmalar hız kazana-
cak. SSM ve TUSAŞ’ın elinde tüm  
bilgiler var.
HÜRJET, geçen yılın Ağustos ayında 
gündeme geldi. TUSAŞ, uçağı kendi 
kaynakları ile geliştirdiği için, bu proje 
çok hızlı ilerliyor. Takvim olarak Milli 
Muharip Uçak’ın önünde. HÜRJET’te, 
burundan kuyruğa kadar farklı çö-
zümlerimiz kullanılabilir. TUSAŞ’ın 
tüm bilgi isteklerine cevap veriyoruz 
ve bu projede de birlikte çalışabilmeyi 
umuyoruz.

MSI Dergisi: Son olarak, Eurasia 
Airshow ile ilgili değerlendirmeleriniz 
de alabilir miyiz?
Serdar ÇETİNGÜL: Burada, paydaş-
larımızla birlikte olmak çok önemli. 
Bu ilk Eurasia Airshow’da, bazı küçük 
aksaklıklar yaşandı; ama önümüzdeki 
yıllarda, çok etkin bir şov olacağını de-
ğerlendiriyorum.

Honeywell DSI Bölge Yöneticisi 
Serdar Çetingül’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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TUSAŞ, imzalanan bu 
sözleşmenin haricinde, 
son 20 yıl içerisinde, 

Boeing’e, pek çok parça ve 
komponent üretti. TUSAŞ’ın 
hâlihazırda üretimine de-
vam ettiği bu bileşenler 
arasında; 787 uçaklarının 
irtifa dümenleri, kargo ba-
riyerleri ve yatay hücum ke-
narları yer alıyor. TUSAŞ, bu 
bileşenlerden biri olan yatay 
hücum kenarlarının ilkini, 
geçtiğimiz günlerde teslim 
ederek önemli bir kilometre 
taşını geride bıraktı.
TUSAŞ, kısa bir süre önce, 
Boeing’den, “İttifak” kate-
gorisinde Yılın Tedarikçisi 
Ödülü’nü de aldı. Bu ödül, 
Boeing’in, stratejik hedef-
lerini destekleyen ve başa-

rısında riskleri paylaşarak 
katkıda bulunan tedarikçi-
lerine verdiği bir ödül olma-
sıyla dikkat çekiyor.

Kanadın Tamamını 
Üretmek İstiyoruz
Törende bir konuşma yapan 
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil, sadece irti-
fa dümenini değil, kanadın 
tamamını üretmek istedik-
lerini söyledi ve bu ürünle-
rin, kompozit malzemeler 
olduğunu belirtti. Hâliha-
zırda, 50.000 metrekarelik 
kompozit malzeme üretim 
tesislerinin bulunduğunu 
dile getiren Doç. Dr. Kotil, 
buna ilave olarak, içerisin-
de tamamen robotların bu-
lunduğu ve teknolojinin son 

ürünü, 7.000 metrekarelik 
bir fabrika daha kurmakta 
olduklarının da altını çizdi.
TUSAŞ tarafından aynı gün 
yayınlanan basın bültenin-
de, Doç. Dr. Kotil’in, ko-
nuyla ilgili şu demecine de 
yer verildi: “Uluslararası 
havacılık projelerinde, kü-
resel olarak rekabetçi ve 
önemli bir ortağız. Bu an-
laşmayla Boeing ile olan 

yakın iş birliğimizin yeni bir 
ivme kazanacağını ve daha 
da güçleneceğini ümit edi-
yorum. Havacılık alanında, 
dünyanın önde gelen uçak 
üreticileri için kritik so-
rumlulukları üstlenerek, 
ülke ekonomisine katkıla-
rını devam ettiren TAI, son 
anlaşmayla birlikte başarı-
larına bir yenisini daha ek-
lemiştir.”

TUSAŞ ve 
Boeing İş Birliği, 
200 Milyon Dolarlık 
Yeni İş Paketi ile 
Büyüyor
TUSAŞ ve Boeing, 22 Mayıs’ta, Ankara’da 
düzenlenen bir törenle 200 milyon 
doların üzerinde değere sahip, yeni bir 
anlaşmanın altına imza attılar. 
TUSAŞ’ın, Boeing 737 MAX yolcu 
uçaklarının irtifa dümenlerinin üretimi 
için imzaladığı bu sözleşme, iki 
firmanın iş birliğinin yanı sıra TUSAŞ’ın, 
uluslararası sivil havacılık sektöründeki 
varlığını da güçlendirilmiş oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir

Boeing 737 MAX
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Boeing’in 
Türkiye’deki Varlığı 
Artacak
Törende konuşan Boeing 
International Başkanı Marc 
Allen ise şunları söyledi: 
“Türkiye, Boeing için çok 
stratejik bir ortak. Şu anda, 
70 yılı aşkın uzun soluklu bir 
ilişkimiz var. Ancak Türki-
ye Ulusal Havacılık ve Uzay 
Girişimimizle başlayan sü-
reçte, bu ortaklığı, bir adım 
daha öteye taşıyacağız.”
Bu girişimin, Boeing’in Tür-
kiye’deki yatırımları için 
stratejik çerçeveyi belirleye-
ceğini söyleyen Allen, girişi-
min 4 temel alanı kapsadığı-
nı söyledi ve bu alanları şu 
şekilde sıraladı:
1- Endüstriyel,
2- Teknoloji ve inovasyon,
3- Hizmetler konusunda 
 iş birliği ve
4- İleri saha eğitimi.
Dünya üzerinde, 13.000 te-
darikçi ile çalıştıklarını söy-
leyen Allen, 2018’de, bun-
lardan 13 tanesine ödüller 
verdiklerini belirtti. Allen, 
TUSAŞ’a, Yılın Tedarikçisi 
ödülünü vermekten büyük 
mutluluk duyduklarını da 
dile getirdi.

Yapısal Parçalar 
Tamam, 
Sırada Uçak Var
Törende son olarak, Savun-
ma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir konuştu. 
TUSAŞ’ın, yapısal parça an-
lamında, Boeing için yaptığı 
imalatın takdir edilecek bo-
yutta olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Demir, şunları dile 
getirdi: “Bu, Türk havacılık 
sanayisi için bir aşamaydı 
ve bence bu aşama geçildi. 
Havacılık yapısal parçala-
rını üretmek de artık TU-
SAŞ’ın mükemmeliyet sağ-
ladığı bir iş oldu. Burada, 
F-35’lerin orta gövdesinde 
olduğu gibi, daha sofistike 
parçalara ve yüksek tekno-
lojinin olduğu yöne gitmek 
gerekiyor ve kompozit mü-
kemmeliyet merkezi olmak 
da buna doğru bir adım. 

Tabii bu adımı atarken 
kompozit uygulamalarında, 
yüksek mukavemetli kar-
bon fiber gibi malzemelerin 
Türkiye’de üretilmesi ile 
ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor; devam da edecek.”
Prof. Dr. Demir, TUSAŞ’la 
ilgili geleceğe yönelik ola-
rak da şu mesajları verdi: 
“Aslında iddiamız büyük. 
Dediğim gibi, mükemmel 
bir alt yüklenici, bir teda-
rikçi olmak bir safhaydı… 
Bunun bir sonraki adımı, 
Temel Bey’in; ‘Artık kanada 
talibiz.’ dediği gibi, belki ka-
nada ve uçağa talip olmak, 
Boeing’in tasarlayacağı 
diğer uçaklara tasarımcı 
olarak katılmak; hatta belki 
de Türkiye’nin, bölgesel jet 
uçağı konusunda yapılacak 
çalışmalarında bir ön al-
mak olabilir diye düşünü-
yorum.”

SSM, Boeing ile 
İş Birliklerini 
Derinleştirmek 
İstiyor
Prof. Dr. Demir, konuşma-
sında, Boeing ile yürütüle-
bilecek muhtemel iş birlik-
leri konusuna da değindi ve 
şunları dile getirdi: “Yapısal 
parça üretimi, çeşitli kom-
ponentlerde alt yüklenici 
olmak, mühendislik ve ta-
sarım boyutuna geçmek, 
teknoloji üretimine girmek, 
çeşitli Ar-Ge faaliyetlerinin 
yapılması, üniversitelerle 
iş birliği... Bunun yanında 
sadece TUSAŞ değil, Tür-
kiye’nin sanayi alt yapısın-
da geniş bir tedarik zinciri 
oluşturmak da Boeing ile 
konuştuğumuz ve üzerinde 
mutabık kaldığımızı düşün-
düğüm ve adımların hızlı 
atılmasını görmekten mut-
luluk duyduğumuz alanlar. 

Bunların da devamını isti-
yoruz. Temennimiz şudur 
ki; bu iş birliği planları, hızla 
ve olumlu sonuçlarla haya-
ta geçirilsin, yeni iş birlik-
lerinin önü açılsın. Bah-
settiğim bu alanlarda, SSM 
olarak bizlerin, Türk Hava 
Yolları’nın ve Türkiye’nin 
genel sanayi ekosistemi-
nin devamlı desteği olacak. 
Boeing Türkiye’ye güven-
dikçe, buradan alacakları 
sonuçların, kendilerini de 
şaşırtacak derecede olumlu 
olacağını buradan söyleye-
bilirim.”
Konuşmaların ardından ger-
çekleştirilen imza töreninde, 
sözleşme, Prof. Dr. Demir, 
Doç. Dr. Kotil ve Marc Allen 
ile birlikte TUSAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Oğuz Borat ve Boeing Türki-
ye Genel Müdürü Ayşem Sar-
gın tarafından imzalandı. u

TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil
Boeing International 
Başkanı Marc Allen

Soldan sağa: TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing International 
Başkanı Marc Allen, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
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MSI Dergisi: Fatih Bey, High-Tech Port 
by MÜSİAD 2016 etkinliği kapsamında 
yayınlanan Prestij Kitabı’ndaki 
mesajınızda, SDT’yi, dikey uzmanlık 
alanlarına sahip, ürün odaklı birfirma 
olarak tanımlamış ve uzmanlık 
alanlarınızı;
n	 Uzaktan Algılama Sistemleri,
n	 Elektronik Harp ve Haberleşme
 Sistemleri,

n	 Görev Sistemleri ve
n	 Simülasyon ve Eğitim Sistemleri,
olarak sıralamıştınız. SSM’nin 
son dönemde vurguladığı 
konulardan biri de sektörde, 
cirosu 100 milyon dolar 
mertebesine ulaşabilecek, 
orta ölçekli firmaların eksikliği. 
Bu tabloda, SDT’yi, sektörde 
nasıl konumlandırıyorsunuz?

Fatih ÜNAL: SDT, kurulduğu günden 
beri, uzmanlık alanlarında, ürün odaklı 
olarak büyümeye ve gelişmeye devam 
ediyor. Uzaktan algılama istemleri; 
elektronik harp ve haberleşme sis-
temler; görev sistemleri; simülasyon 
ve eğitim sistemleri alanlarının her 
birinde, birbirinden farklı, 5-10 ara-
sında ürün; yani toplamda 40’a yakın 
farklı ürün ortaya koyduk ve Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kullanımına 
verdik. Ayrıca, ana sistemler için, sa-
dece belirli elektronik ve yazılım alt 
sistemlerini yapan bir firma olarak de-
ğil; belirli boyuttaki nihai sistemleri de 
geliştiren, üreten ve sahada kullanıma 
veren bir firma olarak, sektörde önemli 
bir noktaya geldik. Bu, savunma ve ha-
vacılık sektörümüzde, 13 yıllık geçmişi 
olan özel bir şirket için, çok önemli bir 
gelişimdir. Bu noktaya gelmemizde en 
önemli rol ve katkı;
n	 Her zaman daha iyisini yapmaya
 gayret edip emek ve katma değer
 koyan şirket çalışanlarının ve
n	 Bilinçli cesaret, tutku ve vizyoner
 yatırımcı yaklaşımı ile kazancı, 
 uzun süreli yatırıma dönüştürüp,
 şirketi bir noktaya taşıyan şirket 
 ortaklarınındır.

SDT Genel Müdürü Fatih ÜNAL:

“SDT, kurulduğu günden 
beri, uzmanlık alanlarında, 
ürün odaklı olarak 
büyümeye ve gelişmeye 
devam ediyor.”
Kabiliyetleri ve tecrübesi ile savunma ve havacılık 
sektörüne; ana yüklenici, alt yüklenici ve ürün 
tedarikçisi olarak hizmet veren SDT, gelişimini 
ve büyümesini, yeni organizasyon yapısı ile 
sürdürüyor. Firmanın faaliyetlerinin ve projelerini 
son durumunu ve gelecekle ilgili hedeflerini, 
SDT Genel Müdürü Fatih Ünal’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Bunun yanı sıra bu süreçte bize güve-
nen müşterilerimiz, devlet makamları 
ve tedarikçilerimiz ile alt yüklenicileri-
mizin de bu başarıda çok önemli katkı-
ları vardır.
İş felsefemizi, iş fırsatları kapsamında, 
kendi uzmanlık alanlarımızda ve orta 
vadeli fizibilitesini gördüğümüz yeni 
alanlarda, bünyemizde geliştirme ve 
üretim yapmak olarak tanımlıyoruz. 
Buna ilaveten, aynı iş fırsatı içinde, an-
lamlı katma değer yaratabilecek oyun-
cular ile tasarım dâhil alt yüklenicilik, 
çözüm ortaklığı, iş ortaklığı gibi değişik 
modellerde iş birliği yaparak bütünsel 
sistem çözümünü de oluşturabiliriz. 
Böylece, en verimli, en maliyet etkin ve 
en verimli takvime sahip çözümü sun-
maya ve gerçeklemeye odaklanıyoruz.
Sahip olduğumuz; elektronik donanım 
tasarım ve üretim ile geliştirme yete-
nekleri; iş birliği anlayışı; kurumsal 
proje ve kalite yönetimi yaklaşımları, 
bizi, sadece bir alt sistem yapımcısı 
noktasından yukarıya taşıdı ve belirli 
ölçekteki sistemlerin, ana yüklenicisi 
noktasına getirdi. 2015-2017 döne-
minde,  bu yaklaşımın sonuçları, üst-
lendiğimiz projeler ve ürünlerle ortaya 
çıkmaya başladı. Ulaşmış olduğumuzu 

konumun, sektördeki oyuncular ara-
sında gözlemlenen, sağlıksız ciro da-
ğılımının iyileşmesine katkıda buluna-
bilecek bir potansiyele sahip olduğunu 
değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: 2017 yılı, SDT 
açısından nasıl geçti? Genel olarak, 
rakamsal bilgiler de vererek yılın 
değerlendirmesini yapar mısınız?
Fatih ÜNAL: Uzaktan algılama, elekt-
ronik harp, simülasyon, güdümlü füze 
atış kontrol elektronik sistemleri ve 
aviyonik görev sistemleri alanlarında, 
2012-2015 döneminde başladığımız 
pek çok ürün geliştirme projesinin tes-
limatlarını, 2017’de tamamladık. Ayrıca 
bu ürünler ve türev ürünler için, müte-
akip yeni siparişleri almayı da başardık.
Ayrıca, gelişen elektronik üretim altya-
pımız ile 2015-2016 döneminden beri, 
elektronik sistemlerin, hem malzeme 
temini hem de üretim, montaj ve test 
sorumluklarını içeren, uçtan uca elekt-
ronik üretim işlerini alıyoruz. Bu işler 
kapsamında, 8-15 aylık süreler zar-
fında, 150-500 adet arası, orta hacimli 
elektronik üretim teslimatlarını ger-
çekleştiriyoruz.
Bunun yanı sıra ihracat faaliyetlerimizi 

de sürdürüyoruz. 2017’de, Kore Cum-
huriyeti’nin Mili Muharip Uçak (KFX) 
programında, gömülü eğitim sistemi 
veri linki hava ve yer unsurlarını ge-
liştirme ve üretim işini alarak önemli 
bir başarı elde ettik. Bunun öncesinde, 
2016’da aldığımız, yine aynı ülkedeki, 
hava platformu gömülü simülasyon ya-
zılımları geliştirme ve teslim etme işini 
de Eylül ayında tamamladık. 2017’nin 
son çeyreğinde ise İtalya’dan, farklı 
gözetleme uyduları için yer istasyonu 
yazılımları geliştirme işini alarak, bir 
başka önemli ihracat referansını da 
portföyümüze dâhil ettik.
2017 ciromuz, önceki 3 senenin orta-
lamasına göre daha yüksek seviyede 
gerçekleşerek 90 milyon lira seviye-
sine ulaştı. Önümüzdeki 2 senelik dö-
nemde de bu seviyenin üstüne çıkacak 
projeksiyonları yakaladık.
Daha önceki yıllardaki kademeli bü-
yümemiz sonucunda, tesis altyapımız, 
ODTÜ Teknokent’teki 4 ayrı binaya ve 
toplam 2.400 metrekarelik alana ya-
yılmıştı. Bu tesislerin büyük bölümünü 
aynı çatı altına topladık ve ODTÜ Tek-
nokent’te, Mart 2017’de tamamlanan, 
Titanyum Blok C binasının, 3.500 met-
rekarelik bağımsız bölümüne taşıdık. 

SDT, farklı 
platformlara ve 
uygulama 
alanlarına yönelik 
çözümleri ile 
Türk savunma 
ve havacılık 
sanayisinde önemli 
bir yere sahip.
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Böylece, %46‘lık alan büyümesi ger-
çekleştirdik. Böylece, ODTÜ Tekno-
kent MET Tesisleri’nde bulunan ve özel 
olarak RF karıştırıcı (jammer) üretimi 
ve şelter/araç entegrasyonu amaçlı 
bulunan yüksek tavanlı 700 metrekare-
lik tesisimiz haricindeki tüm tesis alt-
yapımızı, Temmuz 2017 itibariyle aynı 
çatı altında toplamış olduk. Söz konusu 
durum, çalışma ortamımıza önemli bir 
sinerji kattı.
Ayrıca, büyüyen iş hacmimiz ve çalışan 
sayımız ile organizasyon yapımızı, pro-
fesyonel danışmanlık hizmeti de alarak 
yeniden kurguladık ve Mart 2017 itiba-
riyle matris yapıdan, iş üniteleri yapı-
sına dönüştürdük. Böylece, kurumsal 
fonksiyonlarımızı da güçlendirerek 
kurumsallık alanında önemli adımlar 
attık.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
uzmanlık alanlarınızda ya da sektöre 
sunduğunuz hizmetler konusunda 
çeşitlenme olacak mı?
Fatih ÜNAL: Bugüne kadar, faaliyet 
alanlarımızda, pek çok yazılım ve dona-
nım ürünü geliştirip kullanıma verdik. 
Bunların pek çoğunun türev ürünlerini 
de ortaya koyduk. 2005-2014 dönemin-
de, geliştirme projelerinin iş portföyü-
müzdeki oranı, üretim projelerine göre 
çok fazla oldu. 2015-2017 döneminde 
ise kendisini tekrar eden projelerin, 
türev ürünlerin ve üretim projeleri-
nin portföydeki oranı, %30’lara varan 
önemli bir yer tutmaya başladı. Böy-
lece, ilk dönem yatırımının sonuca dö-
nüşmeye başladığı bir döneme girdik.
Artış gösteren üretim ağırlıklı iş hac-
mimiz, gelişen elektronik üretim ve 
test altyapımız ile daha da belirgin hale 
geldi.
Ayrıca bünyemizde kurduğumuz; sı-
caklık, nem, titreşim, EMI/EMC ve güç 
testleri altyapıları sayesinde, ürünle-
rimizin tasarım ve üretim dönenimde, 
önemli bir verimlilik elde ettik. Aynı za-
manda, ihtiyaç duyan sektör firmaları-

na da bu testlerle ilgili hizmet sunmaya 
başladık.
Yeni binamızdaki ilave yatırımlar saye-
sinde genişleyen üretim altyapımız ile 
tasarımı kendimize ait olan elektronik 
ürünlerin üretimini yapmanın yanı sıra 
iş birliği yaptığımız firmaların tasarım-
larının seri üretimini; malzeme temini, 
bütünleme ve test dâhil olarak gerçek-
leştirebiliyoruz.

SDT Ürün Ailesi Şekilleniyor
MSI Dergisi: Ürünleşme, son dönemde, 
SSM’nin vurguladığı bir diğer konu. 
Sektörün, ürünleşme konusundaki 
ortak sorunlarından biri, ürün olarak 
nitelendirilen sistemlerin önemli 
bir bölümünün, projelere özel 
geliştirilmiş olması ve projeye özel 
olmaları ya da ana yüklenicide kalan 
haklar gibi nedenlerle ayrı olarak 
pazarlanamamaları. Listelediğimizde, 
SDT’nin, tanıtımını yaptığı, 20 tane 
ürünü bulunduğunu görüyoruz. 
Bunların hepsi rafta hazır ürünler mi; 
yoksa aralarında, projeye özel olarak 
geliştirilmiş, ürünleşme konusunda 
bazı ek çalışmalara ihtiyaç duyanlar 
var mı?

Fatih ÜNAL: Kurulduğumuz günden 
beri, ürün firması olma yolunda gere-
ken mühendislik yaklaşımlarını, süreç-
lerini ve yapısını, kurmaya ve genişlet-
meye odaklandık. Biz de diğer sektör 
oyuncuları gibi, faaliyetlerimizi projeler 
üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ancak 
bizim; her bir projenin içinde kendisini 
tekrar eden ürünler veya türev ürünler 
geliştirmek şeklinde bir yaklaşımımız 
var ve bu, önemli bir farklılık olarak ön 
plana çıkıyor. Bu felsefe ile kimi proje-
mizde, ister analizi aşamasından; kimi 
projemizde ise uygulama aşamasından 
başlayarak bir dâhili proje çalışma-
sı başlatıyoruz. Bu dahili çalışmada, 
o projede ortaya çıkan ya da çıkacak 
ürünlerin, farklı uygulamalar için, ol-
duğu gibi veya adaptasyon ile tekrar 
kullanılabilir olmasına, kaynaklarımız 
el verdiği ölçüde azami gayret ediyo-
ruz. Bu şekilde, kendisini tekrar eden 
pek çok proje ve ürünümüz oldu; hatta 
bazı ürünlerimiz, ürün yelpazesi hali-
ne geldi. Bunlara tipik örnekler olarak 
şunları verebiliriz:
n	 Pek çok farklı arayüz ve 
 işlevsellik isterleri olan ve 
 hava platform programlarında 
 kullanılan veri kayıt sistemi 
 ürün ailemiz,
n	 Hava unsurlarında, füze

testlerinde ve hava araçları 
uçuş test enstrümantasyonunda 
kullanılan veri toplama ve kayıt 
sistemlerimiz,

n	 Farklı hava platformlarına
 uyguladığımız hava gömülü birim
 bilgisayarlarımız,
n	 Güdümlü füze ve roket atış yönetim
 gömülü bilgisayarları,

SDT, EMI/EMC test altyapısı ile sektör firmalarına da hizmet veriyor.
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n	 Elektronik harp uygulamalarında
 yer bulacak, geniş bant sayısal ve
 mikrodalga almaçlarımız,
n	 Geniş bant elektronik harp 
 kayıt sistemlerimiz,
n	 Radar ve haberleşme bantlarında
 programlanabilen RF vericiler,
n	 ACMI podu ve yer istasyonu,
n	 Atış eğitim simülatörlerimiz,
n	 Uydu ve İHA sensörlerinin görev
 planlamasını yapacak, onlardan
 gelen verileri merkezi olarak
 yönetecek, dağıtacak ve en uygun
 zaman içinde analiz edecek
 mekânsal istihbarat yönetim
 sistemimiz,
n	 İş birlikleri ile üretimini
 gerçeklediğimiz, el yapımı
 patlayıcılara karşı, sırt ve araç tipi
 RF karıştırıcı ürünleri ve
n	 İş birlikleri ile üretimini
 gerçeklediğimiz, güdüm elektroniği
 ürünleri. 

MSI Dergisi: Listelediğiniz ürünler 
arasında, hangilerini öne çıkartmak 
istersiniz?
Fatih ÜNAL: Bahsi geçen ürünler ara-
sında, özellikle gündeme getirmek is-
tediğim ve dönemsel olarak daha yakın 
zamanda ortaya konulmuş olan 5 ürü-
nümüz var.
Bunların ilki, Türk Hava Kuvvetleri için 
geliştirdiğimiz ve sertifikasyonunu ta-
mamlayarak seri üretime hazır hale 
getirdiğimiz, yeni nesil ACMI podu ve 
yer istasyonu. Bu ürünümüz, muha-
rip uçaklar için, hava taktik eğitimde 
önemli bir unsur olacak. Bu ürün ile 
yurt dışında çeşitli ihalelere girdik ve 
kısa listelere kalma başarısı gösterdik.
İkinci olarak, TÜBİTAK SAGE tara-
fından kalifiye edilmiş tek elektronik 
üretici olarak; Kanatlı Güdüm Kiti 
(KGK-3) ile Hassas Güdüm Kiti (HGK-
3)’nin elektronik kısımlarının düşük 
seviyeli ilk üretimlerini (low rate pro-
duction) gerçekleştiriyoruz. KGK-3’ün, 
ilk seri üretimindeki güdüm elekt-
roniği kısımlarının üretimine devam 
ediyoruz. Böylece, havadan yere akıllı 
mühimmatlar gibi kritik bir konuda, 
yurt dışı bağımlılığının azaltılmasında 
önemli bir katkımız olduğu için gurur 
duyuyoruz.
Üçüncü olarak, TSK’nın, terörle mü-
cadele noktasında önemli bir unsuru 
olan el yapımı patlayıcılara karşı, sırt 
tipi ve araç tipi yeni nesil sayısal kont-
rollü RF karıştırıcılar konusunda, bu 
alanda tasarım tarihçesi güçlü olan 

Tamgör firması ile iş birliği yapıyoruz. 
Bu iş birliği kapsamında, çok sayıda 
sırt ve araç tipi RF karıştırıcıyı, kısa 
sürede imal edip TSK’nın kullanımına 
verdik. Bu alanda üretim faaliyetleri-
miz devam ediyor.
Dördüncü ürünümüz, elektronik harp 
sistemlerinin, test ve değerlendirme 
çalışmalarında kullanılmak üzere ge-
liştirdiğimiz, Radar ve Haberleşme Si-
mülatörü. Bu simülatör, programlanan 
her türlü radar modunu ve haberleşme 
sinyalini, farklı senaryolar dâhilinde 
yayınlayabiliyor. Simülatör, 4x4 araç 
üzerinde, mobil olarak kullanılabiliyor. 
Son olarak bahsetmek istediğim ürü-
nümüz de bünyemizde geliştirdiğimiz, 
poligon ve etkileşimli muharebe gibi 
değişik seviyelerdeki atış eğitim simü-

latörümüz. Bu ürünümüzü de ihtiyaçla-
ra göre özelleştirip kullanıcıya sunma-
ya hazırız.
Uzaktan algılama, elektronik harp, 
elektronik görev sistemleri alanların-
da da farklı ürünlerimiz var. Onları da 
gündemde üst sıralara çıktıklarında 
anlatmak isteriz.

MSI Dergisi: Sizin de az önce 
değindiğiniz üzere, SDT, yakın 
zamanda yeni bir yapılanmaya gitti. 
Bu yeni yapılanma ile ilgili neler 
hedefleniyor ve şimdiye kadar neler 
yapıldı?
Fatih ÜNAL: Vizyonumuz, baştan beri 
ortaya koyduğumuz, uluslararası ve ulu-
sal başarıya ve paydaşlarımıza dengeli 
memnuniyet sağlamaya odaklanıyor.  

Vizyonumuz, baştan beri ortaya koyduğumuz, uluslararası ve 
ulusal başarıya ve paydaşlarımıza dengeli memnuniyet sağlamaya 
odaklanıyor. Yeni yapılanmaya; vizyonumuz, gelişen iş portföyümüz,  
büyüyen kadromuz, kurumsal fonksiyonları genişletme ihtiyacı 
ve sektördeki gelişmeler doğrultusunda karar verdik.

SDT’nin geliştirdiği atış eğitim simülatörü, 
poligon ve etkileşimli muharebe gibi değişik 
seviyelerdeki atış eğitimlerinde kullanılabiliyor.
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Yeni yapılanmaya; vizyonumuz, gelişen 
iş portföyümüz, büyüyen kadromuz, 
kurumsal fonksiyonları genişletme ih-
tiyacı ve sektördeki gelişmeler doğrul-
tusunda karar verdik. SDT’yi, fonksiyo-
nel matris yapıdan, iş üniteleri tabanlı 
bir yapıya getirdik. Bünyemizde yönetici 
yetiştirerek yönetim kademelerini çe-
şitlendirdik. Ayrıca profesyonel danış-
manlık hizmeti aldık ve vizyon, misyon 
ve temel değerlerimizi gözden geçirdik. 
Organizasyon yapımızı ve insan kaynak-
ları süreçlerimiz ile ücret sistemimizi 
ve performans değerlendirme yön-
temlerimizi, tüm paydaşlardan girdiler 
alarak yeniden yapılandırdık. SDT’nin 
geldiği safha itibariyle böyle bir değişi-
me ve gelişime ihtiyaç vardı ve bunları 
hazmederek uygulamalarımızı, sürekli 
iyileştirmeye devam ediyoruz. Örne-
ğin, ISO9001 belgeli kalite sistemimizi 
ve süreçlerimizi, uluslararası havacılık 
standardı olan AS9100’e göre güncel-
ledik. AS9100 belgesini alma sürecine 
başladık ve ilk denetimi başarı ile geç-
tik. Bu kapsamdaki ikinci ve nihai dene-
tim ise yaz döneminde gerçekleşecek. 
Hedefimiz, bu yaz sonunda, AS9100 bel-
gesini de almak.

SDT’nin Uluslararası 
Müşterileri Artıyor
MSI Dergisi: SDT, son dönemde, Kore 
Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler içinde. 
Bu ülkede, askeri eğitim uçaklarında 
kullanılan, Gömülü Eğitim Sistemi 
(Embedded Training System / ETS) 
için açılan ihaleyi kazanmıştınız. 
Bu ülkedeki çalışmalarınızın son 
durumunu anlatır mısınız?
Fatih ÜNAL: Elbette. Şubat 2016’da 
açılan bir ihale kapsamında, Kore 
Cumhuriyeti envanterindeki bir jet uça-
ğı tipine yönelik ETS geliştirme işin-
de, Avrupalı bir firma ile rekabet ettik 
ve kazandık. Bu başarı, bizi çok mutlu 
etti; çünkü rakibimiz, JSF (F-35) prog-
ramında benzer işi yapan bir firma idi. 
Bu yarışmadan, bir Türk firması olarak 
başarılı çıkmak, hem ülkemiz hem de 
şirketimiz açısından çok gurur verici 
oldu. Mayıs 2016’da sonuçlanıp söz-
leşmeye bağlanan 16 aylık projedeki 
yoğun geliştirme ve entegrasyon faa-
liyetleri sonucunda, teslimatları, Eylül 
2017’de, zamanında tamamladık. Bu 
teslimat, Kore Cumhuriyeti’nde, bizim 
için çok olumlu bir referans oldu. Ül-
kede, başka bir ihalede aday olmamızın 

da yolunu açtı. Söz konusu yeni ihale-
de, Kore Cumhuriyeti’nin, Milli Muharip 
Uçak programı içinde yer alan; Gömülü 
Eğitim Sistemi’nin hava veri linki ve yer 
unsurlarını geliştirme ve üretim işini, 
yine uluslararası rekabet sonucunda, 
2017 yılı içinde aldık. 2017 Kasım ayın-
da imzalanan sözleşme ile 3 yıllık pro-
jemize başladık. Bu yeni projemiz, bizi, 
orta vadeli bir muharip uçak progra-
mında da oyuncu haline getirdi.

MSI Dergisi: IDEF 2017 sırasında, 
Telespazio ile Çok Amaçlı Yer 
Gözetleme Sistemi Mutabakat 
Muhtırasını imzalamıştınız. Mutabakat 
muhtırası kapsamında SDT, 12 ay 
içerisinde, Multi Mission Ground 
Segment Solution (Çok Amaçlı Yer 
İstasyonu Çözümü) adlı sistemi 
geliştirecekti. Bu çalışmanın son 
durumu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Fatih ÜNAL: Bu projeyi, GÖKTÜRK-1 
programı kapsamında geliştirdiğimiz, 
gözetleme uyduları yer istasyonu ye-
tenekleri ve yazılım ürünlerinin bir so-
nucu olarak imzaladık. Projede, Avru-
pa Uzay Ajansının bir ihtiyacına dayalı 

SDT, aviyonik görev sistemleri alanlarında, 2012-2015 döneminde başladığı pek çok ürün geliştirme projesinin teslimatlarını, 2017’de tamamladı.

SDT’nin sentetik açıklıklı radar 
sinyal işleme yetenekleri, 

insansız hava aracı 
uygulamalarında kullanılıyor. SDT’nin uydu görüntü işleme yetenekleri, firmaya, uluslararası arenada da 

başarılar getiriyor.



Haziran 2018 - 83



MSI SÖYLEŞİ

84 - Haziran 2018

olarak bu alanda, Avrupa’daki önemli 
oyunculardan İtalyan Telespazio firma-
sının, “farklı gözetleme uyduları yer is-
tasyonu görevlerini” yazılımsal olarak 
gerçeklemek üzere, Telespazio’nun alt 
yükleniciliğini yapıyoruz. Sözleşmemi-
zi, 2017 yılı içinde imzaladık ve geliştir-
me çalışmalarına başladık.
Bu proje kapsamında, yazılım geliş-
tirmede yeni metotlar ve teknolojiler 
üzerinde de çalışıyoruz. Şu anda, fa-
aliyetlerimiz, yoğun olarak tasarım 
aşamasında devam ediyor. Çalışma-
larımızı, bu yılın sonuna tamamlamayı 
planlıyoruz.
Proje sayesinde, ileride ülkemizde de 
gündeme gelecek, farklı gözetleme 
uydularına ilişkin etkin ve verimli yer 
istasyonu yazılımları ortaya koyacağız. 
Aynı zamanda, başka ülkelere ihraç 
edebileceğimiz, önemli bir ürün daha 
kazanacağız.

MSI Dergisi: İhracat, SDT’nin 
cirosunda nasıl bir yer tutuyor? İhracat 
cephesinde yeni gelişmeler var mı?
Fatih ÜNAL: Kuruluşumuzdan beri, 
vizyonumuz ve hedeflerimiz ile ihracatı 
ön planda tuttuk. Dış pazarlara açılma-
mız ise iç piyasada bir noktaya geldik-
ten sonra gerçekleşti. İlk ihracatımızı, 
2010-2014 yılları arasında, bir Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve projesinde, sivil ha-
vacılık alanında, sensör veri füzyonu 
algoritma ve yazılım ürünleri ile ger-
çekleştirdik. Ardından, 2012’de, görün-
tü işleme alanında, GÖKTÜRK-1 projesi 
kapsamında, İtalyan ana yüklenicimiz 
için çalışmaya başladık ve bu çalışma-
mız, ilk kurgudaki kapsamın dışına da 
çıkarak devam ediyor. Kore Cumhuri-

yeti için yaptığımız çalışmaları, önceki 
sorularınızda anlatmıştım.
Ürünleşme sürecimiz sonucunda elde 
ettiğimiz bir ihracat başarımız da var. 
Sentetik açıklıklı radar tabanlı yüksek 
çözünürlüklü görüntüler üzerinde ge-
liştirmiş olduğumuz, özgün hedef tes-
pit ve tanıma algoritma ve yazılımlarını, 
uluslararası bir coğrafi bilgi ve istih-
barat analizi yazılım aracının içinde, 
plug-in bir modül haline getirdik. Böy-
lece, bu çözümlerimiz, rafta hazır ürün 
olarak uluslararası piyasada satılır bir 
ürünün içine dahil oldu. Bu ürünün ilk 
satışı, Avrupa’da bir ülkeye, 2018 yılının 
ilk çeyreğinde gerçekleştirildi.
İhracat, 2017’de, ciromuzun %5’i se-
viyelerine erişti. Bu oranın, önümüz-
deki 5 yıllık dönem içinde, önce %10; 
sonrasında da %20’lere çıkmasını he-
defliyoruz. Hâlihazırda yürüttüğümüz 
çalışmaların yanı sıra gömülü eğitim 
sistemleri, elektronik harp, görüntü 
işleme ve aviyonik ürünlerimiz ile ağır-
lıklı olarak Körfez ülkeleri, Pakistan, 
Güney Amerika ve Uzak Doğu pazarla-
rında, hem fuarlar hem de temaslarla 
muhtelif fırsatları, aktif olarak takip 
ediyoruz. 2018-2019 döneminde ihraç 
pazarında ilave yeni işleri portföyümü-
ze eklemeyi hedefliyoruz.

SDT, Türkiye’nin Zorlu 
Projelerine Hazır
MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde yer 
alan TF-X, TF-2000, Uzun Menzilli 
Hava ve Füze Savunma sistemi gibi 
zorlu projelerde, SDT, hangi görevleri 
üstlenmek istiyor?
Fatih ÜNAL: Saydığınız projelerde ve 
buna ilaveten sayılabilecek istihbarat 

maksatlı İHA, uydu, elektronik istihba-
rat/elektronik harp ve yazılım/bilişim 
projelerinde, öncelikle hâlihazırda sa-
hip olduğumuz:
n	 Sentetik açıklıklı radar sinyal
 işleme ürünleri/yetenekleri,
n	 Aviyonik ve elektronik görev
 sistemleri ürünleri ve türevleri,
n	 Görüntü ve büyük veri işlem
 yetenekleri/ürünleri,
n	 Hava veri linkleri,
n	 Elektronik harp sinyal 
 analizi/kayıt/test sistemleri,
n	 Gömülü simülasyon ve eğitim
 sistemleri ürün ve yetenekleri ve
n	 Gerektiğinde, elektronik üretim
 altyapısı ile
etkin ürün ve hizmetler sunmaktan gu-
rur duyacağız.
Gündemdeki ana sistem programlarını 
yakından takip ederek ana yüklenici fir-
malarla çözüm ortağı modelinde çalış-
mayı arzu ediyoruz. Yeteneklerimiz ve 
tecrübelerimiz kapsamında, bütünüyle 
sorumluluğu alabileceğimiz projelerde 
de ana yüklenici olmaya adayız. Ayrıca, 
birbirini bütünleyebilecek iş ortaklıkla-
rında, iş ortağı olmaya da hazırız.

MSI Dergisi: SDT, 2020’de, 
kuruluşunun 15’inci yılını kutlayacak. 
Bu yıl dönümünde, nasıl bir SDT 
göreceğiz? Ciro, çalışan sayısı, 
ihracat, proje sayısı, Ar-Ge çalışmaları 
gibi çeşitli konularda, rakamsal 
hedefleriniz var mı?
Fatih ÜNAL: 2017’nin son çeyreği ile 
2018 in ilk ayları arasındaki 6 aylık 
dönemde, 2018-2022 dönemi strate-
jik planımızı, geniş katılımlı bir ekip 
ile çalıştık ve 2018’i de dahil ederek 

SDT, Türk Hava Kuvvetleri için geliştirdiği yeni nesil 
ACMI podunun ve yer istasyonunun sertifikasyonunu tamamladı 

ve seri üretime hazır hale getirdi.
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önümüzdeki 5 yıl için, detaylı eylem 
planları oluşturduk. Şirketin kurum-
sal yapısının güçlenmesinin bir parçası 
olarak, profesyonel bir “Yönetim Kuru-
lu” yapısını ve icra seviyesinde yönetim 
için de “İcra Kurulu” yapısını oturttuk. 
Bu yapılar ile söz konusu stratejik ey-
lem planlarının yakından ve profesyo-
nel olarak izlenmesi ve metrik altyapı-
sı ile ölçülüp hassas bir şekilde takip 
edilmesi için gerekli altyapıyı kurduk 
ve devreye aldık. Bu çerçevede, ileriye 
yönelik finansal hedeflerimizi, ihracat 
hedeflerimizi ve kurumsal hedefleri-
mizi de ortaya koyduk. Buradaki önemli 
düsturlarımız ve hedeflerimiz:
n	 Tekrar edilebilir işlerin portföydeki
 oranını arttırarak verimlilik ve
 sürdürebilirliği arttırmak,
n	 İş birlikleri ile büyümeye 
 devam etmek,
n	 İhracatın cirodaki payını arttırmak,
n	 Çalışanlara, ortaklara, 
 alt yüklenicilere, müşterilere 
 ve topluma dengeli faydalar
 sağlayıp kalıcılı bir şekilde 
 iç gelişimi arttırmak ve
n	 Kurumsal yapıyı güçlendirmeye
 devam etmek olarak sıralanıyor.
2020’lerde; ürün yelpazemiz, iş portfö-
yümüz, kurumsal yapımız ve finansal 

başarılarımız ile hem iç piyasada hem 
de ihracat pazarında hem müşterileri-
miz hem çalışanlarımız hem de iş or-
taklarımız tarafından tercih edilir bir 
firma olmayı hedefliyoruz. Bu durumun 
sürdürebilir olmasını ve yeni iş birlik-
leri ile genişlemesini istiyoruz. Aynı 

zamanda, orta segment sistem enteg-
ratörü rolüne de soyunan bir firma ol-
mayı arzu ediyoruz. Bu aşamada, 2020 
için, saydığım bu niteliksel hedefleri 
ifade etmeyi daha çok tercih ediyorum. 
Personel sayısı ve ciro gibi niceliksel 
hedeflerde de bu düsturların etkin bir 
şekilde uygulanması sonucunda, karşı-
mıza zaten olumlu bir tablo çıkacaktır.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Fatih ÜNAL: SDT’ye, çalışmalarımızı 
sektör kamuoyu ile paylaşma imkâ-
nı verdiğiniz için, sizlere özellikle te-
şekkür ederim. Sektörümüzdeki tüm 
oyunculara, ülkemizin bulunduğu bu 
zor dönemde, mutlaka ve zaman kritik 
şekilde teslim etmemiz gereken proje-
lerde ve teknolojik bağımsızlığa erişme 
yolculuğumuzda, başarılar dilerim. 
Ayrıca bize güvenerek işlerini emanet 
eden ve emanet etmeye devam eden 
TSK ve güvenlik güçlerine, sektörümü-
zü yönlendiren tedarik makamları olan 
Milli Savunma Bakanlığına ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığına ve son olarak 
da değişik seviyelerde birlikte çalıştı-
ğımız tüm firmalara, çalışanlarımıza ve 
ortaklarımıza, en derin saygılarımı ve 
şükranlarımı sunarım.

SDT Genel Müdürü Fatih Ünal’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

2020’lerde; ürün yelpazemiz, iş portföyümüz, kurumsal yapımız 
ve finansal başarılarımız ile hem iç piyasada hem de ihracat 
pazarında hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız hem de 
iş ortaklarımız tarafından tercih edilir bir firma olmayı hedefliyoruz. 

SDT, sentetik açıklıklı radar tabanlı yüksek 
çözünürlüklü görüntüler konusunda da 
uzmanlığa sahip.
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SYS’nin galip geldiği bu 
ihale süreci ve sürecin 
arka planında yaşa-

nan zorlu testler hakkında, 
SYS Genel Müdürü C. Utku 
Aral’dan edindiğimiz bilgi-
lerle süreci okuyucularımız 
için kaleme aldık.
Yaklaşık her 3 yılda bir ta-
banca alım ihalesi gerçek-
leştiren PNP, bu yıl, Şubat 
ayının başında, uluslararası 
katılıma açık olacak şekilde, 
10.000 adetlik bir tabanca 
ihalesi açtı. İhaleye, SYS’nin 
haricinde; ABD, Asya, Avru-
pa ve Güney Amerika’dan 
pek çok üretici katıldı. An-
cak proje isterlerinin tama-
mını karşılayabilen tek ta-
banca, TP9SF Elite-S oldu ve 
sadece SYS, bir sonraki test 
aşamasına geçmeye hak ka-
zandı.

20.000 Fişeklik 
Atış Maratonu
Mayıs ayının başında, SYS 
tesislerine gelen PNP he-
yetinin, numune tabancaları 
seçmesiyle de test süreci 
başladı. İlk olarak, yapılan 
atışlarla 25 metredeki dağı-
lımı gözlenerek performan-
sı test edilen tabancaların, 

mukavemet ve güvenilir-
likleri ise tabi tutuldukları 
kum, çamur, nem ve darbe 
testleri ile sınandı. Hiçbir 
şekilde parça değişimi ger-
çekleştirilmemesi gereken 
bu testleri atlatan tabanca-
lardan iki tanesi seçilerek 
bir sonraki test aşamasına 
geçildi.
Bu aşamada, tabancalardan 
birisi, 20.000 adet fişeğin 
ateşlendiği uzun soluklu 
atım testlerine girerken di-
ğer tabancanın dayanıklılığı 
ise yüksek basınçlı fişekler-
le test edildi. Bu testleri de 
tamamlayan iki tabancanın 
girdikleri son test ise SYS 
ve PNP’den ayrı, bağımsız 
bir laboratuvar tarafından 
gerçekleştirildi. Dünyadaki 
çeşitli kuruluşlar tarafın-
dan akredite edilmiş bu la-
boratuvarda da tabancalar 
üzerinde, gözle görülmesi 
mümkün olmayan çatlakla-
rın varlığı araştırıldı ve ta-
bancalar, bu testleri de ba-
şarıyla geride bıraktı.
SYS’nin tüm testlerin ta-
mamlanmasının ardından 
da teslimat takvimi hayata 
geçirildi. Firma, bu kapsam-
da, ilk olarak 2.000 adetlik; 

Samsun Yurt Savunma’nın 
Son İhracat Haberi, 

Asya-Pasifik’ten Geldi:

TP9, Filipinler 
Polis Teşkilatı

Envanterine Giriyor
Filipinler Polis Teşkilatı (PNP)’nın 

tabanca ihtiyacına yönelik açtığı 
uluslararası ihaleye, Canik markasının 

TP9SF Elite-S modeli ile katılan 
Samsun Yurt Savunma (SYS), 

yapılan tüm testlerden başarı ile 
çıkarak ihaleyi kazandı. Bangladeş 

ve Tayland’a tabanca teslimatı 
konusunda da emin adımlarla 
ilerleyen firma, bu başarısı ile 

Asya-Pasifik pazarındaki konumunu 
güçlendirmiş oldu.

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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daha sonra da 8.000 adet-
lik bir teslimat gerçekleş-
tirecek. Tüm teslimatların, 
Temmuz ayı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Testler Tek Solukta 
Geçiliyor
SYS Genel Müdürü C. Utku 
Aral, test süreçlerinin zor-
luğu ile ilgili şunları söyledi: 
“PNP, oldukça zorlu bir kul-
lanıcı. Yaptıkları seçimlerde, 
kalite ve dayanıklılıktan asla 
ödün vermiyorlar. Geçti-
ğimiz senelerde açtıkları 
benzer bir tabanca ihalesin-
de, en iyi fiyatı veren İtalyan 
firma testleri tamamlaya-
madığı için, ihaleyi, en iyi 
ikinci teklifi veren firmaya 
vermişlerdi. Böylesine zorlu 
testler yürüten PNP’nin aç-
tığı bir ihaleye ilk kez katıl-
mış olmamıza rağmen galip 
gelmiş olmamız, bizi ayrıca 
gururlandırıyor. Tabanca-
larımızın parça değiştirip 
mola vermeden, testleri tek 
solukta tamamlamış olması 
ise bizim için bir ayrı sevinç 
kaynağı.”

SYS’nin Bölgedeki 
Varlığı Güçlenmeye 
Devam Ediyor
Galip geldiği PNP ihalesi ile 
önemli bir başarı yakalayan 
SYS’nin bir sonraki hedefi 
ise aynı kullanıcının, bu yıl 
içerisinde açacağı, 20.000 
adetlik tabanca ihalesi ile 
Filipinler Silahlı Kuvvetle-
rinin açacağı, 75.000 adet-
lik tabanca ihalesi. SYS, bu 
ihalelerin ikisi için de teklif 
vermiş durumda. Firmanın, 
130 milyonluk nüfusa sahip 
bu ülkedeki nihai amacı ise 
Türkiye’de olduğu gibi, ül-
kenin resmi tabancasının 
tedarikçisi unvanına sahip 
olabilmek.
Filipinler’e adım atmayı ba-
şaran firmanın, Asya-Pasi-
fik pazarının genelinde de 
hâlihazırda güçlü bir varlığı 
bulunuyor. TP serisi taban-
caları, Bangladeş’teki çeşitli 
kurumların resmi silahı sta-
tüsüne erişen firma, 2018 

içerisinde bu ülkede açılan 
başka bir ihaleye de teklif 
vermiş durumda. Benzer şe-
kilde, Tayland Polis Teşkila-
tının açtığı ihale kapsamında 
gerçekleştirilen testlerde de 
başarılı olan SYS, bu ülkeye 
teslimat gerçekleştirebil-
mek için de gün sayıyor.

Afrika Kıtası da 
Canik’i Tercih Etti
SYS’nin Canik markasının 
en çok tanındığı bölgelerden 
birisi de Afrika kıtası. Bu 
kıtadaki mevcut kullanıcı-
ları arasında; Burkina Faso 
Polis Teşkilatı, Kamerun Si-
lahlı Kuvvetleri ve Kamerun 
Polis Teşkilatı, Kenya Polis 
Teşkilatı ve Güney Afrika 
Metro Polisi bulunan firma, 
Kenya ve Zambiya’da bu yıl 
açılan ihalelere de katılmış 
durumda.
Güney Amerika pazarında 
da Venezüella’da devam 
eden bir ihaleye katılan fir-
ma, dünya geneline bakıldı-
ğında, toplam 50.000 adetlik 
tabanca için teklif vermiş 
durumda. SYS, bu ihaleler-
de, %70’lik bir başarı oranı 
hedefliyor.
SYS’nin, dünya genelinde-
ki, sivil kullanımda bulunan 
tabanca sayısı ise 700.000 
adede ulaştı.

Hedefte, ABD ve 
Danimarka Var
SYS’nin yakın zamanda ya-
rışacağı en önemli ihaleler-
den birisi de ABD Gümrük 
ve Sınır Koruma Birimi (US 
Customs and Border Pro-
tection)’nin açacağı ihale. 

Bu ihale aynı zamanda, fir-
manın, ABD’de katılacağı ilk 
resmi ihale olma özelliğini 
de taşıyor. Firma, ihale ile 
ilgili tüm hazırlık ve teklif 
süreçlerini ise Haziran ayı 
sonunda tamamlamayı he-
defliyor.
Firmanın, hâlihazırda ABD’de 
elde ettiği önemli başarılar-
dan birisi de bu ülkede, geç-
tiğimiz yaz düzenlenen bir 
yarışma kapsamında, Canik 
TP9SFx’in, “Yılın Tabancası” 
ödülünü kazanmış olması. 
TP9SFx, bu ödülü, ABD’de 
gerçekleştirilen, Annual Fi-
rearms Industry Team Chal-
lenge and Firearms Industry 
Choice Awards (Yılın Ateşli 
Silahlar Endüstrisi Takım 
Yarışması ve Ateşli Silahlar 
Endüstrisi Tercih Ödülleri) 
etkinliğinde kazanmıştı.
SYS ayrıca, Danimarka’da, 
resmi bir kurum tarafından 
açılan ilahede de kısa listeye 
kalmayı başaran iki firma-
dan birisi konumunda.

Ürünlere Duyulan 
Güvenle Gelen 
Yatırımlar
Türkiye’deki mevcut kullanı-
cıları arasında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü de bulunan SYS, 
Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğı (SSM) tarafından yürütülen 
Özgün Yerli Tabanca Geliş-
tirme (ÖYTG) projesi kapsa-
mında, Şubat ayında seri üre-
tim sözleşmesi imzalamıştı. 
Firma, bu proje için, TP9’un 
METE isimli sürümünden, 
45.000 adet üretecek.
Ürünlerine güveni tam olan 

SYS, kapasite planlaması 
ve yatırım yapma konusun-
da da cesur adımlar atıyor. 
ÖYTG projesi ve PNP ihalele-
rinde, 2018’de elde ettiği bu 
başarıları 2017’de öngören 
firma, kapasite planlarını 
da öngörülerine dayanarak 
yaptı. Bu amaçla 2017’de 
çeşitli yatırımlar gerçekleş-
tiren firmanın kurulu üretim 
kapasitesi ise yıllık 170.000 
adede ulaştı. Firmanın 2019 
satış hedefi ise 250.000 adet. 
Firma, bu satış rakamlarını 
karşılayabilmek için de ek 
yatırımlara, geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi şimdiden başladı.

SYS’nin Bir Yüzü 
İhracata Dönük
SYS, bir yandan yurt içeri-
sindeki projelerle ilgili çalı-
şırken bir yandan da ihracat 
kapılarını birer birer arala-
maya devam ediyor. Aral, fir-
manın bu konudaki çalışma-
larıyla ilgili görüşlerini de şu 
şekilde dile getirdi: “Bu sa-
yede, yurt dışından yapılan 
alımların önünü kesmeyi, 
dost ülkelerin envanterine 
girmeyi ve ülkeye döviz gir-
disi sağlamayı hedefliyoruz. 
Türkiye’nin bugünkü ekono-
mik yapısını iyileştirmesinin 
ve muasır medeniyetler se-
viyesinin üzerine çıkmasının 
tek yolu, katma değerli ve 
yüksek teknolojili ürünler 
üreterek ihraç etmesidir. 
Bu konuda da SSM ve ilgili 
diğer makamların desteğini 
her an arkamızda hissede-
bilmek bize güven veriyor ve 
bizim için en önemli husus-
lardan birisi de bu.” u

T
üm

 fotoğraflar: ©
 SY

S



MSI SAVUNMA HABER

90 - Haziran 2018

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve 

Anadolu Yönlendirilmiş 
Enerji Teknolojileri 
A.Ş. (YETEKNOLOJİ), 
Elektromanyetik 
Fırlatma Sistemi Saha 
Prototipi Tedarik Projesi 
Sözleşmesi’ni, 25 Mayıs’ta, 
SSM’de gerçekleştirilen 
törenle imzaladılar.
YETEKNOLOJİ, hâlihazırda, 
elektromanyetik fırlatma 
sistemini prototip olarak 
üretmiş durumda. 
Başlatılan proje ile 
birlikte, bu silah sistemine 
yönelik çalışmalara katkı 
sağlanması, sistemin saha 

performansının görülmesi 
ve olası operasyonlarda 
kullanılması amaçlanıyor. 
Bu amaçla, laboratuvar 
ortamında oluşturulan 
prototip ile benzer 
özelliklerde, bir adet saha 
prototipinin tedarik edilmesi 
planlanıyor.
Günümüzde kullanılan 
konvansiyonel toplarda, 
merminin hedefe sevkini 

sağlayacak enerjiyi 
yaratmak için, barut gibi 
patlayıcılar kullanılıyor. 
Elektromanyetik toplar 
ise elektrik enerjisinden 
faydalanıyor. Üzerine 
aktarılan kinetik enerjinin 
yoğunluğu sayesinde, 
mermileri hipersonik hızlara 
eriştirebildikleri için bu 
silahlar, füzeler kadar uzun 
menzile; top mühimmatı 
kadar da düşük maliyete 
sahip oluyorlar.
Üretilecek olan 
elektromanyetik fırlatma 
sistemine, ŞAHİ 209 ismi 
verilecek. İsmin ŞAHİ kısmı, 
Fatih Sultan Mehmet’in 

toplarından esinlenerek; 
209 kısmı ise Türk Kara 
Kuvvetlerinin, milattan önceki 
kuruluş yılı göz önünde 
bulundurularak seçildi.
SSM’de gerçekleştirilen 
imza törenine; Savunma 
Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcıları Prof. Dr. Faruk 
Yiğit, Serdar Demirel,  

Dr. Celal Sami Tüfekçi 
ve Mustafa Murat Şeker, 
YETEKNOLOJİ Yönetim 
Kurulu Başkanı Fazıl Hızal, 
Hızal Ltd. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mirzahan Hızal, 
Adalar Makine Genel 
Müdürü Muharrem Elçi, 
FİGES Genel Müdürü  
Koray Gökalp, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın ve OSTİM 
Teknoloji Ar-Ge Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Behzat Zeydan ve diğer 
davetliler katıldı.
Törende konuşan Hızal 
Ltd. Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mirzahan Hızal, şunları 
söyledi: “[SSM’nin] Konuyla 
ilgili hassasiyetleri ve 
samimi destekleri, bizi 
cesaretlendirdi. Güvenimizi 
arttırdı. Bu çalışmaların 
bir başlangıcını, burada 
gerçekleştiriyoruz. Mümkün 
olan en kısa zamanda da 
bunun devamını getirmeyi 
arzu ediyoruz.”
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın da 
proje ile ilgili temennilerini 
şu şekilde iletti: “Hocamın, 
OSTİM’de uzun yıllar emek 
verdiği bu projenin hayata 

geçmiş olmasına vesile 
olduğunuz için, sizlere çok 
teşekkür ediyorum. Ve biz 
OSTİM’deki tüm imkân 
ve kabiliyetlerimizle bu 
projenin hayata geçmesi 
için, hocamın emrinde ve 
yanında olacağız. Sonuna 
kadar da yanında olacağız.”
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir 
ise konuşmasında, 
elektromanyetik fırlatma 
sisteminin, geleceğe dönük 
kritik teknolojiler arasında 
yer alan bir silah sistemi 
olduğunu ve dünyada az 
sayıda ülkenin bu sistemler 
üzerinde çalıştığını belirtti. 
Prof. Dr. Demir, şunları 
ekledi: “2013 yılında, ilk 
defa özel sektör tarafından 
% 100 yerli ve milli olarak 
geliştirilen bir prototiple 
şu ana kadar, 1.000’e yakın 
test atışı yapıldı. Biz, bu 
prototip sistemin, güvenlik 
güçlerimizin kullanacağı 
silah sistemi platformuna 
dönüşmesini hedefliyoruz. 
Bu projeyle birlikte, başka 
kurumların da aynı anda 
çalışmalarına devam 
etmesi, ayrıca memnuniyet 
vericidir.” u

SSM ve YETEKNOLOJİ, 
Elektromanyetik Fırlatma 
Sistemi İçin İmzaları Attı

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir

Hızal Ltd. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mirzahan Hızal

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın
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ASELSAN açısından Mayıs ayının en önemli gelişmesi, 
kuşkusuz, firmanın ikincil halka arz sürecinin 

tamamlanması oldu. Son dönemde, bazı firmaların halka 
arz süreçlerinin, çeşitli nedenlerle iptal edildiği bir ortamda, 
ASELSAN’ın ikincil halka arzı, koyulan hedefler aşılarak, 
başarıyla tamamlandı. Son 10 yılda yapılan halka arzlar 
içinde, 62.802 kişi ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına 
ulaşılan süreçte, yine son 10 yılda yapılan halka arzlar 
içinde, 1,8 milyar lira ile en yüksek yerli bireysel yatırımcıya 
satış tutarına ulaşıldı. Böylece, ASELSAN hisselerinin halka 
açık olan kısmının oranı, %15,3’ten, %25,7’ye çıktı.
İkincil halka arz ile ilgili hazırlıklarına bir süredir devam 
eden ASELSAN’ın çalışmaları, Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine 
gelmesiyle ivme kazandı. ASELSAN, bu kapsamda, hem 
yerli hem de yabancı yatırımcılara yönelik hazırlıklar yaptı. 
Prof. Dr. Görgün ve ASELSAN heyeti, 19 Mayıs’ta, potansiyel 
yatırımcılarla görüşmek için başlattıkları çalışmada 
(roadshow), 8 günde gerçekleştirilen 23 oturumda; 
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Macaristan ve 
Katar’da yerleşik, 33 kurumsal yatırımcıyla görüştü. Yurt 
içinde de özellikle ASELSAN’ın faaliyetlerini anlatan bir 
tanıtım kampanyası yürütüldü. Hisse arzının %60’ı Türk 

yatırımcılarına, %40’ı ise yabancı yatırımcılara yönelik 
olarak planlandı.

Milletin Hayali Türkiye’nin ASELSAN’ı
ASELSAN’ın ikincil halk arzı; Ak Yatırım, Garanti Yatırım, 
İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat 
Yatırım’dan oluşan konsorsiyumun aracılığı ile gerçekleşti. 
31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında talep toplanmasının 
ardından, ASELSAN hisseleri, 7 Haziran’da düzenlenen 
gong töreni ile yeniden işlem görmeye başladı. “Milletin 
Hayali Türkiye’nin ASELSAN’ı” sloganıyla yürütülen 
ASELSAN’ın ikincil halka arz kampanyasına, payların 
yüzde 80’i, yerli yatırımcılar tarafından satın alındı. Yerli 
yatırımcılardan, toplamda 132.398.750 adet talep geldi 
ve kendilerine, 111.804.108 adet pay satıldı. Yabancı 
yatırımcılar tarafından talep edilen 28.195.892 adet payın ise 
tamamı karşılandı ve bu miktarda satış gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ, törende, şu bilgileri 
verdi: “ASELSAN Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 
gerçekleşen bu ikincil halka 
arz ile şirkete yaklaşık 

ASELSAN’ın 
Füze Atıcı Sistemi ile 
gerçekleştirilen
Skif füzesinin 
test atışı.

ASELSAN, İkincil Halka Arzı Başarıyla Tamamladı
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ASELSAN hisseleri, 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde talep toplanmasının ardından, düzenlenen gong töreni ile 7 Haziran’da yeniden işlem görmeye başladı. 
Soldan sağa: Borsa İstanbul Genel Müdürü Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık 
Piyade, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
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3 milyar lira kaynak 
sağlanmıştır. Şirketin halka 
açıklık oranı, sermaye 
artırımı dâhil, %25,7 
olarak gerçekleşmiştir… 
ASELSAN, ikincil halka arz 
yoluyla sermayesini 
140 milyon lira arttırarak 
1,14 milyar liraya 
yükseltmiş olup, toplam 
piyasa değeri yaklaşık 
24,3 milyar lira olmuştur.”
Prof. Dr. Görgün ise 
özellikle bireysel 
yatırımcıların gösterdiği 
olağanüstü ilginin 
altını çizdi ve “64.000’in 
üzerinde yatırımcının, 
beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka 
arzda ‘milletin hayali’ olduğumuzu bir kez daha gösteren, 
Türkiye’ye güvenen, ASELSAN’a inanan, güç katan tüm 
yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Elde ettiği gelirleri, ağırlıklı olarak şirketi büyütme amacıyla 
kullanacak olan ASELSAN, bu gelirleri, 4 ana başlık altında 
değerlendirecek:
n	 Gelirlerin yaklaşık %40’ı, inovasyon alanlarına yapılacak

yatırımları kapsayacak ve yapay zekâ uygulamaları, 
akıllı şehir alt yapıları, uydu teknolojileri, insansız sistem 
çözümleri ve raylı ulaşım teknolojileri alanlarında 
değerlendirilecek.

n	 Gelirlerin yaklaşık %10’u, şirketin işletme sermayesi
ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

n	 Gelirlerin yaklaşık %20’si, ASELSAN’ın, müşterileri
için özgün ürünler ve çözümler sağlayan ve büyümesi 
için katkıda bulunan özkaynak finansmanlı Ar-Ge 
faaliyetlerinde kullanılacak.

n	 Gelirlerin yaklaşık %30’u ise olası şirket birleşmeleri ve
satın alımları ile uluslararası iş birlikleri için ayrılacak.

Yurt İçi Projeleri Son Sürat Devam Etti
Her ne kadar gündemi ikinci arz faaliyetleri ile dolu 
da olsa ASELSAN, yurt içerisindeki faaliyetlerine ara 
vermeden devam etti. Mayıs ayında, firma açısından önemli 
gelişmeler, şunlar oldu:
n	 ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

arasında, Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi 
Projesi’ne yönelik, toplam bedeli 608.500.000 liraya 
ilave olarak 124.850.000 dolar tutarında bir sözleşme 
imzalandı. Gelişmeyi 14 Mayıs’ta duyuran firma, 
teslimatları 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecek.

n	 ASELSAN, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla SSM ile 
toplam 73.000.000 liraya ilave olarak 20.000.000 dolar 
tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme 
kapsamında güvenlik sistemleri tedarik edecek olan 
firma, teslimatları 2019 yılı içerisinde tamamlayacak.

n	 ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde hayata geçen 
ULAK Baz İstasyonları projesinde, Evrensel 
Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında teslim edilen baz 
istasyonlarının açılışı, 17 Mayıs’ta, Kars’ta düzenlenen bir 
törenle gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki ilk partinin 
teslimatları ise Nisan ayında tamamlandı.

n	 ASELSAN, Hassas Güdüm Kiti (HGK) Projesi ile ilgili
olarak SSM ile 103.371.572 lira tutarında bir sözleşme 
imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamındaki 
teslimatları, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecek 
olan firma, gelişmeyi, 18 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile 
duyurdu.

n	 ASELSAN’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği 
İntersept Sonar Sistemi (ASİST), AY sınıfı denizaltılarda 
kullanılmaya başlandı. Gelişmeyi 29 Mayıs’ta 
yayınladığı basın bülteniyle duyuran ASELSAN, 
ASİST’i, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını 
karşılayacak şekilde, askeri standartlara 
uygun olarak tasarladı. ASİST, akustik sensör
 dizininden gemi içi birimlerine kadar, tamamen
 yerli imkânlarla geliştirildi.

ASELSAN, Ülke Dışında da Hız Kesmedi
Mayıs ayı, ASELSAN’ın yurt dışı faaliyetleri açısından da 
önemli gelişmelere sahne oldu:
n	 ASELSAN, 14 Mayıs’ta yayınladığı basın açıklamasıyla,

bir Güney Asya ülkesinin, savunma teknolojileri 
alanında hizmet veren kuruluşu ile MUHAFIZ silah 
sistemi tedarikine yönelik sözleşme imzalandığını 
duyurdu. 
Bu sözleşme ile ASELSAN, MUHAFIZ silah sistemi 
ihracatı yaptığı ülkelere bir yenisini daha ekledi.

n	 ASELSAN, 21 Mayıs’ta yayınladığı basın bülteninde,
Makedonya’nın, Sırbistan ile Yunanistan sınırlarını 
bağlayan Koridor-10 Otoyolu üzerindeki 7 ücret 
toplama istasyonunda, kendi geliştirdiği Ücret Toplama 
Sistemi’nin kurulum çalışmalarının devam ettiğini 
ve çalışmalar kapsamında teslimatı tamamlanan 
Romanovce istasyonunda, sistemin kullanıma girdiğini 
bildirdi.

n	 Ukrayna’nın LUCH firması tarafından üretilen 
Skif tanksavar füzesinin, ASELSAN tarafından geliştirilen 
Füze Atıcı Sistemi’ne entegrasyon çalışmaları, 
Ukrayna’da gerçekleştirilen iki başarılı füze atışıyla 
tamamlandı. ASELSAN, gelişmeyi, 24 Mayıs’ta yayınladığı 
basın bülteniyle duyurdu. Skif ateşleyebilen Füze Atıcı 
Sistemi’nin geliştirilmesi, prototip üretimi, entegrasyon 
çalışmaları ve atışlı testleri, 6 ay gibi kısa bir sürede 
gerçekleştirildi. u
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Baykar 
Makina’dan 
Jandarmaya 
Erken 
Teslimat

Baykar Makina Teknik 
Müdürü Selçuk 

Bayraktar,  
30 Mayıs’ta, sosyal 
medya hesaplarından, 
6 adet BAYRAKTAR TB2 
silahlı insansız hava aracı 
(SİHA)’nın, Jandarma  
Genel Komutanlığı 
(J.Gn.K.lığı)’na teslim 
edildiğini duyurdu.  
Bu gelişmenin, belki de 
en önemli özelliği ise 
SİHA’ların, sözleşme 

takviminden 7 ay önce 
teslim edilmesi oldu. 
Böylece, yurt içinde  
teslim edilen toplam 
BAYRAKTAR TB2 İHA  
sayısı, 29’u silahlı olmak 
üzere, 52’ye ulaştı.
Hâlihazırda Türk 
Silahlı Kuvvetleri, 

J.Gn.K.lığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 
envanterinde yer alan 
BAYRAKTAR TB2 İHA’larının 
genel özellikleri ise şöyle:
n	 22.500 feet uçuş irtifası,
n	 24 saat havada 
 kalış süresi,
n	 Yer sistemlerine bağımlı

 olmaksızın tam otomatik
 iniş ve kalkış özelliği,
n	 Tam otomatik 
 uçuş kontrol ve 3 yedekli
 aviyonik sistem ve
n	 GPS bağımlılığı
 olmaksızın dahili 
 sensör füzyonu ile
 seyrüsefer. u

FNSS tarafından, bu yıl 11’incisi 
düzenlenecek olan Askeri Kara 

Araçları Model Yarışması, 8-9 Eylül 
tarihleri arasında, FNSS tesislerinde 
gerçekleştirilecek. Yarışma 
alanında, yarışmaya katılmayacak 
olan ziyaretçilerin modellerini 
sergileyebileceği bir bölüm de olacak. 
Etkinlik kapsamında, yabancı uzman 
konuklar eşliğinde, atölye çalışmaları 
da gerçekleştirilecek.
Her yıl, çeşitli kategorilerde, 
yüzlerce araç ve figür modelinin 
yarıştığı bu organizasyonu dünyadaki 
örneklerinden ayıran en büyük özelliği, 
yarışmanın, askeri kara araçları 
üretilen bir tesiste düzenleniyor 
olması. Böylece, katılımcılar ve 
ziyaretçiler, FNSS tarafından üretilen 
araçları da görebiliyor ve yakından 
inceleyebildikleri araçlar hakkında, 
yetkililerden bilgi ama şansına sahip 
oluyor.

İlki, 2007 yılında düzenlenen 
etkinlikte, geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi, bu yıl da 10 adet ana kategori 
bulunuyor. 
Bu ana kategoriler şu şekilde 
sıralanıyor:
1- 1914 – 1945 arası 
 Dünya Savaşları Paletli Askeri
 Kara Araçları,
2- 1914 – 1945 arası Dünya
 Savaşları Tekerlekli ve Yarı
 Paletli Askeri Kara Araçları,
3- 1945’den günümüze Modern
 Askeri Kara Araçları,
4- Askeri Figürler,
5- Ölçekli Canlandırma (Diorama),
6- 1/48 Ölçek,
7- 1/72 Ölçek,
8- Kurgusal (What-If) Kara Araçları,
9- Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
 Kullanılmış Askeri Kara Araçları
 ve
10- Genç Modelciler.

Yarışmacılar, 1, 2, 3, 6 ve 7’nci 
kategorilere, kendi tercihlerine 
göre, “Usta” veya “Hobi” dallarında 
katılabilecekler. “Askeri Figürler” 
ana kategorisi; Tarihi veya Askeri 
Figürler; Fantastik, Bilim-Kurgu 
ve Post-Apokaliptik Figürler ve 
Büstler olmak üzere, 3 alt kategoriye 
ayrılıyor. u

OSSA’ya 10 Yeni Üye Daha Katıldı

11’inci FNSS Askeri Kara Araçları 
Model Yarışması’nın Ayrıntıları 
Belli Olmaya Başladı
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OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 8 Mayıs’ta gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında,  
10 yeni firmayı daha üyeleri arasına dahil etti. OSSA’ya yeni katılan firmalar; AG Havacılık, Anova, Güray Alüminyum, 

Hiperteknoloji, International Armored Group, İğrek Makina, Messav Savunma, ODS Danışmanlık, UNF Makina ve  
Turalı Group oldu. u
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Demirer Savunma ve Havacılık Ltd. Şti. (Demirer 
Savunma), Türkiye’nin, mayınlı bölgelerin temizlenmesi 

konusunda; güvenilir, kendini ispat etmiş ve maliyet 
etkin çözümlere yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 
Hırvatistan’ın DOK-ING firması ile iş birliği yaptı. Gelecekte, 
ortak üretim ve yerlileştirmeye kadar uzanabilecek iş birliği 
kapsamında, Demirer Savunma, Türkiye’ye, bu alanda 
dünyanın önde gelen firmalarından biri olan DOK-ING’in, 
MV-4 hafif mayın temizleme sistemini öneriyor.
Hafif sınıfta paletli bir araç olan MV-4, 1.500 m mesafeye 
kadar uzaktan komuta edilebiliyor. MV-4, mayınları, ön 
kısmındaki dönen bir silindire monte edilmiş zincirlerle ya da 
bıçaklarla temizliyor. Silindirin hızlı dönüşü ile toprağı döven 
zincirler ya da bıçaklar, 30 cm derinliğe kadar mayınları 
temizleyebiliyor. Aracın motoru ve önemli bileşenleri, mayın 
patlamalarına karşı, zırh koruması altında bulunuyor.
MV-4’ün en önemli özelliklerinden biri, küçük boyutları ve 
yüksek manevra kabiliyeti ile kırsal alandaki evler, orman 
içi patikalar, nehir kenarları gibi, bu tür araçların zorlukla 
operasyon yapabildiği ortamlarda bile görev yapabilmesi. 
80 cm’ye kadar dik engelleri aşabilen araç, kayma önleme 
sistemi sayesinde, yan eğimli arazide bile görev yapabiliyor. 
Ön bölümün hidrolik olarak 60 cm’ye kadar uzaması 
sayesinde ise MV-4, hem gövdesini güçlü patlamalara 
karşı daha iyi koruyabiliyor hem engel geçme kabiliyetini 
arttırıyor hem de gerektiğinde kendini kurtarabiliyor. Hafif 
sınıf bir kamyonla görev bölgesine taşınabilen  

MV-4, C-130 gibi bir nakliye uçağının yanı sıra Chinook 
ve Cougar helikopterleri ile de havadan görev bölgesine 
nakledilebiliyor.
Mayın temizleme araçlarına yönelik CWA-15044 
standartlarına uyumlu ve sahada kendisini ispat etmiş 
bir sistem olan MV-4, bu alanda önde gelen testlerden 
CROMAC ve SWEDEC testlerini geçti; ayrıca, Amerikan 
Silahlı Kuvvetlerinin Yuma Atış Alanı ve White Sands Atış 
Alanı’ndaki zorlu testleri de başarıyla tamamladı.
On yılı aşkın bir süredir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik 
ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan Demirer Savunma 
Genel Müdürü Mehmet Hakkı Demirer, MV-4’ün, Türkiye 
için en doğru sistem olduğunu söylüyor: “Mayın temizleme, 
hem temizlik sırasında hem de sonrasında insan hayatının 
söz konusu olduğu bir işlem. Temizlerken kimse zarar 
görmemeli; temizledikten sonra ise geride patlamamış 
mayın kalmadığından emin olmalısınız. Bu sebeple kendini 
ispat etmiş, güvenilir bir çözüm ile yola çıkmak, kritik 
öneme sahip. MV-4 de tam böyle bir çözüm. Sahada kendini 
defalarca ispat etti ve dünyanın farklı bölgelerinde, farklı 
kullanıcılar için, etkin bir şekilde görev yaptı. MV-4, bu 
üstün özelliklerinin yanında aynı zamanda maliyet-etkin 
bir sistem. Tedarik sonrası teknik ve eğitim desteği ise 
tüm kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Türkiye’ye, bu 
özel ihtiyacı için, en iyi sistemi sunmayı bir görev olarak 
görüyoruz ve MV-4 ile son mayın da temizlendiğinde, 
görevimizi sonlandırmanın gururunu yaşamak istiyoruz.” u

Demirer Savunma, DOK-ING’in Mayın Temizlemede 
Kendini İspat Etmiş Çözümü MV-4’ü Türkiye’ye Getiriyor
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SAHA İstanbul’un, 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, 
üyelik başvurusu yapan firmaların durumu da görüşüldü. Toplantıyla birlikte, 

üyelik süreçleri tamamlanan 17 firma, SAHA İstanbul üyeleri arasına dâhil oldu ve 
kümelenmenin üye sayısı, 285’e ulaştı.
Kümelenmeye yeni katılan firmaların isimleri, alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor: 
Albaksan, ANOVA, ASR Kalıp, Avrupax Mühendislik, Bilig Yenileşim, Elfatek, Mega Radar, 
Güray Alüminyum, GÜRSAŞ, İlkfer Grup, Konsantaş, Polin Holding, Proven, SDT, SHM 
Makina, Simularge ve Yıldız Metal.
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, konuyla ilgili olarak, MSI Dergisi ile şu 
değerlendirmelerini paylaştı: “Artık 285 üyesi olan, büyük bir aileyiz. SAHA İstanbul, önemli 
bir cazibe merkezi oldu. Türkiye’nin her yerinden üyelik başvuruları alıyoruz. Değerlendirme 
safhasında olup ailemize katılacak yeni firmalar var. Açık ara Türkiye’nin en büyüğüyüz; 
büyümeye ve yeni üyelerimizin katılımıyla birlikte, güçlenmeye devam ediyoruz.” u

SAHA İstanbul, Yeni Üyeleriyle Büyümesini Sürdürüyor
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 11 Mayıs’ta 
yayınladığı basın bülteninde, ASELSAN ana 

yükleniciliğinde geliştirilen KORKUT-D Sistemi’nin, 
gerçekleştirilen test atışlarında başarılı olduğunu  
duyurdu.
Gemilerin, güdümlü mermilere korunması maksadıyla 
kullanılacak olan KORKUT-D Sistemi, bir ön prototip  
olarak üretildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
desteğiyle eğitim gemisi TCG SOKULLU MEHMET PAŞA 
(A-577)’ya entegre edildi. 4 Mayıs’ta yapılan test atışı 
sırasında, KORKUT-D; tespit, takip ve ateş altına almayı 
içeren tüm fonksiyonları, operatör müdahalesi olmaksızın, 
otomatik olarak yerine getirdi ve bir füze saldırısına benzer 
şekilde, yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi, 
ateş altına alarak imha etti. Atışla ilgili yayınlanan videoda, 
hedefin hızı, 650-700 km/sa olarak belirtildi.
Basın bülteninde ayrıca, KORKUT-D’nin, hedefini, dünyada 
kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun 
menzilde imha ettiği bilgisi yer aldı ve bu başarının, 

Türkiye’nin, bu alanda ulaştığı teknolojik düzeyin de bir 
göstergesi olduğu vurgulandı.
SSM tarafından yürütülen proje kapsamında, KORKUT 
Sistemi’nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan 
testlerle kanıtlanmış ve üretilen sistemler, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim edilmişti. u

HAVELSAN’ın,  
3 Mayıs’ta 

gerçekleştirilen 2018 
yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, Prof. 
Dr. Hacı Ali Mantar, 
HAVELSAN’ın yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak 
görevlendirildi.
Toplantı sonucunda, 
HAVELSAN Yönetim 
Kurulu’nun üyeleri 
ve görevleri ise şöyle 
şekillendi:

n	 Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,
 Yönetim Kurulu Başkanı,
n	 Mustafa Şenol, 
 Yönetim Kurulu
 Başkan Vekili,
n	 Fethi Azaklı, 
 Yönetim Kurulu Üyesi,
n	 Gökhan Gökay, 
 Yönetim Kurulu Üyesi ve
n	 Ahmet Akyol, 
 Yönetim Kurulu Üyesi.
HAVELSAN Yönetim  
Kurulu Başkanı Prof.  
Dr. Hacı Ali Mantar, 

1993 yılında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Yüksek lisansını 1998 
yılında; doktorasını ise 
2003 yılında, ABD College of 
Engineering and Computer 
Science, Syracuse 
University’de tamamlayan 
Prof. Dr. Mantar, TÜBİTAK 
Bilişim ve Bilgi Güvenliği 
İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi (BİLGEM) 

Başkanlığı görevine ilave 
olarak Gebze Teknik 
Üniversitesindeki öğretim 
üyeliği görevine de devam 
ediyor.
MSI Dergisi olarak, 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’a, 
yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. u

Katmerciler, 14 Mayıs’ta, 
Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP)’na, 
insansız kara araçları 
alanındaki faaliyetlerine 
yönelik bir açıklama  
yaptı. Açıklama şu şekilde:
“Şirketimiz ile İngiliz  
Mira firması, Savronik  

ve Delta Ltd. arasında 
insansız kara araçları 
(UKAP) alanında 
uluslararası stratejik 
iş birliğini öngören bir 
anlaşma bugün  
Londra’da Türk-İngiliz 
Tatlıdil forumunda 
imzalanmıştır.” u

HAVELSAN’ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı, 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Oldu

ASELSAN, KORKUT’un 
D Sürümü ile Gemilere 
Yakın Hava Savunması 
Sağlayacak

Katmerciler, İnsansız 
Kara Araçları ile İlgili 
İş Birliklerini Genişletiyor

UKAP
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HAVELSAN, Mayıs ayında, Pakistan Aeronautical Complex 
(PAC) ile ağırlıklı olarak İHA’lara yönelik teknolojilerin 

geliştirilmesini konu alan bir Mutabakat Muhtırası 
(Memorandum of Understanding / MoU) imzaladı. PAC’nin, 
Pakistan Kamra’daki genel merkezinde imzalanan anlaşma 
kapsamında, ortak olarak tasarım veya geliştirme çalışması 
yapılacak konular şunlar:
n	 İHA için görev bilgisayarları,
n	 İHA için yer kontrol istasyonları (GCS),
n	 İHA için veri / sensör tümleştirme teknolojisi,
n	 Silah bilgisayarı ve
n	 Savaş uçakları için canlı, sanal ve yapısal (LVC) 
 eğitim sistemleri.
İmzalanan anlaşmaya ek olarak; Havacılıkta Mükemmellik 
(Excellence in Aviation) sloganı ile faaliyet gösteren PAC ve 
HAVELSAN; Kamra Havacılık Şehri / Kampüsü içerisinde, 
ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirme konusunda, ortak 
niyet sahibi olduklarını da sözlü olarak dile getirdiler.

HAVELSAN, Üniversitelerle 
İş Birliklerini Arttırıyor
HAVELSAN için Mayıs ayındaki bir başka önemli gelişme de 
Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN arasında, siber güvenlik 

ve 5G alanlarında, Ar-Ge yapılmasını ve ürün geliştirilmesini 
konu alan bir çerçeve sözleşmesinin imzalanması oldu. 
HAVELSAN tesislerinde, 15 Mayıs’ta düzenlenen törende, 
imzalar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed 
Özkan ve HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet 
Hamdi Atalay tarafından atıldı. Prof. Dr. Özkan ve Atalay, 
törende yaptıkları konuşmalarda, iki kurum arasındaki 
bu iş birliğinin, Türkiye’de, üniversite ve sanayinin birlikte 
gerçekleştireceği çalışmalara örnek nitelikte olması 
temennisinde bulundular.
Boğaziçi Üniversitesinin bilimsel birikim ve araştırma 
faaliyetleriyle, HAVELSAN’ın ise ürünleştirme bilgisi ve 
tecrübesiyle katkı sağlayacağı bu iş birliği ile Türkiye’nin, 
global ürünler ve markalar çıkarma hedefine katkı 
yapılması amaçlanıyor.
Sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Boğaziçi 
Üniversitesi ve HAVELSAN yetkilileri, 16 Mayıs’ta bir 
toplantı düzenleyerek siber güvenlik ve 5G alanlarındaki iki 
proje için çalışmalara başladı. u

HAVELSAN ve Pakistan 
Aeronautical Complex, 
İHA Teknolojileri için El Sıkıştı
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Boeing ve KLX Inc.,  
1 Mayıs’ta yaptıkları 

açıklama ile Boeing’in, 
KLX Aerospace Solutions 
(KLX)’u satın alması ile 
ilgili nihai anlaşamaya 
vardıklarını duyurdular. 
Gerekli izinlerin alınmasının 
ve prosedürlerin yerine 
getirilmesini ardından, satın 
alma tamamlandığında, 
KLX, Boeing’in, havacılık 
yedek parça ve hizmet 
sağlayıcısı firması  
Aviall ile birleşecek ve 
Boeing Global Services 
iş kolunun bir firması 
hâline gelecek. Satın 
alma bedelinin, yaklaşık 
4,25 milyar dolar olarak 
gerçekleşeceği tahmin 
ediliyor.
Boeing, son dönemde, 
hizmet alanındaki cirosunu, 

50 milyar dolar mertebesine 
ulaştırmak için çalışmalar 
yürütüyor. KLX’in satın 
alınması da bu süreçte 
atılan önemli adımlardan 
biri olarak görülüyor.
Konu ile ilgili bilgisine 
başvurduğumuz KLX 
Türkiye Satış Yöneticisi  
Sarp Granit Temur,  
devam eden süreçte,  
KLX ve Boeing’in 
faaliyetlerinin, olduğu gibi 
devam ettiğine  
dikkat çekti: “Boeing’in, 
KLX’i satın almak için 
girişimde bulunması,  
iki firmanın önünde açtığı 
fırsatlar düşünüldüğünde, 
kuşkusuz bizleri 
heyecanlandırıyor.  
Bu tür satın almalar, 
kanunların öngördüğü 
çeşitli adımlardan  

sonra gerçekleşiyor.  
Şu anda, bu süreci  
yaşıyoruz ve aşamalarını 
hep birlikte izleyeceğiz. 
Günlük işlerimize 
baktığımızda ise bizler 
için değişen bir şey yok. 
KLX Türkiye ofisi olarak, 

çalışmalarımızı, aynı 
tempoda yürütmeye devam 
ediyoruz. Türk savunma 
ve havacılık sektörü için, 
katma değer yaratan  
bir çözüm ortağı 
olarak hizmet vermeyi 
sürdürüyoruz.” u

Boeing, KLX Aerospace’i 
Satın Alıyor
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 5 Mayıs’ta, sosyal 
medya hesaplarından, Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu (MKEK) tarafından yürütülen projelerle ilgili, iki 
önemli gelişmeyi paylaştı. Bunlardan ilki, 105 mm Havadan 
Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN ile ilgili oldu. Canikli, 
yaptığı paylaşımlarda, hava hücum harekâtı icra edecek 
komando ve piyade birliklerinin ateş desteği ihtiyacının, yerli 
bir çözümle karşılanması maksadıyla geliştirilen BORAN’ın, 
test atışlarının başarı ile tamamlandığını duyurdu.
Kalifikasyon testleri hâlen devam eden BORAN’ın, seri 
üretimine ise 2018’in sonunda başlanması hedefleniyor. 
17 km menzile sahip olan silah sistemi, boyutları ve azami 
1.720 kg ağırlığı ile S-70 BLACK HAWK helikopterinde harici 
yük olarak; CH-47 Chinook helikopterinde ise hem harici 
hem de dâhili yük olarak taşınabiliyor.

Fırtına ve Panter Obüsleri için 
Modüler Tipte Yerli Sevk Barutu
Canikli’nin yaptığı ikinci paylaşım ise 155 mm çapındaki 
Fırtına ve Panter obüslerinde kullanılan tahrip 
mühimmatları ile ilgiliydi. Canikli, paylaşımında, bu 
mühimmatlarla birlikte kullanılan modüler tipteki sevk 
barutlarının yerlileştirilmesi maksadıyla MKEK’nin kendi 
kaynakları ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları hakkında çeşitli 
bilgiler verdi.
155 mm çapındaki mühimmat, keseli ve modüler olmak 
üzere, iki ayrı tipteki sevk barutu ile birlikte kullanılıyor. 
MKEK, hâlihazırda bu mühimmatı ve keseli tipteki sevk 

barutlarını, yerli imkânlarla üretiyor. Bununla birlikte, 
modüler sevk barutları, yurt dışından tedarik ediliyor.
MKEK, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, 
modüler sevk barutlarının da prototiplerini üretti ve yapılan 
atışlı testlerde, 155 mm çapındaki mühimmatın, gerekli 
namlu çıkış hızlarına ulaşarak azami menzili olan 
40 kilometreye eriştiği gözlemlendi. MKEK, yeni geliştirdiği 
bu barutun sertifikasyonunu ve atış cetveli çıkarma 
çalışmalarını da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor. 
Mühimmatın seri üretiminin gerçekleştirileceği 
tesisin kurulum çalışmalarına da başlayan firma, 
bu çalışmaları 2019 yılında tamamlayarak, 5.000 adet 
olarak planlanan ilk parti üretimi de aynı yıl Türk Silahlı 
Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyor. u

Katılımcılarına, yeni iş 
fırsatları da sunmayı 

hedefleyen SEDEC 
Turkey 2018’de, güvenlik 
alanındaki Avrupa Birliği 
(AB) destekleri konusunda 
katılımcılara bilgi verilmesi 
ve bu konuda, çok sayıda 
görüşme yapılması 
hedefleniyor. SEDEC 
organizasyonu konuyla 
ilgili bilgilendirmeyi,  
7 Mayıs’ta yayınladığı  
bir basın bülteniyle yaptı.
Güvenlik alanındaki  
AB destekleri;  
3-4-5 Temmuz tarihlerinde,  
ATO Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı Congresium 
Ankara’da düzenlenecek 
olan etkinliğin ilk günü 
gerçekleştirilecek 
konferansın da konu 
başlıkları arasında  
yer alıyor.

Basın bülteninde,  
AB’nin, güvenli toplumlar 
için çağrıya çıktığı  
Ar-Ge projelerine  
ayırdığı fonların, 
hem büyük firmalar 
hem de KOBİ’ler 
için büyük fırsatlar 
yarattığı ifade edildi. 
Etkinlik kapsamında, 
ilk gün yapılacak olan 
konferansta, güvenlik 
alanındaki desteklerin 
yanı sıra özellikle aşağıda 
sıralanan konularda da 
katılımcılara detaylı bilgi 
verilecek; konsorsiyum 
oluşturma ve projelere 
başvurma süreçleri ile 
ilgili bilgiler, katılımcılarla 
paylaşılacak.
n	 Sınır Güvenliği
n	 Siber Güvenlik
n	 Terörizm ve Organize
 Suçlar ile Mücadele

n	 Krizler ve Doğal Afetler
 ile Mücadele
n	 Kritik Altyapıların
 Korunması
n	 Güvenlik Sağlayıcılar
 (son kullanıcı) arasında
 İş Birliği
AB’nin, proje finansman 
modellerine göre 
araştırmacılar ve 
sanayiciler, proje 
harcamalarının büyük 
kısmını, avans olarak 
alabiliyorlar. Bu büyük 
fırsat, projelerin, sağlıklı 
ve hızlı bir şekilde 
yürümesine olanak 
sağlıyor. Bunun yanı sıra 

bir diğer büyük avantaj 
ise firmaların, sadece 
Ar-Ge projesine dâhil 
olmakla kalmayıp, sınır ve 
anayurt güvenliği alanında, 
dünya pazarına da ürün 
sunabiliyor; yani ihracat 
yapabiliyor hâle gelmesi.
SEDEC Turkey, Savunma 
ve güvenlik alanında 
çalışan ya da çalışmayı 
hedefleyen, tasarım ve 
üretim kabiliyeti olan; 
henüz ürünü olmayan, 
ancak ürün sahibi olmak 
isteyen firmaları, bu büyük 
fırsatı değerlendirmeye 
davet ediyor. u

MKEK’nin Komando Topu 
BORAN, Saha Testlerini Geçti

Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen 
Güvenlik Alanı Destekleri, SEDEC’te Masaya Yatırılacak
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TÜBİTAK Savunma 
Sanayii Araştırma 

ve Geliştirme Enstitüsü 
(SAGE) ile Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK), 
22 Mayıs’ta düzenlenen 
bir imza töreni ile yeni 
Ar-Ge projeleri başlattı. 
Kırıkkale’de düzenlenen 
törene, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ve Milli Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli de 
katıldı.
İki kurum, yapılan anlaşma 
kapsamında, şu projeler 
üzerinde çalışacaklar:
n	 DUPAT Kapasite Artırım
 ve MK-82-T Kalifikasyonu
 Projesi,
n	 Harp Başlığı Dolumu 
 ve Roket Yakıtı Projesi,
n	 Kara Platformları
 Koruma Mühimmatı
 Projesi,
n	 Etkinliği Artırılmış
 Patlayıcı Üretim Altyapı
 Makine/Teçhizat Tedariki
 Projesi ve
n	 Deniz Mayını ve 
 Su Altı Patlayıcı Projesi.
Dr. Özlü, törende yaptığı 
konuşmada, MKEK ve 
TÜBİTAK’ın ortak yürüttüğü 
projelerin, ülkenin stratejik 
çıkarları açısından son 
derece önemli olduğunu 
vurguladı ve şunları 
söyledi: “Türkiye’nin köklü 
kurumlarının el ele vermiş 
olmaları, teknoloji odaklı 
büyüyen savunma sanayimiz 
için ilham vericidir. Bugün 

sözleşmeleri imzalanacak 
olan projelerin her biri, 
Türk savunma sanayisinin 
ulaştığı yüksek teknolojiyi 
göstermektedir. Milli 
savunmamız, yeni teknolojik 
ürünler ve yerli sistemlerle 
güçlenmeye devam edecek. 
Savunma sanayimiz, 
yüksek teknolojisi yoğun 
bir sanayidir. Araştırma, 
geliştirmeye ve inovasyona 
en fazla ihtiyaç duyulan 
sanayi alanlarının başında, 
savunma sanayi gelir. Bu 
anlamda, TÜBİTAK gibi 
köklü bir bilim kurumunun 
bilgisini, tecrübesini ve 
insan kaynağını savunma 
sanayimiz için seferber 
etmiş olması, ülkemiz için 

büyük bir kazanımdır.”
Bakan Canikli ise 
konuşmasında, savunma 
sanayisi konusunda 
Türkiye’nin iyi bir noktaya 
geldiğini belirtti. İnsansız 
hava aracı noktasında, 
dünyanın ulaştığı 
teknolojinin yakalandığına 
dikkat çeken Bakan Canikli, 
şöyle konuştu: “Özellikle 
son dönemde karşı karşıya 
kaldığımız tehdit ve 
sınamalar çerçevesinde, 
bu toprakları korumak 
kolay değil. Ya da bir 
başka ifadeyle bu yeteneğe 
kavuşmamış olsaydık ne 
Fırat Kalkanı operasyonunu 
ne de Zeytin Dalı 
operasyonunu bu şekilde 

gerçekleştiremezdik. 
Çünkü ihtiyacımız olan 
ve henüz milli olarak 
gerçekleştirmediğimiz 
bazı mühimmatları, artık 
alamıyoruz. Hatta bizim 
üretimde kullandığımız 
bazı kritik yedek parçalar 
noktasında da çok yoğun 
örtülü bir ambargo ile 
karşı karşıyayız. Ama 
ambargoların önemi yok 
artık. Ambargo ile karşı 
karşıya kaldığımızda, kısa 
sürede çok daha iyisini 
geliştiriyoruz. Bundan 
sonra, Türk savunma 
sanayisinde nereden gelirse 
gelsin hiç kimse çıkışımızı, 
üretimimiz, dinamizmimizi 
engelleyemez artık.” u

TÜBİTAK SAGE ve MKEK, Yerli Mühimmatlar 
için Ar-Ge Projeleri Başlatıyor

TÜMOSAN, İş Birliklerini 
VOLAT ile Genişletiyor

TÜMOSAN, 15 Mayıs’ta, Kamuyu Aydınlatma  
Platformu üzerinden yaptığı açıklama ile yeni bir  

iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.  
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “TÜMOSAN, ticari ve 
savunma sanayii konularında ilgili görüşmeleri başlatmak 
ve bilgi transferi yoluyla gelecekte oluşabilecek iş 
birlikteliklerini değerlendirmek üzere, Belarus menşeli 
VOLAT (Minsk Wheel Tractor Plant Open Joint Stock 
Company) firması ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi 
imzalamıştır.” u
ROKETSAN’ın KAAN Füze Sistemi, IDEF 2017’de, VOLAT üretimi bir araç 
üzerinde sergilenmişti.
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MÜSİAD, 98’inci Genel İdare Kurulu Toplantısı’nı,  
“Yerli ve Milli Savunma Sanayisi” konu başlığı ile 

11-12 Mayıs’ta, Trabzon’da gerçekleştirdi. MÜSİAD’ın 
Trabzon Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda, 
Türkiye’nin, savunma ve havacılık sanayisi alanında,  
son yıllarda elde ettiği başarıları ve geleceğe dönük 
projeleri konuşuldu.
Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay 
Alpay, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi’nin yanı sıra sektördeki çeşitli kurum ve 
kuruluşların temsilcileri de katıldı.
Toplantı sırasında bir konuşma yapan MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, Trabzon’un, yeni Demir 

İpek Yolu projesi ile ticaret üssü hâline geleceğini belirtti. 
Savunma ve havacılık sanayisi alanında, son yıllardaki 
ilerlemenin kayda değer bir gelişme olduğunu ifade eden 
Kaan, ayrıca şunları söyledi: “Yerli firmalarımızın gösterdiği 
gelişime baktığımızda, ortaya göğsümüzü kabartan bir tablo 
çıkıyor. Bugün, artık kendi insansız hava aracını üretebilen 
bir Türkiye var. Tabii, bir noktanın daha altını çizmekte 
fayda görüyorum. Savunma sanayisi gelişme gösterebilir, 
başarılı ürünler üretebilir; fakat bir de bunların kullanılması, 
tercih edilmesi konusu var ki, bu da milli olmanın bir 
şartıdır. İthal ürünlerin kalite ve işlevine eriştiği hâlde yerli 
ürünlerin tercih edilmemesi, farklı sektörlerde maalesef 
karşılaştığımız bir durum. Ürün tercihi konusunda, yabancı 
hayranlığını bırakmanın zamanı çoktan gelmiştir. Bu noktada 
tabii, devletin tutumu da son derece önemlidir. Dolayısıyla, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı vurguyu ve destek 
beyanını da bir teşvik olarak algılayarak, özel sektör olarak 
bu işe daha sıkı sarılmamız gerektiği kanaatindeyim.” u

Spark Ölçüm Teknolojileri, 
8 Mayıs’ta, TÜBİTAK’ın 

Gebze’deki yerleşkesinde; 
9 Mayıs’ta ise Ankara’da, 
Savunma ve Havacılık 
Sempozyumları düzenledi. 
Her iki etkinlikte de test ve 
ölçüm konusuna yönelik 
savunma ve havacılık 
sektöründeki en son 
eğilimler ve Keysight 
Technologies’in en yeni 

çözümleri anlatıldı. 
Sempozyumlara katılanlar; 
iletişim, uydu, radar, 
anten ölçüm ve dron 
tespit konularında, en yeni 
çözümleri keşfetme imkânı 
da buldular.
Açılış konuşmaları, Spark 
Ölçüm Teknolojileri Satış ve 

Pazarlama Müdürü Cem 
Hoşgör tarafından yapılan 
ve sektör firmalarından 
katılımcıların ilgi gösterdiği 
sempozyumlarda, savunma 
ve havacılık alanındaki test 
ve ölçümler konusunda 
gelişen eğilimlerle ilgili 
sunum ise Keysight Avrupa, 

Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 
Savunma ve Havacılık İş 
Geliştirme Müdürü Don 
Hamilton tarafından yapıldı.
Sempozyumlara katılanlar, 
fuaye alanlarında Keysight 
Technologies’ın çeşitli 
çözümlerini inceleme fırsatı 
da buldular. u

MÜSİAD Genel İdare 
Kurulu’nun Gündemi, Yerli ve 
Milli Savunma Sanayisi Oldu

Spark Ölçüm 
Teknolojileri 
ve Keysight 
Technologies, 
2018’in 
Trendlerini 
Anlattı

Spark Ölçüm 
Teknolojileri 
Satış ve 
Pazarlama 
Müdürü 
Cem Hoşgör

Keysight Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi Savunma 
ve Havacılık İş 
Geliştirme Müdürü 
Don Hamilton
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ROKETSAN, 30 Mayıs’ta 
İnternet sitesinden 

yaptığı açıklamayla 
Raytheon ile yürütmekte 
olduğu iş birliklerine 
ilişkin iki önemli gelişmeyi 
duyurdu. ROKETSAN ve 
Raytheon, Patriot Programı 
kapsamında başarı ile 
tamamlanan  
3 farklı projenin ardından, 
16 Mayıs tarihinde,  
Patriot GEM-T Hava 
Savunma Füzesi Kontrol 
Bölümü Üretimi için 
de yeni bir özleşme 
imzaladı. Patriot GEM-T 
Hava Savunma Füzesi 
Kontrol Bölümü Üretimi 
için, dünyada onaylı tek 
kaynak olan ROKETSAN, 
Raytheon’un Öncelikli 

Patriot Tedarikçisi 
durumunda.
Raytheon tarafından, 
2009 yılından itibaren, 
8 yıl üst üste Tedarikçi 
Mükemmeliyet Ödülü 
ile ödüllendirilen 
ROKETSAN, 2017 yılı 
içerisinde gösterdiği 
performansla, aynı ödüle, 
9’uncu defa layık görüldü. 
ROKETSAN böylece, 4 Yıldız 
kategorisinde, 2’nci kez 
ödül almış oldu.
ROKETSAN’ın ödülü, 
17 Mayıs’ta, ABD’de 
düzenlenen 2017 Tedarikçi 
Mükemmeliyet Ödülü töreni 
sırasında, Raytheon IDS 
Başkan Yardımcıları Steve 
Murphy ve John Bergeron 
tarafından, ROKETSAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
ve OES Grup Başkanı 
Hayri Torun ve Patriot CSA 
Programı Proje Lideri Anıl 
Karaçay’a takdim edildi.
Raytheon, Tedarikçi 
Mükemmeliyet Ödülü 
programını, müşteri 
ihtiyaçlarını aşan üstün 
hizmet ve çözüm ortaklığı 
sağlayan tedarikçilerini 
belirlemek için, her yıl 
düzenliyor.

ROKETSAN açısından, 
geçtiğimiz ay gerçekleşen 
bir başka önemli gelişme 
ise firmanın, Kazakistan 
Savunma Uzay Havacılık 
ve Sanayii Bakanlığı ile 
bir mutabakat muhtırası 
imzalaması oldu. Söz 
konusu muhtıra, 23-26 Mayıs 
tarihlerinde, Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da 
gerçekleştirilen, KADEX fuarı 
sırasında imzalandı. u

ROKETSAN-Raytheon 
İş birliği, Yeni Bir Sözleşme 
ve Ödülle Güçlendi ©
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Ziraat Katılım ve SSTEK 
İşbirliği Protokolü 

İmza Töreni, 16 Mayıs’ta, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Protokol uyarınca, 
Ziraat Katılım, SSTEK’in 
faaliyetlerinde, finansman 
desteği sağlayacak. 
Törende konuşan Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir, protokol 
ile ilgili şunları söyledi: 
“SSTEK, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın 
kurduğu; amacı, teknoloji 
yatırımlarını tetiklemek, 
desteklemek olan bir 
şirket. Bu yapının desteği 
ile bugüne kadar, 10 
adet şirket kuruldu. 
Bunlar; motor tasarımı ve 
üretiminden test altyapısına, 
yarı iletken üretiminden 
kamera dedektörüne, 

yeni nesil haberleşme 
sistemlerinden otomotiv 
test merkezi yatırımına 
kadar, savunma sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu, bir dizi 
konuda faaliyet gösteriyor… 
Ziraat Katılım ile yapılan 
bu anlaşma sayesinde, 
teknolojinin itici gücünü 
oluşturacak, katma değeri 
yüksek ürünlerin ekonomiye 
katılmasını sağlayacak, 
önemli bir adıma imza 
atıyoruz. Bu adımın 
meyvelerini, önümüzdeki 
günlerde göreceğiz. Genç 
girişimciler, fikir sahipleri, 
önünün açılmasın bekleyen 
yapılanmalar, bu sayede 
destek bulacak.”
Ziraat Katılım Bankası Genel 
Müdürü Metin Özdemir 
de konuşmasında, milli 
ürünlerin üretilmesine ve 

milli ekonomiye destek 
sağlayacak projelere katkıda 
bulunacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından, 
protokol; Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Savunma Sanayii 

Müsteşar Yardımcısı ve 
SSTEK Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi ve Ziraat Katılım 
Bankası Genel Müdürü 
Metin Özdemir tarafından 
imzalandı. u

SSTEK ve Ziraat Katılım, 
Sektör için İş Birliği Yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İlk F-35’ine Haziran’da Kavuşuyor

Soldan sağa: Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı ve SSTEK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi 
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Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) 

envanterine girecek olan ilk 
F-35 ile ilgili hazırlıklar son 
sürat devam ediyor. Uçağın 
teslimat planı ile ilgili en 
son açıklamalar, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın ve Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in sosyal 
medya hesaplarından 
yapıldı. 11 Mayıs’ta, 
Prof. Dr. Demir’in hesaplarından yapılan açıklamada, 
Hv.K.K.lığına teslim edilecek olan, 18-0001 kuyruk numaralı 
ilk uçağın, ABD’nin Fort Worth kentinde, ilk uçuşunu 
gerçekleştirdiği duyuruldu. SSM ise 29 Mayıs’ta, ilk uçak 21 
Haziran’da teslim edilecek şekilde hazırlıkların sürdüğünü 
bildirdi.
Mayıs ayı, SSM’nin takip ettiği projeler açısından da çeşitli 
gelişmelere sahne oldu:
n	 SSM’nin 15 Mayıs’ta düzenlediği 4’üncü Ar-Ge

Paneli’nde, 7 yeni Ar-Ge projesinin başlatılmasına; 
9 alanda da SSM Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) çağrısı 
yapılmasına karar verildi.

n	 SSM, 16 Mayıs’ta, Uçak Durdurucu Sistem (UDS)
tedariki konusunda, Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’nı 
yayınladı. Hv.K.K.lığının ihtiyacına yönelik başlatılan 
proje kapsamında, sabit kanca, ağ bariyer ve mobil 
UDS’ler tedarik edilecek.

n	 SSM, 21 Mayıs’ta, Döner Kanatlı (Çok Rotorlu) 
 Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Tedariki Projesi
 konusunda ihale ilanı yayınladı.
n	 24 Mayıs’ta, Ankara’da, BMC’nin ana yüklenicisi olduğu,

ALTAY tankının Seri Üretim Projesi Başlama Toplantısı 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Demir’in de katıldığı toplantıda, 
projeye ilişkin hedefler ve beklentiler konuşuldu.

n	 SSM, 30 Mayıs’ta, Jandarma Genel Komutanlığının
ihtiyacı olan Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi 
(SıhhiyeSim) tedariki için ihale ilanı yayınladı. Proje; 
teröristle mücadele harekâtı sırasında, sağlık sınıfından 
olmayan muharip personelin de sıhhiye desteği 
sağlayabilmesine yönelik eğitim ihtiyacı kapsamında 
başlatıldı. Proje, uygun eğitim ortamları ve uygun eğitim 
malzemeleri ile simülasyon tekniklerinin kullanılmasını 
sağlayacak bir Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi’nin 
tedarikini kapsıyor. u
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

ve TÜBİTAK Savunma ve 
Güvenlik Teknolojileri 
Araştırma Destek Grubu 
(SAVTAG), 21 Mayıs’ta, 
Ankara’da düzenlenen bir 
imza töreni ile savunma 
ve havacılık alanında, 
4 tane Ar-Ge projesini 
daha hayata geçirdiler. 
TÜBİTAK’ın, 1007 kodlu 
Kamu Kurumları Araştırma 
ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı 
kapsamında başlatılan 
projeler ve amaçları, şöyle 
sıralanıyor:
n	 GRP Keysli Dip

Mayınları Geliştirilmesi 
(MALAMAN) Projesi 
kapsamında, yerli ve 
milli olarak; fırkateyn, 
tanker, denizaltı gibi 
hedefleri hareketsiz 
bırakabilme kabiliyetine 
sahip, mayın karşı 
tedbirlerine dirençli, 
akıllı ve duyarsız 
mayınların geliştirilmesi 
hedefleniyor. Kıyı 
güvenliğine yönelik 
olarak başlatılan 
projede geliştirilen 

mayınlar, farklı 
platformlar tarafından 
döşenebilecek. 
Böylelikle Deniz 
Kuvvetleri 
Komutanlığının, 
operasyonel 
kabiliyetlerinin 
arttırılması hedefleniyor.

n	 Gemi Muharebe
Etkinlik Değerlendirme 
(GEMED) Projesi ile 
yüzer bir platformun 
ve alt sistemlerinin, 
muharebe etkinliğinin 
değerlendirilmesini, 
mevcut ya da muhtemel 
sistem ve yetenek 
ihtiyaçlarının analizini 
ve platformun fiziksel 
karakteristikleri ile 
çevre ve ortamla 
etkileşiminin 
modellenmesini 
sağlayacak teknolojiler 
geliştirilecek. Bu 
sayede, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının; 
analiz, tedarik, sistem 
geliştirme ve taktik 

geliştirme yeteneği 
iyileştirilecek.

n	 G1 Projesi ve 
D1 Projesi 
kapsamında da savaş 
sahasında düşman 
gücünü etkisiz hâle 
getirmek ve müttefik 
unsurların etkisini 
artırmak amacıyla 
elektromanyetik 
spektrumun kontrolü 
ve kullanımını 
sağlayan, elektronik 
harp teknolojileri 
geliştirilecek.

TÜBİTAK Feza Gürsey 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen törende, 
imzalar, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal’ın 
nezaretinde; Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı Tümamiral 
Cihat Yaycı, Genelkurmay 
Başkanlığı Genel Plan 
Prensipler Başkanı adına 
Kaynak Üretim Daire 

Başkanı Tümgeneral 
Reha Ufuk Er, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurmay Başkanı 
Korgeneral Metin Gürak, 
Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Korgeneral İsmail 
Güneykaya, Jandarma 
Genel Komutanlığı adına 
Jandarma Asayiş Başkanı 
Tümgeneral Fuat Güney, 
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 
TÜBİTAK SAGE Müdürü 
Erdal Çakmak, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Mustafa Şeker,  
Koç Bilgi ve Savunma 
Sistemleri Yönetici 
Direktörü Hakan Başaran 
ve STM Genel Müdür 
Yardımcısı Murat İkinci 
tarafından atıldı.
Projelerde yer alan 
firmalardan STM de  
22 Mayıs’ta sosyal medya 
hesaplarından,  
GEMED Projesi’nde  
yer aldığını belirten bir 
mesaj yayınladı. u

TÜBİTAK SAVTAG Desteğinde, 
4 Tane Ar-Ge Projesi Daha Başlatıldı

STM, 21 Mayıs’ta İnternet sitesinden yaptığı açıklamayla, 
Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Projesi’nde önemli bir 

gelişmenin daha altına imza attığını duyurdu. Açıklamada, 
proje kapsamında inşa edilen denizaltıların, Havadan 
Bağımsız Tahrik Sistemi’nin ana unsurlarından olan  
LOX (Sıvı Oksijen) Tankı’nın, Türkiye’de ilk kez üretiminin 
gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.
Üretilen sıvı oksijen tankı, proje kapsamında  
inşa edilecek, toplam 6 adet denizaltıdan 3’üncüsü olan, 

TCG MURATREİS denizaltısında kullanılacak.
STM, proje kapsamındaki faaliyetlerine, Alman 
ThyssenKrupp AG firması ile 2009 yılında imzalanan 
sözleşme kapsamında devam ediyor.
Firma, 23-26 Mayıs tarihlerinde, Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da gerçekleştirilen KADEX fuarı sırasında da bir 
iş birliği anlaşması imzaladı. Kazakistan Savunma Uzay 
Havacılık ve Sanayii Bakanlığı ile imzalanan anlaşma, siber 
güvenlik ve savunma sanayisi konularını kapsıyor. u

STM’den, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde Önemli Adım

Üretilen sıvı oksijen tankı, proje kapsamında inşa edilecek, toplam 6 adet denizaltıdan 
3’üncüsü olan, TCG MURATREİS denizaltısında kullanılacak.

STM, 23-26 Mayıs 
tarihlerinde, 

Kazakistan’ın 
başkenti 

Astana’da 
gerçekleştirilen 

KADEX fuarı 
sırasında, 

Kazakistan 
Savunma Uzay 

Havacılık ve 
Sanayii Bakanlığı 

ile iş birliği 
anlaşması 

imzaladı.
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TÜBİTAK BİLGEM ve 
YİTAL, 9 Mayıs’ta 

düzenlenen bir törenle yarı 
iletken konuları ile ilgili 
bir iş birliği sözleşmesi 
imzalandı. Törende, imzalar, 
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
ve YİTAL Genel Müdürü Dr. 
Atakan Peker tarafından 
atıldı.
Dr. Peker, törende yaptığı 
konuşmada, TÜBİTAK 
BİLGEM ile yapılan iş 
birliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Dr. Peker, YİTAL’in ilk 
etaptaki hedefleri arasında, 
Türkiye’de tasarımı 
yapılan kritik öneme 
sahip mikroişlemcilerin, 
yurt dışına çıkmasına 
gerek olmadan, Türkiye 
içinde; üretim, paketleme 
ve testini sağlamak 
olduğuna dikkat çekti.  
Dr. Peker, konuşmasının 
devamında ise şunları 

söyledi: “Yarıiletken ve 
mikroelektronik sektörünü, 
milli bir ekosistem dâhilinde 
düşünüyor ve ihtiyaç 
sahipleri de dâhil bütün 
paydaşlar ile ortak hedefe 
doğru beraber çalışmayı 
arzuluyoruz. Bu bağlamda, 
TÜBİTAK BİLGEM ile yakın 
iş birliğini çok önemsiyoruz 

ve imzaladığımız protokolün, 
bu yönde önemli bir adım 
olduğuna inanıyoruz.”
YİTAL, yarı iletken 
ve benzeri teknolojik 
malzemeleri içeren mikro 
ve nano boyutlu aygıtlarla 
ilgili faaliyet göstermesi 
amacıyla; %51’i ASELSAN’a, 
%29’u TÜBİTAK’a ve  

%20’si Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’na ait 
olacak şekilde, geçtiğimiz 
yıl Ekim ayında kurulmuştu. 
Firmanın, güvenilir 
yarı-iletken üretim evi 
statüsünde yoluna devam 
etmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin, yarı iletken 
teknolojilerinde, sahada 
kullanılmak üzere  
tüm devre üretimi  
yapılan tek merkezi ise 
TÜBİTAK BİLGEM’in 
bünyesinde bulunuyor.  
Tüm devre üretimi için 
gerekli olan ekipmanın 
mevcut olduğu  
800 metrekarelik 
laboratuvarda; maske 
üretme, pul işleme, pul 
üzerinde test, kılıflama, 
devre testi ve yaşlandırma 
süreçlerinin tümü 
gerçekleştirilebiliyor. u

TÜBİTAK BİLGEM ve YİTAL, Yarı İletkenler 
İçin Güçlerini Birleştiriyor
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Mayıs ayı, TUSAŞ açısından iki önemli gelişmeye sahne 
oldu. Bunlardan bir tanesi, TUSAŞ’ın, Kazakistan’ın 

başkenti Astana’da, 23-26 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen olan KADEX fuarı sırasında, Kazakhstan 
Aviation Industry (KAI) ile bir iş birliği sözleşmesi 
imzalaması oldu.
İmzalanan anlaşma ile TUSAŞ ve KAI, ANKA insansız hava 
aracı (İHA)’nın ve Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un, 
ortak üretimi ve tedariki konularında birlikte çalışacaklar. 
İş birliği kapsamında, taraflar, yapacakları ortak çalışmayla 
havacılık alanında güç birliği yaparken, Kazakistan ve 
Türkiye arasındaki savunma ve havacılık sanayisi iş 
birliğinin gelişmesine de katkıda bulunacaklar.
Küresel pazardaki etkinliğini arttırmaya devam eden 
TUSAŞ, böylelikle Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinin; 
Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İHA Sistemi, Yeni 
Nesil Eğitim Uçağı ve Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, önemli bir adım atmış 
oldu.

TUSAŞ’tan Alt Sistemlere Yönelik 
Yerlileştirme Hamlesi
TUSAŞ açısından Mayıs ayının diğer bir önemli gelişmesi 
ise firmanın özgün ürünlerinde kullanılan alt sistemlerin 
yerlileştirilmesine yönelik olarak atılan adım oldu.
Konuyla ilgili kendi bünyesinde bir çalışma gurubu 
oluşturan TUSAŞ, yerlileştirilmesinde öncelik olan 
alt sistem, malzeme ve prosesleri belirledi ve bu 
çalışmaların neticesinde, Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve 
Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu’nu hazırladı. 
Raporda yer alan alt sistemler, şu şekilde sıralanıyor:
n	 İtki sistemleri,
n	 Yakıt sistemleri,
n	 İniş takımları,
n	 İklimlendirme sistemleri,
n	 Hidrolik sistemler,
n	 Kanopiler ve saydam parçalar
n	 Pervaneler,
n	 Rotorlar,

n	 Hidrolik hareketlendiriciler,
n	 Elektromekanik hareketlendiriciler,
n	 Test sensörleri (veri toplama sistemleri)
n	 Pitot tüpler ve
n	 Silah sistemleri.
Yurt içindeki firmalarla iş birliği içinde yerlileştirme ve 
millileştirme çalışmalarını sürdürmeyi amaçlayan TUSAŞ, 
bu yerlileştirme sürecinde, raporda yer alan her bir ana 
kalem için, ihtisas sahibi şirketler oluşturmayı hedefliyor.
Söz konusu rapora ulaşmak için:
https://www.tai.com.tr/uploads/rpstr25003tpdf.pdf u

TUSAŞ, HÜRKUŞ ve 
ANKA için Kazakistan ile 
İş Birliği Yapacak
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Yayınlanan standartlar, 
teknolojideki gelişme-
lere ve sektörde kay-

dedilen ilerlemelere göre, 
belirli zaman aralıklarında 
güncellemelere tabi tutulu-
yor ve yeni revizyonları ya-
yınlanıyor. AS9100 de:
n	 Uluslararası Standartlar

Organizasyonu’nun,
yayınladığı ve 
yayınlayacağı tüm 
standartlarda 
oluşturmaya çalıştığı 
yeni yapı (Annex SL) ile 
dolayısıyla ISO9001: 
2015 standardı ile 
uyumlu hâle getirilmesi 
için,

n	 Uzay, havacılık ve 
savunma alanındaki 
paydaşların ihtiyaçlarına 
yanıt verebilmek için 
(2013 yılında, İnternet 
üzerinden yapılan 
araştırma / anket 
sonuçları da dikkate 
alındı) ve

n	 Son revizyondan bugüne,
Uluslararası Uzay ve 
Havacılık Kalite Grubu 
(IAQG) kullanıcılarından 
gelen isteklerin dâhil 
edilmesi için,

revizyona tabi tutuldu ve  
D revizyonu yayınlandı.
Rev D ile gelen temel de-
ğişiklikleri kapsayan konu 
başlıkları şöyle sıralanıyor:
l	 Ürün güvenliği,
l	 Ürün gerçekleştirme 
 ve planlama,
l	 Tasarım geliştirme 
 ve tedarikçi yönetimi,
l	 İnsan faktörleri,
l	 Sahte parçaların 
 önlenmesi,
l	 Satış sonrası destek,
l	 Risk tabanlı düşünme,
 riskler ve fırsatlar ve
l	 Konfigürasyon yönetimi.
Son zamanlarda yayınla-
nan ve bundan sonra yayın-
lanacak ISO standartların-
da göreceğimiz Annex SL 
Üst Seviye Yapı; revize olan 
tüm standartlar ve yeni ya-
yınlanacak standartlar için 
jenerik ortak üst seviye 
yapıyı belirleyecek ve or-
tak terim ve tanımlamala-
rı açıklayacak. Bu yapı, bir 
veya birkaç yönetim siste-
minin birbiri ile uyumlu ya-
pılandırılmasını, etkili bir 
şekilde entegrasyonunu ve 
işlenmesini kolaylaştırma-
yı sağlıyor.

Bu yapının ana başlıkları; 
Kapsam, Standartlara Dayalı 
Referanslar, Terimler ve Ta-
nımlar, Organizasyon Orta-
mı, Liderlik, Planlama, Des-
tek, Operasyon, Performans 
Değerlendirme ve Geliştirme 
şeklinde sıralanıyor. İzleyen 
bölümler, firmaların, reviz-
yon C’den revizyon D’ye geçiş 
sürecinde yapmaları gere-
kenleri anlatıyor. İlk olarak, 
kalite yönetim sistemlerin-
den aşina olunan Deming‘in 
PUKÖ (planla-uygula-kont-
rol et-önlem al) çevrimi üze-
rine kurgulanmış Annex SL 
yapısına göre, “Planlama” 
aşamasında, Organizasyo-
nun Ortamı’nı değerlendir-
mek gereklidir.

Organizasyon 
Ortamı
Organizasyon, stratejik he-
deflerini ve Kalite Yönetim 
Sistemi (KYS) planlamasını 
etkileyen, iç ve dış ortamı 
dikkate almalıdır. Organi-
zasyon ortamı, organizasyo-
nun kendisini ve içinde bu-
lunduğu durum ve şartları 
gözden geçirmesini gerekti-
rir. Bu da farklı parametre-
lerin organizasyona etkisini 
ve KYS, şirket kültürü, he-

defler, amaçlar, ürünlerin 
karmaşıklığı, iş ve bilgi akış-
ları, firmanın büyüklüğü, 
pazar şartları, müşteriler 
vb. üzerindeki yansımalarını 
değerlendirmektir.
İç ve dış meseleleri ve kül-
türel, sosyal, ekonomik, 
kanuni, teknolojik faktörleri 
de bu kapsamda ele alarak 
çıktıların, Kalite Politikası’n-
da ve diğer kayıtlarda yer al-
ması önemlidir.

İlgili Tarafların 
Tanımlanması
KYS’nin ilgili tarafları de-
nildiğinde, organizasyonun 
sağladığı ürün ve hizmetler 
bağlamında, firmanın ka-
rarlarından etkilenen ya da 
etkilenebilecek kurum, ku-
ruluş ve kişiler (müşteriler, 
devlet kurumları, tedarik-
çiler, ortaklar, çalışanlar, 
sendikalar ve hatta organi-
zasyonun faaliyetlerini etki-
leyebilecek sosyal gruplar) 
anlaşılmalıdır.

KYS’nin Kapsamını 
Belirleme
Revizyon C sertifikalı firma-
ların KYS kapsamı tanımlan-
mış olduğundan, yapılacak 
çalışma, kapsamın gözden 

AS9100 D Revizyonu Neler Getiriyor?
Türk savunma ve havacılık sanayisi, son dönemde, hem kalitesini arttırmak 
hem de yurt dışında daha aktif olarak iş yapmak için, AS9100 sertifikasyonuna 
önem vermeye başladı. Bu doğrultuda, AS9100 belgesine sahip firmaların sayısı 
da hızla artıyor. Diğer yandan, standartlar da gelişiyor ve AS9100 de gelişimini, 
revizyon (Rev) D sürümü ile sürdürüyor. C revizyonundan D revizyonuna geçiş 
döneminde olan firmalar, Rev C’den Rev D’ye geçişlerini, Eylül ayına kadar 
tamamlamak zorunda. Peki, Rev D, firmalara neler getirecek?
Erdinç TEZCAN / erdinc@dorukisg.com
Mak. Y. Müh., Dorukisg Eğt. Dan.
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geçirilmesi ve gerekirse de-
ğiştirilmesi olacaktır.

Liderlik Rolünün 
Tanımlanması
KYS’nin başarılı olması, li-
derlik ile doğrudan ilgilidir. 
Revizyon C‘de tanımlanan li-
derlik maddesi daha pasif bir 
konumdayken revizyon D‘de, 
daha aktif ve sorumlu bir rol 
olarak tanımlanmıştır.
Organizasyonun üst yöneti-
minin, KYS kapsamı ve so-
nuçları üzerindeki sorum-
luluğu:
n	 Kalite hedeflerinin;

firmanın stratejisi, 
politikası, süreçleri, 
şirket kültürü, iletişim 
yapısı ile uyumlu 
olmasının sağlaması ve

n	 Kalite konusunda
taahhüt vermesi, 
kaynakları sağlaması 
ve eğitim fırsatlarını 
değerlendirmesi ile 
mümkündür.

Kalite yönetim sisteminin 
her konusunda, üst yöneti-
min işin içinde olması kaçı-
nılmazdır.

Organizasyonun 
Stratejik Doğrultusu 
ile KYS Hedeflerini 
Çakıştırmak
Yeni revizyon ile birlikte, fir-
manın stratejik doğrultusu 
ile çakışan kalite hedefle-

rinin tanımlanması ve kayıt 
altına alınması ve tanımla-
nan kalite hedeflerine ulaş-
ma planlarının izlenmesi, 
gereklilikler arasındadır. Bu 
nedenle daha fazla firma ça-
lışanı da stratejik yönelim-
leri ve bunların KYS ile ilgili 
uyumunu bilmek ve bu uyu-
mu izlemek durumundadır.

Riskler ve Fırsatlar
Kalite yönetim sisteminin 
her başlığı için, risk tabanlı 
düşünme felsefesi ile risk 
ve fırsatların tanımlanma-
sı ve sonrasında, her riskle 
ilgili yok etme, azaltma, iyi-
leştirme veya kabul etme 
seçeneklerini değerlendi-
ren, aksiyonları tanımlayan 
planların hazırlanması ge-
rekecektir.

Dokümante Bilgi
Daha önceki revizyonda bu-
lunan, “Belgelenmiş prose-
dürler ve kayıtlar’’ ibaresi 
yerine, “dokümante bilgi“ 
tanımı kullanılacaktır.

Operasyonel 
Kontrollerin 
Yönetimi
AS9100 Rev D’nin amaç-
larından biri de belirlenen 
kriterlere göre, operasyonel 
kontrollerinizi geliştirmek-
tir. Bu anlamda, uygun şekil-
de müşteriye teslim edilen 

ürün ve hizmetler için kriter 
tanımlanması; bu kriter için, 
kaynakların ve dokümantas-
yonun hazır bulundurulması 
önemlidir. Firmanın süreç-
lerinin dokümantasyonu, 
hedeflenen amaçları, kri-
terlere göre faydaları sağla-
yacak operasyonel kontrol-

lere ve gereken doğruluğa 
sahip olmalıdır. Operasyo-
nel kontroller, operasyonel 
risk yönetimi için gereken 
önemli havacılık gereklerini, 
konfigürasyon yönetimini, 
ürün güvenliğini ve sahte 
parçaların önlenmesini de 
içermelidir.

Erdinç Tezcan
1969 Ankara doğumlu olan Erdinç 
Tezcan, Gazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Meslek hayatına, Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 
Araştırma Görevlisi olarak atılan 
Tezcan, 1995 yılında, TEI’de, proses 
mühendisi olarak göreve başlamıştır. 
Sonrasında, FNSS’de Ar-Ge mühendisliği görevini yürütmüş; bu 
sırada, alt sistem ve mekanik sistem tasarımında görev almış, 
patlama ve balistik alanında çalışmalar yürütmüştür. Bu süreçte, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, 
“Kırılma Mekaniği” konusunda yüksek lisans çalışmasını 
tamamlamış, kompozit malzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır.
İzleyen dönemde, otomotiv ve çelik konstrüksiyon sektöründe, 
üretim ve fabrika müdürlüğü görevlerini icra eden Tezcan; iş 
güvenliği, kalite yönetim sistemleri eğitimi ve danışmanlığı 
alanlarında faaliyetlerde bulunmuştur. Tezcan, 2010 yılında 
savunma sektörüne dönüş yapmış ve FNSS’nin Suudi Arabistan 
projelerinde Program Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Daha 
sonra, Suudi Arabistan Cidde merkezli bir şirketler grubunun 
genel müdürlüğünü yürüterek 2017 yılında yurda dönmüştür. 
Hâlen, Ar-Ge ve savunma ve kalite yönetim sistemleri alanında, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
“Patlamanın Kara Araçlarına Üzerine Etkileri“, “Patlamadan 
Korunma Dökümanı”, kalite yönetim sistemleri ve risk yönetimi 
konularında makaleler yayınlayan Tezcan, evli ve iki çocuk 
babasıdır.
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Tasarım ve 
Geliştirme Sürecinin 
Gözden Geçirilmesi
Revizyon D ile tasarım ve 
geliştirme süreçlerinin kont-
rolünde de bazı değişiklikler 
yapıldı. Bu değişiklikler de 
firmaların, tasarım ve geliş-
tirme süreçlerini etkileyebi-
lir. Özel ilgi gerektiren girdi 
ve çıktılar, tasarım sorumlu-
lukları, değişiklik kontrolü ve 
yetkilendirme gibi faktörler 
ve bu faktörlerin doküman-
tasyonu, kritik olarak kabul 
edildi. Örneğin; değişiklikleri 
hangi personelin onayladığı-
nın gösterilmesinin yanında 
ilgili personelin yetkinliğinin 
de sorgulanması ve ispatlan-
ması gerekecektir.

Dış Tedarikçilerin 
Kontrolü
Önceki revizyonda satın 
alma gerekleri olarak geçen 
kavram, yeni revizyonda, 
dışarıdan sağlanan süreç, 
ürün ve hizmetlerin kontrolü 
olarak belirlendi. Dışarıdan 
sağlanan herhangi bir ürün 
veya hizmetin, sizin gerek-
lerinize uymasını nasıl sağ-
lıyorsunuz? Her bir tedarikçi 
için nasıl bir kontrolünüz 
var? Rev D, dışarıdan sağ-
lanan süreç, ürün veya hiz-
metleriniz için, tam ve doğru 
spesifikasyonu, zaman pla-
nını, kalite ve fiyat beklen-
tilerinizi tanımlamanızı ve 
göstermenizi gerekli kılıyor. 
Bu sayede de tedarikçileri-
nizin, sizin ne beklediğinizi 
bilmelerini bekliyor.

Performans 
Değerlendirmesi
KYS sisteminin etkili ve etkin 
olmasını gösterecek perfor-
mans değerlendirmelerinin, 
belgelenmiş olarak kayıt al-
tına alınması sağlamalıdır.

İzleme ve Ölçme 
İzleme, ölçme ve raporlama 
ile ilgili maddeler, Rev D‘de 
daha ayrıntılı hâle getirildi. 
Gereklerde bahsedilen her 
konuyu ölçümleyebildiğinizi 
kontrol etmek, daha fazla 

önem kazandı. Örneğin; iç 
denetleme ve yönetim göz-
den geçirme süreçlerindeki 
kontrollerin AS9100 Rev D 
ile uyumlu olması beklene-
cektir. Bu sayede AS9100 
Rev D, iç denetleme ve yö-
netim gözden geçirme sü-
reçlerinin ölçümlenebilir ol-
masını sağlamaya çalışıyor.
Rev D ile ilgili olarak firma-
ların yapacağı çalışmalar ile 
yeni bir dönemin başlayacağını 
ve bundan sonra gelecek yeni 
revizyonlarda; risk bazlı yöne-
tim, sahte parçaların kontrolü, 
operasyonel kontroller, teda-
rikçilerin yönetimi konuların-
da yapılacak değişiklikleri ve 
Endüstri 4.0 ile uyumlu yeni 
mekanizmaların geliştirilme-
sini beklemek, hayalci bir yak-
laşım olmayacaktır.

Sonuç
Kalite yönetim sistemleri 
sayesinde; iş süreçlerinin 
planlanması, kontrol altına 
alınması, olası risklere karşı 
işletmelerin sürdürülebilir-
liğinin sağlanması, ulusal ve 
uluslararası alanda rekabet 
gücünün arttırılması, tüm 
işletmelerin hedefi olarak 
önemini korumaya devam 
etmektedir. Bu anlamda 
uzay, savunma ve havacılık 
konularında faaliyet göste-
ren ya da göstermeyi düşü-
nen firmaların da AS9100 
standardına sahip bir sistem 
oluşturmaları, ülkemizin; 
uzay, savunma ve havacılık-
ta ilerleme kaydedebilmesi 
ve mevcut kaynaklarını en iyi 
şekilde kullanması açısın-
dan önem arz etmektedir.
AS9100 standardını içselleş-
tiren, kendi bünyesinde ba-
şarı ile uygulayan işletmele-
rimizin sayısı arttıkça, uzay, 
savunma ve havacılıkta; ça-
lışanların daha bilinçli olarak 
çalıştığı, işverenlerin gelece-
ğe daha güvenle bakabildiği, 
kendi kendine yetebilen ve 
katma değer yaratan işlet-
melerimiz artacak. Böylece, 
bu sektörün, her alanında 
söz sahibi olacağımız günle-
re erişebileceğiz. u

 KAYNAKÇA
1. www.qualitydigest.com
2. Aerospace standard (9104/1)
3. AS9100 Rev D standart
4. AS9100 online consultation centre - www.advisera.com
5. International Aerospace Quality Group - www.iaqg.com

Kalite Yönetim Sistemleri 
ve AS9100 
Kalite yönetim sistemlerinin ilk sahneye çıkışı, 
1959 yılında, Amerikan Savunma Bakanlığının 
yayınladığı, MIL-Q-9858 standardı ile olmuştur. 
1994 yılına gelindiğinde, ISO9001:1994 standardının 
yayınlanmasının ardından, bu standardın; havacılık, 
uzay ve savunma sanayileri için özel gereksinimleri 
de içeren kalite yönetim sistemi ile birleşimine karar 
verildi ve 1997 yılında, ISO9001:1994 gerekleri ile 
uyumlu AS9000 yayınlandı.
AS9100, havacılık ve savunma gibi, nispeten riskli  
ve stratejik olan sektörlerde faaliyet gösteren 
firmaların, diğer ISO9001 belgesi almış firmalara 
göre, daha farklı kulvarlarda incelenmesi ve kontrolü 
gereği ortaya çıktı. Uluslararası Uzay ve Havacılık 
Kalite Grubu (IAQG) tarafından geliştirilen ve AS9000 
standardının küresel pazarla uyumunu hedefleyen 
AS9100, 1999 yılında yayınlandı. AS9100 standardının 
ilk uygulamalarına, ABD’de, Otomotiv Mühendisleri 
Derneği ve Avrupa Havacılık ve Uzay Endüstrileri 
Birliği tarafından, Ekim 1999’da başlandı. Bu standart, 
Avrupa’da EN 9100; Amerika’da AS9100 ve Uzak 
Doğu’da SJAC 9100 adıyla yayınlandı. AS9100’ün  
B revizyonu 2004’te, C revizyonu 2009’da ve D revizyonu 
ise 2016’da yayınlandı.
AS9100; havacılık, uzay ve savunma ürünleri 
tasarlayan, üreten, geliştiren; kendi ürünleri için 
bakım, yedek parça veya malzeme dâhil teslimat 
sonrası desteği sağlayan kuruluşların kullanımı için 
yayınlanmış bir standarttır.
AS9100 standardının altında;
• Havacılık sanayisinde bakım onarım işleri ile 
 uğraşan kuruluşlar için AS9110,
• Parçalar, malzemeler ve montajlı ürünler 

tedarik eden ve bu ürünleri havacılık, uzay ve 
savunma sanayilerindeki bir müşteriye yeniden satan 
kuruluşlar (ürünleri tedarik eden ve bunları yeniden 
satmak için küçük birimlere ayıran kuruluşlar dâhil) 
için ise AS9120,

standardı yayınlanmıştır.
ISO9001’in test edilmiş ve onaylanmış temel 
yapısını esas alan AS9100, sivil ve askeri havacılık 
ve uzay çalışmalarının gerektirdiği özgün taleplerle 
olgunlaştırılmıştır. Bu yapı, ISO9001 kalite yönetim 
sistemine sahip olan kuruluşların büyük değişiklikler 
yapmalarına gerek kalmaksızın, AS9100 standardını 
uygulamalarına olanak verir. Günümüzde, tüm önemli 
orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve tedarikçileri, 
onlarla iş yapmanın bir koşulu olarak AS9100 
sertifikasının olmasını talep etmektedir.
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Malezya Savunma Bakan-
lığı ve Malezya İç İşleri 
Bakanlığının ortaklaşa 

düzenlediği fuara, 68 ülkeden, 
1.500 firma ve kurum katıl-
dı. 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 şek-
linde 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.
Bu yılki fuar, 64 ülkeden, 50.000 ticari ziyaretçiyi ve 44 ülke-
den de 350 delegasyonu ağırladı. Fuar sırasında imzalanan 
sözleşmelerin toplam bedeli ise yaklaşık 4,5 milyar dolar (18 
milyar Malezya ringgiti) olarak gerçekleşti.
Fuar sırasında, DEFTECH ve bazı Türk firmaları arasında, 
çeşitli iş birliklerini konu alan törenler gerçekleştirildi. Bu 
törenlerden ilki, Malezya’nın insansız hava aracı (İHA) ihti-
yacına yönelik olarak, DEFTECH ve TUSAŞ arasında düzen-
lenen, Belge Değişimi (exchange of documents) töreni oldu.  

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

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 gerçekleştirildi. 

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.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel başkanlığındaki SSM heyeti, fuarda pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi.
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ASELSAN ve DEFTECH arasındaki, uzaktan komutalı silah sis-
temleri, askeri araç modernizasyonu ve insansız kara araçla-
rını konu alan iş birliğine yönelik iyi niyet mektubu (letter of 
intent) ise fuarın 3’üncü günü düzenlenen törenle imzalandı.
Ayrıca çeşitli Türk firmalarının 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 bir-
likte düzenlendi. NATSEC  
Asia’nın bu yılki teması ise 
Siber Güvenlik oldu.
MSI Dergisi de fuar için 
özel olarak hazırlanan ve 
fuar boyunca tüm katılım-
cı ve ziyaretçilere ücretsiz 
olarak dağıtılan geleneksel 
MSI Dergisi DSA Fuarı Özel 
Sayısı ile Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin, DSA 
2018 fuarı kapsamındaki 
tanıtımına katkı sağladı. u

Bu yılki fuarın ana sponsorları arasında, SSI de yer aldı. Sponsorluk kapsamında, fuar alanındaki görevliler, SSI tarafından hazırlatılan özel tişörtleri giydiler.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar:  ©

 M
SI D

ergisi
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AKSA Run Flat, 
Asya-Pasifik Pazarına da 
Açılıyor

Türkiye’deki pek çok kara aracı üreticisinin ürün yelpa-
zesindeki tekerlekli araçlarda kullanılan run flat (pat-

lak gider) sistemlerinin doğrudan tedarikçisi konumundaki 
AKSA Run Flat, DSA fuarına ilk kez katıldı. Firma, fuarda, 
lastikleri herhangi bir nedenle patlasa dahi aracın yoluna 
devam edebilmesini ve yüksek süratlerde dahi sürüş kont-
rolünün kaybedilmemesini olanaklı kılan, run flat sistem-
lerini sergiledi.
İsteyen kullanıcılar için; jant, run flat sistemi ve lastikten 
oluşan tekerlek komplesinin montajını yaparak, araca takıl-
maya hazır halde tedarik edebilen firma, fuarda, 15 inçten 
28 inçe kadar pek çok farklı çapta ve tipteki run flat siste-
mini tanıttı. Firmanın, sahada kendini kanıtlamış ürünleri, 
kendi standının yanı sıra fuara katılan Türk kara aracı üreti-
cilerinin stantlarındaki, PARS 6x6 ve AMAZON gibi araçlara 
takılı tekerlek komplesi içerisinde de yer aldı.

Filipinler Tamam, Sırada Malezya Var
AKSA Run Flat, 2018 yılı başlarında, Filipinler Silahlı Kuvvet-
lerinin araçlarında kullanılacak run flat sistemlerine yönelik 
olarak açılan ihaleyi kazandı. Firma, bu ihale kapsamında, 
toplam 100 adet run flat sistemi üretecek. Bu ürünlerin, 45 
gün gibi bir süre içerisinde hazır hale getirilerek, Mayıs ayı 
sonu itibarı ile teslimatının tamamlanması planlanıyor.
Ayrıca, tüm bileşenleri Türkiye’de üretilen ve içerisinde, fir-
manın run flat sistemlerinin bulunduğu tekerlek kompleleri, 
Malezyalı Kembara Suchi firmasının geliştirdiği ve fuarda ilk 
prototipini sergilediği, 4x4 havan taşıyıcı araç üzerinde yer 
aldı. Dolayısıyla firma, Filipinler’deki başarısının ardından, 
Malezya pazarına da ilk adımını atmış oldu.
Firma, gerçekleştirdiği bu satışlarla birlikte, Asya-Pasifik 
pazarındaki bilinirliğini arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki 
varlığının artmasının ardından, firmanın bir sonraki hedefi 
ise bu pazardaki yerel üreticilerin, üçüncü ülkelere yapa-
cakları araç satışları içerisinde de kendi ürünlerinin yer 
alması.

AKSA Run Flat’ın Farkı, Esnek Ürün Gamı
Firma ayrıca, Orta Doğu pazarındaki çeşitli kullanıcılarla 
da görüşmelerini sürdürüyor. Firmanın bir başka hedefi de 
Güney Afrika ve ABD pazarlarında yer alabilmek. Dünyada-
ki rakiplerinden farklı olarak, statik bir ürün gamına sahip 
olmadıklarını belirten AKSA Run Flat Uluslararası Satış Mü-
dürü Fikret M. Geneci, bu farkın, hedefledikleri pazarlara gi-
riş konusunda, kendilerine önemli bir avantaj sağlayacağına 
değindi. Geneci, AKSA Run Flat’ın ürün geliştirme konusun-
daki dinamizmine de şu sözleri ile vurgu yaptı: “Geçtiğimiz 
yıl, yaklaşık yarım milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptık. Bu 
yatırımın ve test altyapımızın da sayesinde, yeni ürün talep-
lerine, diğer üreticilerden çok daha hızlı tepki verebilecek 
durumdayız.”
Firmanın run flat sistemlerinin öne çıkan bir başka özelliği 
ise ürünlerin janta takılıp çıkarılması için, herhangi bir özel 
aparata ya da makinaya ihtiyaç duyulmaması. Bu sayede 
firmanın ürünleri, lastik değişimi yapabilecek herhangi bir 
atölyede bile janta takılıp janttan sökülebiliyor. u

AKSA Run Flat’ın ürünleri, Malezya’dan Kembara Suci’nin 
4x4 Havan Taşıyıcı Aracı (üstte) ile Türkiye’den PARS 6x6 İZCİ (ortada) 
ve AMAZON (altta) araçları üzerinde yer aldı.

AKSA Run Flat Uluslararası Satış Müdürü Fikret M. Geneci, firmanın standını 
gezen heyetlere, ürünleri hakkında bilgi verdi.
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Fuarda, geniş ürün yelpazesinden çeşitli ürünler sergi-
leyen ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemlerinden  

MUHAFIZ ve SARP’ı, ERTUĞRUL bomba imha robotunu ve 
kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah 
sistemi KORKUT’u ön plana çıkardı. Ayrıca, telsiz ve karış-
tırıcı ürün ailesinden çeşitli çözümler de firmanın standın-
da yer aldı. Firma açısından fuarın en önemli gelişmesi ise  
DEFTECH ile imzaladığı niyet mektubu (Letter of Intent) oldu. 

İki firmanın, birden fazla konuda yapacağı iş birliğini kapsa-
yan bu anlaşma, fuarın 3’üncü günü düzenlenen bir törenle 
imzalandı. Törende imzalar, ASELSAN Genel Müdür Yardım-
cısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Musta-
fa Kaval ve DEFTECH CEO’su Lt Kol (K) Dato’ Amril Samsu-
din tarafından atıldı.
Fuarda, ASELSAN’ın DSA gündeminin yanı sıra firmanın son dö-
nemdeki faaliyetleri ile ilgili de Kaval’dan çeşitli bilgiler aldık.

ASELSAN Fuardan, Yeni Bir İş Birliği ile Döndü

ASELSAN ve DEFTECH’in, çeşitli alanlarda yapacakları iş birliklerini konu alan sözleşme, fuarın 3’üncü günü imzalandı.

ASELSAN ve DEFTECH 
arasında tesis edilen 
iş birliği kapsamında, 
Katmerciler’in, üzerinde 
SARP silah sistemi bulunan 
UKAP aracı, DEFTECH 
standında sergilendi.
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ASELSAN’ın Bölgedeki Varlığı Güçleniyor
Fuarda imzalanan anlaşmanın içerdiği iş birliği konula-
rından bir tanesi de silahlı insansız kara araçları. Bu kap-
samda, ASELSAN ve DEFTECH; Malezya Silahlı Kuvvetle-
rinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak,  
uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilen Katmer-
ciler’in Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nu (UKAP),  
ASELSAN ve DEFTECH markası ile DEFTECH standında 
sergiledi. Kaval, bu noktada, Katmerciler’in UKAP’ını ter-
cih etmiş olmaları ile ilgili şunu söyledi: “Son kullanıcılar, 
genellikle üretici firmanın kendi ülkesinin envanterine 
girmiş ürünlerine öncelik veriyor. Bu aracın da geçtiği-
miz dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girme-
si kararlaştırıldı. Biz de bu sebeple tercihimizi UKAP’tan  
yana kullandık.”
İş birliğinin içerdiği diğer bir konu da askeri araç moderni-
zasyonu. İki firma, bu konu başlığı kapsamında da Malezya 
Silahlı Kuvvetleri envanterindeki, zırhlı muharebe araçları ve 
ana muharebe tanklarının modernizasyonuna yönelik olarak 
iş birliği yapacaklar. İki firmanın, bu modernizasyon proje-
lerinde görev almaları halinde, ASELSAN, araçların görev 
yüklerini sağlayacak.
İyi niyet anlaşmasının içerdiği son konu başlığı kapsamında 
da iki firma, uzaktan komutalı silah sistemleri alanında iş 
birliğinde bulunacaklar.

MUHAFIZ silah sistemi, ASELSAN MALEZYA logosu ile sergilendi.
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ASELSAN’ın Ar-Ge’si,  
Okyanus Ötesine Uzanıyor
ASELSAN açısından bir diğer önemli gelişme de daha 
önce Şubat ayında imzalanan bir mutabakat muhtırasının, 
fuar sırasında tazelenmesi oldu. Bu mutabakat muhtırası,  
ASELSAN’ın, Malezya Ulusal Savunma Üniversitesi (UPNM) 
ve Malezya İleri Teknoloji Geliştirme Kurumu (MIGHT) ile 
yapacağı iş birliklerini kapsıyor. Bu kapsamda taraflar, iki 
ülkenin de finansal katkı vereceği şekilde, Ar-Ge çalışma-
ları yürütecek ve öncelikle nemli ortamlarda kullanılacak 
malzeme teknolojileri üzerine çalışacak. Tarafların odak-
lanacağı bir diğer konu da kompozit malzemeler kullanı-
larak uzaktan komutalı silah sistemlerinin hafifletilmesi 
olacak.

KORKUT, Bölgede İlgi Görüyor
ASELSAN, KORKUT hava savunma sistemini, fuara, böl-
gedeki silahlı kuvvetlerin hava savunma ihtiyaçlarına yö-
nelik olarak getirdi. Firma, KORKUT sistemine ilave ola-
rak, ATOM parçacıklı mühimmat ve çekili namlulu hava 
savunma sistemlerinin modernizasyonu konusundaki ka-
biliyetlerini de fuar sırasında tanıttı. Firma, bu çözüm ve 
ürünlerle ilgili olarak da çeşitli heyetlerle görüşmeler ger-
çekleştirdi.
KORKUT’un gemilere entegre edilmek üzere geliştirilen 
KORKUT-D versiyonu ise fuar sonrasında, 4 Mayıs’ta yapılan 
atışlı testlerde başarılı oldu.
Kaval, KORKUT sistemi ile ilgili şunları söyledi: “Malez-
ya’da, Bangladeş’te, Endonezya’da ve Tayland’da, alçak 
irtifa hava savunma sistemlerine yönelik olarak ciddi bir 
potansiyel var. Bu konuda, çeşitli ülkelerin hava kuvvetleri 
ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, yine birçok ülkenin 
deniz kuvvetleri de KORKUT-D sistemimizle yakından il-
gileniyorlar. Bu sistemi, özellikle ABD ve Avrupa menşeli 
muadil silah sistemlerini satın almakta zorlanan ülkelere 
öneriyoruz.”

MUHAFIZ, Malezya’nın  
Tercihi Olmaya Devam Ediyor
ASELSAN’ın, iş birliklerinin haricinde, sözleşmeler ile imza 
altına alınmış ve hâlihazırda devam eden iki adet projesi 
bulunuyor. 30 mm otomatik top entegre 6 adet MUHAFIZ  
silah sistemini kapsayan bu projelerden ilki kapsamın-
da, ASELSAN, teslimatlarına devam ediyor. ASELSAN’ın, 
Şubat ayı sonunda imzaladığı ikinci sözleşme ise 3 adet  
MUHAFIZ’ın satışını kapsıyor. 
Hem bu sözleşmelerin imzalanmasına yönelik iş geliştirme 
hem de ilgili projelerin takip süreçlerinde, ASELSAN Malez-
ya şirketi aktif rol alıyor. Sermayesinin tamamı ASELSAN’a 
ait olan bu şirket, ayrıca çeşitli şekillerde, hem yerel iş gü-
cünün gelişimine katkı sağlıyor hem de nihai entegrasyon, 
eğitim ve lojistik destek gibi farklı konularda, bu iş gücünden 
faydalanıyor.

ASELSAN’ın, 
İnsansız Kara Araçları Pazarındaki 
Varlığı Artıyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 5 Nisan’da,  
sosyal medya hesaplarından, yurt içinde geliştirilen  
TARANTULA isimli yeni bir silahlı insansız kara aracı-
nın, ileriki tarihlerde, güvenlik güçlerinin kullanımına 
hazır olacağını duyurmuştu. 8x4 konfigürasyonundaki,  
2 ton ağırlığındaki araç, Türkiye Elektrikli Araçlar  
Sanayi A.Ş. (TEAS) tarafından geliştirildi. ASELSAN  
ise aracın üzerine, SARP silah sistemi entegre etti.  
Araç, daha sonra, SSM ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
yetkililerinin de katıldığı çeşitli testler sırasında denen-
di. Araç üzerine, kullanıcı talepleri doğrultusunda, çeşitli 
sistemlerin de ilave edilmesinin ardından, aracın testleri 
planlanıyor.
Ayrıca ASELSAN, Filipinler, Singapur ve Tayland’dan, insan-
sız kara araçlarını konu alan ihalelere katılması yönünde de 
çeşitli çağrılar aldı. u

ASELSAN standını ziyaret eden 
Malezya Savunma Bakanı 
YB Dato’ Seri Hishammuddin 
Tun Hussein, Anti-Drone RF Karıştırma/
Köreltme Sistemi İHASAVAR’ın 
kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.
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Ateşçi, Mühimmat Üretimi 
İçin Anahtar Teslim Çözümler 
Sunuyor
DSA’ya ilk kez katılan Ateşçi, fuarda, hafif silah mühim-

mat üretimi alanında sunduğu, anahtar teslim makina ve 
ekipman çözümlerini tanıttı. Firmanın ürün gamında; piya-
de tüfeği fişeği, av tüfeği fişeği ve tabanca fişeği üretiminin, 
baştan sona tüm aşamalarında kullanılan, 40’a yakın farklı 
makina ve ekipman çözümü yer alıyor. Ateşçi, bu makinaları, 
müşterilerine tek tek sunabildiği gibi, müşterinin ihtiyaçları 
doğrultusunda, birbiri ile entegre edilmiş halde, komple üre-
tim hatları da kurabiliyor.

Müşteri Portföyünde, 4 Farklı Kıta Var
Katar ve Sudan’da, anahtar teslim mühimmat üretim hatla-
rı kuran firmanın, bu alandaki son başarısı ise Mart ayında, 
Pakistan’da kazandığı ihale oldu. Firma, bu ihale kapsamın-
da, Pakistan Ordnance Factories için, mühimmat üretiminde 
kullanılmak üzere, tel çekme hattı kuracak. Bu üretim hatla-
rı, kurşun telleri kullanarak, mermi çekirdeklerinin içindeki 
kurşun nüveyi üretecek.
Firmanın müşteri portföyünde; Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, El Salvador, Filipinler, İtalya, Kanada, Ka-
zakistan, Lübnan, Namibya, Güney Afrika ve ABD’nin 7 farklı 
eyaletindeki üreticiler de bulunuyor. Bu müşteriler ise fir-
manın çeşitli makinalarını, tek tek alarak kullanan üretici-
lerden oluşuyor.

Hammadde, Standart 
ve Mühimmat Tipi Çeşitliliği
Firmanın ürün gamındaki makinaların üretebileceği mühim-
mat standartları ise makinaların sayısı kadar çeşitli. Bu ma-
kinalar; NATO, SAMI, CIP ve Rus standartlarında mühimmat 
üretebiliyorlar. Benzer şekilde, pek çok farklı hammadde ile 
üretim yapabilen bu makinalar; müşteri talepleri doğrultu-
sunda, pirinç, bimetal ve çelik işleyebilecek şekilde imal edi-
lebiliyor. Bu makinaların, tabanca ve piyade tüfeklerine yöne-
lik olarak üretebildiği çekirdek çeşitleri arasında ise çapları 
5,56 mm ile 14,5 mm arasında değişen, FMJ, AP, API ve API-T 
tipi mermiler bulunuyor. Aynı şekilde firma, av fişeği üretimi-
ne yönelik olarak da farklı tiplerde saçma ve tek kurşunlar 
olmak üzere, pek çok alternatif ekipman sunuyor. u

Ateşçi’nin 
kurduğu 

hafif silah 
mühimmatı 

üretim 
hatlarına 

bir örnek.

Ateşçi’nin DSA gündemi hakkında, firmanın 
Dış Ticaret Müdürü Bahadır Çilingir’den 
bilgi aldık.

©
 A

teşçi
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FİGES, 
Yeni Şirketleri ile 
Büyüyor

Fuarda MİLMAST markası ile yer 
alan FİGES, kendi geliştirdiği teles-

kopik mast (direk) sistemlerini sergi-
ledi. Bu ürünler, FTM serisinden; 3, 4 
ve 8 metrelik teleskopik mastlar oldu. 
MİLMAST markasını yaratan firma olan 
FİGES Teknoloji şirketi ise geçtiğimiz 
yıl Ekim ayında; hisselerinin %30’u 
SSTEK’e, %56’sı FİGES’e ve %14’ü de 
FİGES çalışanlarına ait olacak şekilde 
kuruldu.
FİGES’in geliştirdiği teleskopik mast 
sistemlerinin seri üretimini gerçek-
leştirmesi maksadıyla kurulan FİGES 
Teknoloji’nin, Ankara’daki fabrikasının 
inşaatı ve fabrika içerisindeki ilk seri 
üretim bandının kurulumu da Şubat 
ayında tamamlandı. Fabrikadaki, ikinci 
ve üçüncü seri üretim hatlarının da sı-
rasıyla Mayıs ve Temmuz ayı sonunda, 
imalata hazır hâle getirilmesi planlanı-
yor. Bu hatların her birinin, aylık üre-
tim kapasitesi ise 30 adet olacak.

AYESAŞ, Bölgedeki Ana Yüklenicilerin 
Çözüm Ortağı Olmaya Hazır

AYESAŞ, DSA fuarındaki standında, bölgedeki DEFTECH gibi ana yükleni-
cilere yönelik olarak, alt sistem bazındaki çözümlerini tanıttı. Karadaki, 

havadaki, sualtı ve su üstündeki platformlar için alt sistemler geliştiren ve 
üreten sektörün kritik sistemler tedarikçisi rolündeki firma, fuar boyunca, bu 
çözümleri ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Firmanın, bu 4 alanda da doğabilecek her türlü ihtiyacı karşılayabileceğini 
vurgulayan AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, başarıyla görev aldıkları pro-
jelerin, en önemli referansları olduğunun altını çizdi.
Son dönemde, AYESAŞ çözümlerinin kullanıldığı projeler arasında;  
NATO’nun, E3-A AWACS uçaklarının modernizasyonu için başlattığı prog-
ramlar ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter / JSF) projesi 
de bulunuyor. NATO’nun, E3-A AWACS uçaklarının performansının iyileşti-
rilmesi için başlatılan ve Boeing’in ana yüklenici olduğu, NATO E3-AWACS 
Yarı Ömür Modernizasyonu ve NATO AWACS E3-A Kokpit Modernizasyonu 
(CNS-ATM DRAGON) programlarında, AYESAŞ, teslimat ve kalite konusun-
da gösterdiği üstün başarı neticesinde, Boeing tarafından, ‘Altın Tedarikçi’ 
kategorisine ödüle layık görüldü. Firma, JSF projesi için de Panoramik Kok-
pit Ekranı Elektronik Ünitesi ve Füze Arayüz Ünitesi’ni, tek kaynak olarak  
sağlıyor.
Airbus, Boeing, Kongsberg ve Thales gibi farklı ana yüklenicilerin bölgede 
görev yapan sistem ve platformları üzerinde, firmanın pek çok alt sistemi yer 
alıyor. Tekin, fuara esas katılış amaçlarının ise bölgedeki ana yüklenicilerle 
doğrudan iş birliği yapabilmek olduğunu vurguladı.

HTAWS ile Helikopterler Güvende
AYESAŞ’ın standında tanıttığı bir diğer ürün olan, Helikopter Arazi Farkında-
lık ve Uyarı Sistemi (HTAWS), döner kanatlı uçaklar için geliştirildi. HTAWS, 
görsel meteorolojik şartlar ve aletli meteorolojik şartlarda, aletli uçuş ya-
parken, çevredeki arazi ve engeller açısından arttırılmış durumsal farkında-
lık yaratarak, kontrollü uçuşta, yere çarpmadan kaynaklanan kaza risklerini 
azaltmak için tasarlandı. HTAWS; pozisyon, uçuş verileri, arazi ve engel bilgisi 
gibi girdileri, helikopterdeki sistemlerden alıp, pilot için görsel bilgiler, işitsel 
ve görsel uyarılar oluşturuyor. u

Malezya Savunma Bakan Yardımcısı YB Dato’ Sri Mohd Johari Baharum ve 
Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı da AYESAŞ standını ziyaret etti.

Fuarda MİLMAST 
markası ile yer alan 

FİGES Teknoloji, 
FTM serisinden; 

3, 4 ve 8 metrelik 
teleskopik 

mastlarını sergiledi.
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FİGES’in Yeni Şirketleri
Bir mühendislik firması iken, ürün-
leri ile ön plana çıkmaya başlayan bir 
teknoloji şirketine dönüşen FİGES, bu 
ürünlerin seri üretimi için, özelleşmiş 
şirketler kurma kararı aldı. FİGES Tek-
noloji, bu şirketlerden ilki oldu. FİGES, 
3 boyutlu yazıcı ürünü için de OSTİM 
Teknoloji Merkezi ile bir ortak girişim 
şirketi kurma konusunda çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu şirket, hem 3 boyutlu 
yazıcılar üretecek hem de ürettiği bu 
yazıcılardan bazılarını kendi bünyesin-
de kullanarak parça imalatı hizmeti su-
nacak.
Bu iki alt şirketin yanı sıra FİGES, 
ANSYS yazılımının satışı maksadıyla 
kurulan NUMESYS’in ve Fransız mü-
hendislik şirketi Sherpa’nın da ortağı.
FİGES ayrıca, bünyesinde bulunan Bu-
ild Up Academy’de; akışkanlar dinami-
ği, elektromanyetik analiz ve gömülü 
sistemler gibi pek çok mühendislik ala-
nında eğitimler veriyor. FİGES’in İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından da 
desteklenen bu kuruluşun, 2017 yılında 
eğitim verdiği, yaklaşık 200 mühendisin 
tamamı, çoğunluğu, savunma ve hava-
cılık şirketlerinde olmak üzere, kendi-
lerine iş hayatında yer buldular. FİGES, 
bu kuruluşu da 2019 yılında şirketleş-
tirmeyi planlıyor.
FİGES’in cirosu, 2014-2017 yılları ara-

sında, 5 kat artış gösterdi. FİGES, 2018 
yılı sonundaki cirosunu ise 2017 sonuna 
kıyasla yaklaşık 2,5 kat arttırmayı he-
defliyor.

Kore Cumhuriyeti İhracatı 
ile 2018’e Hızlı Başlangıç
FİGES Teknoloji, kuruluşunun üzerin-
den kısa bir süre geçmiş olmasına rağ-
men, 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı ve 
bu yılın ilk çeyreğinde, 10 milyon dolar-
lık mast siparişi aldı. Bu siparişlerin 7 
milyon dolarlık kısmı yurt içinden geldi. 
100 adet mast sistemi için Kore Cum-
huriyeti’nden alınan 3 milyon dolarlık 
sipariş, firmanın, daha 1’inci yılını dol-
durmadan, ilk ihracat başarısını yaka-
lamasını sağladı.
Koreli bir kara aracı üreticisi olan LIG 
firmasından alınan siparişin öncesinde, 
bu firmaya, bir adet özel tasarım mast 
sistemi, çeşitli testlere girmesi mak-
sadıyla geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. 
Testlerin başarı ile tamamlanmasının 
ardından da sipariş alındı.
Bu sipariş, FİGES Teknoloji’nin ilk ihra-
cat başarısını temsil etmesinin yanında, 
LIG firması için özel olarak geliştirilen 
ürünün kabiliyetleri açısından da ayrı 
bir önem taşıyor. Tanksavar füze sis-
temi taşıyacak bir kara aracına entegre 
edilecek olan bu ürün, klasik mast sis-
temlerinden farklı olarak, araç hare-

ket hâlindeyken de açılıp kapanabilme 
özelliğine sahip. Bu özellik ise araca, 
mast sistemi yükseltilmiş durumday-
ken saatte 80 km süratle seyredebilme 
ve hareket halindeyken daha etkili atış 
yapabilme kabiliyeti kazandırıyor.

Mast’a Giden Yolda, 
ASELSAN’ın Desteği
FİGES Teknoloji’nin, 2018’in ilk çey-
reğinde, yurt içinden aldığı 7 milyon 
dolarlık siparişin büyük bölümü ise 
ASELSAN’a ait. FİGES Genel Müdürü 
Koray Gökalp, mast ürünlerinin ge-
liştirilmesi sürecinde, ASELSAN’dan 
aldıkları desteği şu şekilde özetledi: 
“Bir mühendislik firması olarak, böyle 
bir ürünü geliştirme konusundaki dü-
şüncelerimizi olgunlaştırdığımız dö-
nemde, ASELSAN da bize benzer bir 
ürünle ilgili ihtiyacını iletti. Daha son-
ra, ürünü geliştirmeye karar verdik. 
Bu süreçte de manevi desteğini biz-
den esirgemeyen ASELSAN, ürünle il-
gili kendisinin özel olarak yapılmasını 
istediği çeşitli testlerin finansmanını 
da sağlayarak, bize maddi anlamda da 
destek oldu.”
FİGES Teknoloji, ASELSAN’ın ihtiyaç 
duyduğu tek çeşit bir mastı geliştirme 
amacıyla çıktığı bu yolda, ürün gamın-
da, 3 farklı kategoride, 16 çeşit mast 
sistemi yer alan bir şirkete dönüştü. u
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FNSS’nin Malezya’daki 
Konumu, Sergilenen 
Araç Sayısına da Yansıyor

Malezya ile 90’lı yılların sonlarında başlayan, uzun soluklu 
bir iş birliği tesis eden FNSS, bu konumunu, fuarın ana 

sponsorları arasında yer alarak bir kez daha vurguladı. Fir-
manın bu konumu, fuarda sergilenen FNSS imzalı araçların 
sayısı ile de kendini gösterdi.

FNSS, kendi standında sergilediği PARS 6x6 İZCİ aracının 
yanı sıra SAMUR seyyar yüzücü hücum köprüsü, KUNDUZ 
amfibi zırhlı istihkâm iş makinesi, KAPLAN MT orta tan-
kı, KAPLAN 20 zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve PARS 4x4 
tanksavar araçlarını da ölçekli maketleri üzerinden ta-
nıttı. PARS 8x8 üzerinden, DEFTECH ile FNSS’nin iş birli-
ğiyle geliştirilen AV-8 aracı ise 3 farklı konfigürasyonu ile  
DEFTECH standında yer aldı. Ayrıca bir adet AV-8 aracı da 
fuar ziyaretçilerini, etkinliğin düzenlendiği binanın giri-
şinde karşıladı. Firmanın fuar gündemi ve son dönemdeki  

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, Malezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral YM Tan Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor ile birlikte firmanın 
standını ziyaret eden Malezya Başbakanı Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak’a, PARS 6x6 İZCİ maketi takdim etti.
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faaliyetleri hakkında, FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. 
Nail Kurt’tan bilgi aldık.
FNSS, Malezya ile sözleşmesi 2011 yılında imzalanan ve ana 
entegratör olarak görev yaptığı AV-8 projesi kapsamındaki 
araç teslimatlarına, halen devam ediyor. 257 adet AV-8 ara-
cının ortak üretimini kapsayan bu projede, araçların, yak-
laşık yarısı teslim edildi. Projenin başlangıcında planlanan 
teslimat takvimi ise Malezyalı makamların talebiyle 2 yıl 
kadar uzatıldı. Kurt, FNSS’den kaynaklanmayan bu takvim 
değişikliği ile ilgili şunları söyledi: “Malezya’nın temel gelir 
kaynakları arasında yer alan ham petrolün, varil fiyatların-
daki düşüş nedeniyle araç teslimatlarının yavaşlatılmasını 
istediler. Bununla birlikte biz, kit teslimatlarını, projenin ana 
yüklenicisi olan DEFTECH’e, orijinal plana yakın bir takvimde 
gerçekleştiriyoruz. DEFTECH’in, Malezya Kara Kuvvetlerine 
yaptığı teslimatlar ise yerel makamların talebi doğrultusun-
da gerçekleşiyor.”

DEFTECH ile FNSS’nin iş birliğiyle geliştirilen ve PARS 8x8’i temel alan 
AV8 araçlarından bir tanesi, fuar ziyaretçilerini, etkinliğin düzenlendiği 
binanın girişinde karşıladı.

AV8 aracının 3 farklı 
konfigürasyonu, DEFTECH 
standında sergilendi.
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FNSS, İkinci AV-8 Sözleşmesine de Aday
FNSS, AV-8 projesine yakın boyutlardaki, ikinci bir proje için 
de hazırlıklarını sürdürüyor. Malezya hükümetinin gündemi 
nedeniyle bütçesi henüz hazır olmayan bu projenin başlatıl-
ması halinde, proje için en güçlü adaylardan biri olduklarını 
dile getiren Kurt, şunları ilave etti: “Malezya’nın ihtiyaçları 
doğrultusunda, 2011 yılında imzaladığımız ilk AV-8 projesin-
de, Türkiye’nin, tek kalemde imzalanan en büyük ihracat söz-
leşmesi ile bir rekor kırdık. Umman’da imzaladığımız PARS 
8x8 ve PARS 6x6 sözleşmesi ile de bu rekoru egale ettik. Ma-
lezya’nın ikinci AV-8 projesini de kazanırsak, rekorumuzu ye-
niden egale edebilir hatta yeni bir rekor kırabiliriz de.”
Malezya’nın, 6x6 konfigürasyonundaki taktik tekerlekli zırhlı 
araçlar tedarik etmesi de gündemde. Bu projenin de hayata 
geçirilmesi halinde, Malezya’ya, PARS 6x6 İZCİ’yi önerdikle-
rini belirten Kurt, bu projedeki araç sayısının ise AV-8 proje-
sine nazaran daha az olacağını ifade etti.
FNSS’nin, Malezya’da takip ettiği bir başka proje de Malezya 
Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan, ZMA-15 ve AKINCI 
ZMA araçlarının modernizasyonu. Malezya’da, ADNAN adı 
verilen ve sayısı 250’nin üzerinde olan bu araçlar, 2000’li yıl-
larda, FNSS tarafından üretilerek teslim edilmişti.

Malezya ile Yeni İş Birlikleri Mümkün
Kurt, Malezya ile sürdürdükleri uzun soluklu iş birliği ile ilgili 
olarak da şu mesajı verdi: “Malezya ile iş birliğimizin, nere-
deyse 20 yıllık bir geçmişi var. FNSS’nin ana yüklenici olarak 
adım attığı bu süreçte, buradaki partnerimiz DEFTECH, artık 
ana yükleniciliği üstlenebilecek bir konuma geldi. Bu dostlu-
ğun bir sonraki adımı ise ürünlerimizin, 3’üncü ülkelere pa-
zarlanması. Bununla birlikte, bu pazarlama süreci, iktisadi, 
coğrafi ve siyasi pek çok koşula bağlı olarak, DEFTECH üze-
rinden de FNSS üzerinden de yürütülebilir. Sonuçta, inovatif 
ve esnek pazarlama stratejileri üretebilen bir firmayız.”

Testleri Süren KAPLAN MT’ye 
Şimdiden İlgi Büyük
FNSS, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için, PT PINDAD firma-
sı ile birlikte geliştirilmesini üstlendiği Orta Ağırlık Sınıfı 
Tank KAPLAN MT’nin ilk prototipini, Türkiye’de üreterek 
teslim etmişti. Tank, 5 Ekim 2017’de, Endonezya Ulusal Si-

lahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle düzenlenen, geçit törenine 
de katılmıştı. İlk prototipin; atış, mobilite ve mayın testleri-
nin ise bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Tankın 
ikinci prototipinin ise PT PINDAD tarafından, Endonezya’da 
üretimi devam ediyor. Testlerin tamamlanmasının ardından 
başlayacak olan seri üretim aşaması için hazırlıklara devam 
ettiklerini ifade eden Kurt, KAPLAN MT’nin, daha şimdiden, 
Asya-Pasifik pazarındaki iki farklı ülkenin dikkatini çektiğini; 
hatta bu ülkelerden birisinin, ciddi şekilde araçla ilgilendi-
ğini belirtti. KAPLAN MT’nin, Kasım ayında düzenlenecek 
INDO DEFENCE fuarında da sergileneceğini söyleyen Kurt, 
aracın gördüğü ilginin artabileceğinin de altını çizdi.
Kurt, projenin önemi ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Bu 
proje, iki ülkenin bir arada çalışıyor olmaları sebebiyle bü-
yük ilgi çekiyor. Türkiye’nin önemi ve büyüklüğü belli. Aynı 
şekilde, Endonezya’nın bölgedeki konumunun da herkes far-
kında. Bu durum, projenin önemini, bir kat daha arttırıyor.”
KAPLAN MT’nin en önemli özelliklerinden birisi, aracın, ra-
kiplerinin aksine, daha en baştan tank olarak tasarlanmış ol-
ması. Bir başka deyişle personel taşıyan bir zırhlı bir platfor-
mun üzerine, sonradan silah kulesi eklenerek geliştirilmedi.

Umman’ın İlk PARS 6x6’sı Teslim Edildi
FNSS, Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin PARS 8x8 ve 
PARS 6x6 teslimatlarına da devam ediyor. Proje kapsamın-
daki ilk araç olan, ZMA konfigürasyonundaki PARS 8x8, geç-
tiğimiz yılın Temmuz ayında, Umman’a teslim edilmişti. Pro-
je kapsamındaki ilk PARS 6x6’ların teslimatı da geçtiğimiz 
dönemde gerçekleştirildi. FNSS, bu yıl içerisinde, çok sayıda 
araç teslim etmeyi planlıyor.

STA ve ZAHA Projelerindeki Araçlar, 
IDEF’e Hazırlanıyor
FNSS’nin yurt içinde yürüttüğü, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) 
ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) projeleri de hız kes-
meden devam ediyor. FNSS, STA Projesi’nde, taşıyıcı plat-
form olarak kullanılacak KAPLAN-10 ve PARS 4x4 tank-
savar araçlarının, prototip üretim aşamalarını tamamladı;  
ZAHA’nın ise tasarım süreci devam ediyor. İki proje kapsa-
mında tasarlanan ve üretilen her 3 araç da IDEF 2019’da, zi-
yaretçilerinin karşına çıkacak. u

PARS 6x6 İZCİ
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Katmerciler’in UKAP’ı, 
Uzak Doğu Yolcusu
Katmerciler, fuarda, insansız kara araçları ailesi, 4x4 tak-

tik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve 4x4 zırhlı personel ta-
şıyıcı KHAN’ın tanıtımı üzerine yoğunlaştı. Bu araçlardan, 
Katmerciler’in özellikle öne çıkardığı, Uzaktan Komutalı 
Atış Platformu (UKAP), Katmerciler’in ASELSAN’la ve ASEL-
SAN’ın da DEFTECH’le yaptığı iş birliği kapsamında, DEFTE-
CH standında sergilendi. Katmerciler; UKAP, Uzaktan Ku-
mandalı Yangın Söndürücü (UKYS) ve zırhlı iş makinalarını, 
bölgede ilk kez sergilemiş oldu.
Firma yetkilileri, fuarda, özellikle Orta Doğu ve Asya-Pasifik 
pazarlarından, çoğunluğu resmi olmak üzere, 20’nin üzerin-
de heyetle planlı görüşmeler gerçekleştirdi.

UKAP’ın Envantere Girişi Yakın
Katmerciler’in, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için, 20 
adet UKAP üreteceği proje kapsamında, öncelikli olan ilk 
araçların imalatı başladı. Bu araçların üzerinde, ASELSAN’ın 
SARP silah sistemi bulunuyor. Proje kapsamında yer alacak 
diğer araçların konfigürasyonu konusundaki görüşmeler ise 
halen sürüyor. Firma, bu görüşmeler neticesinde, kullanıcı-

nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek faydalı yükleri, 
araçlarına entegre etmeyi hedefliyor.
UKAP ayrıca, yurt dışındaki farklı kullanıcılar tarafından da 
testlere tabi tutuluyor.

Yeni İnsansız Araçlar Yolda
Katmerciler, insansız kara araçları ailesini genişletme konu-
sundaki çalışmalarına da son sürat devam ediyor. UKAP ve 
UKYS’nin ardından, bu ailenin en son üyesi, hızı ile diğerle-
rinden ayrılan bir insansız kara aracı oldu. UKAP’ın daha hızlı 
bir sürümü olarak tanımlanabilecek bu aracın, ilk prototipi 
üretildi ve aracın, UKAP’tan, yaklaşık 3 kat daha hızlı hareket 
edebildiği, gerçekleştirilen testler sırasında gözlemlendi. 
Ayrıca, özellikle mühimmat ya da yaralı taşıması planlanan 
bir aracın da tasarım çalışmaları halen sürüyor.
Katmerciler’in, geçtiğimiz Ekim ayında, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile sözleşmesini imzaladığı Yeni Nesil 
Kriminal İnceleme Araçları (KIRAÇ) projesi kapsamındaki 
ilk araçların da tasarım aşamaları tamamlandı. Katmerciler, 
son dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğünün ihtiyaçlarına yönelik olarak başlatılan 4 ayrı pro-
je kapsamında ise toplam 145 araca, NEFER gizli zırhlama 
sistemini entegre ederek araçları teslim etti. u

Katmerciler, 
standında, 

farklı ülkelerden 
pek çok resmi 

heyeti ağırladı.

ASELSAN ve DEFTECH arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, DEFTECH standında sergilenen Katmerciler’in UKAP aracı, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.
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Leonardo, Malezya’nın 
Deniz Güvenliğine Odaklandı
Fuarda, deniz güvenliğine yönelik çözümlerini sergileyen 

Leonardo, bunlar içerisinden, özellikle ATR72-MP deniz 
karakol uçağı ve AW159 çok maksatlı deniz helikopterine 
ilave olarak, deniz ve hava platformlarına yönelik elektronik 
sistemleri öne çıkardı.
Leonardo, bu ürünlerden ATR72-MP uçağını, Malezya’nın; 
kıyı emniyetinin sağlanması, deniz haydutluğunun önlen-
mesi ve deniz ticareti güvenliğinin korunması kapsamındaki 
ihtiyaçlarına yönelik olarak sunuyor. Leonardo’nun, ATOS 
görev sistemini taşıyan uçak, taktik resmi oluştururken, üze-

rinde bulunan AESA tabanlı Seaspray 7000 serisi keşif radarı 
gibi, pek çok farklı sensörden faydalanıyor. Uçak, geçtiğimiz 
yıl, yine Malezya’da düzenlenen LIMA fuarında, İtalya dışında 
ilk kez sergilenmişti.
Bu platform, Türk Deniz Kuvvetlerinin de deniz karakol uçağı 
tercihi olarak öne çıkıyor. Bu uçakların, ana yüklenicisinin 
Leonardo olduğu MELTEM III projesi kapsamında üretimleri 
de halen devam ediyor.
Leonardo, AW159 helikopterini ise Malezya’nın denizaltı  
savunma harbi (DSH) ihtiyacına yönelik olarak sunuyor. 
ATR72-MP’ye benzer şekilde, Seaspray 7000 serisi radara sahip 
olan bu helikopter, hâlihazırda Birleşik Krallık, Filipinler ve Kore 
Cumhuriyeti’nin deniz kuvvetlerinin envanterinde bulunuyor. u

Malezya Sahil Güvenlik Teşkilatı Komutanı Oramiral YBhg Dato’ Indera Zulkifili Bin Abu Bakar, 
Leonardo standında, firmanın deniz güvenliğine yönelik ürün ve çözümleri hakkında bilgi aldı.

Seaspray 7000 serisi gözetleme radarı

©
 Leonardo

©
 Leonardo
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EJDER YALÇIN, 
Nurol Makina-DEFTECH 
İş Birliğiyle Sergilendi

Malezya’da, yeni iş birlikleri için adım atan firmalardan 
birisi de Nurol Makina oldu. EJDER YALÇIN, Nurol Ma-

kina ve DEFTECH arasındaki iş birliği kapsamında, DEFTECH 
standında sergilendi. Bölgedeki ilk fuar katılımını gerçekleşti-
ren EJDER YALÇIN, fuar ziyaretçilerinin karşısına, bölgeye özel 
olarak tasarlanan, sayısal desenlere sahip kamuflajı ile çıktı.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, EJDER 
YALÇIN’ın, bölgedeki tanıtımı açısından önem arz eden iş 
birliği ile ilgili şunları söyledi: “DEFTECH, Nurol Makina gibi, 
yine bir Nurol Holding kuruluşu olan FNSS ile uzun yıllar-
dır sürdürdüğü iş birliğinden elde ettiği tecrübelerin netice-
sinde, bizimle de iş birliği yapmak istedi. Bu kapsamda da  
EJDER YALÇIN’ın, birlikte sergilenmesi teklifinde bulundu-
lar. Bu bizim için önemli bir fırsat; çünkü DEFTECH, Malez-
ya’nın önde gelen firmalarından birisi. Biz de bu fırsatı iyi bir 
şekilde değerlendirip, uzun vadeli bir iş birliğine çevirebilir-
sek bizim için önemli bir gelişme olacak.”
Nurol Makina ve DEFTECH arasındaki iş birliğinin detayları, 
henüz netleşmedi. Bununla birlikte, Dr. Karel, farklı iş mo-
dellere açık olduklarının altını çizerek, iki tarafı da memnun 
edecek ve ihtiyaca en iyi şekilde cevap verecek modeli seçe-
ceklerini belirtti.
Dr. Karel, yeni ülkelerde gerçekleştirdikleri iş birliklerinin, 
Türk savunma ve havacılık sanayisine olabilecek katkıları-
nı da şu şekilde özetledi: “Nurol Makina olarak eskiden beri 
stratejimiz gereği, gittiğimiz ülkelere, güçlü bir giriş yapma-
yı hedefliyoruz. Bu sayede, sadece kendimiz için değil, diğer 
Türk şirketleri için de kapı açıyoruz. Bu, ihracat gerçekleştir-
diğimiz tüm ülkelerde de böyle oldu.”

EJDER YALÇIN, Malezya’nın Hizmetine Hazır
Dünyada, çeşitli ülkelerde artan terör eylemleri, asimet-
rik tehditlerin artışını da beraberinde getiriyor. EJDER 
YALÇIN’ın da kendisini, özellikle bu tip tehditlere yönelik 

görevlerde kanıtladığını söyleyen Dr. Karel, aracın, Malez-
ya’daki potansiyel kullanımı ile ilgili şunları belirtti: “EJDER 
YALÇIN, hem kırsal alanlarda hem de meskûn mahallerde, 
sadece silahlı kuvvetler değil, güvenlik güçleri tarafından 
da çok başarılı şekilde kullanılıyor. Hatta şu ana kadar, sa-
tışlarımızın büyük çoğunluğunu, Özel Kuvvetler, Jandarma 
Özel Harekât veya Polis Özel Harekât gibi kullanıcılara yap-
tık. Bu açıdan, aracımızın, hem anti-terör operasyonlarında 
hem de sınırların korunmasına yönelik operasyonlarda, bu 
bölgede de çok başarılı şekilde görev yapabileceğine ina-
nıyoruz.”

FNSS ve Nurol Makina yetkilileri ile Malezya Savunma Bakanı YB Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein ve Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı bir arada.

Malezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral YM Tan Sri Raja Mohamed Affandi 
Raja Mohamed Noor, Nurol Makina ve DEFTECH iş birliğiyle fuarda sergilenen 
EJDER YALÇIN hakkında, Dr. Anıl Karel’den bilgi aldı.



Haziran 2018 - 133



MSI DSA 2018 ÖZEL

134 - Haziran 2018

Dr. Karel, aracın bu tip operasyonlardaki başarısının arka-
sında, teknik özelliklerinin yattığını vurgulayarak şunları 
ekledi: “Aracımızın zırh koruması ve beka kabiliyeti, 4 ton 
faydalı yük taşıma kapasitesi ile gelen yüksek ateş gücü, 
performansı, manevra kabiliyeti ve kullanıcı açısından ergo-
nomisini gören bu konularda uzman olan bir kişi, ‘İhtiyacımız 
olan her şey bu araçta mevcut.’ diyor.”

EJDER YALÇIN, Testlerde Açık Ara Önde
EJDER YALÇIN’ın, test içeren hiçbir ihaleden eli boş dön-
mediğini hatırlatan Dr. Karel, aracın testlerde yakaladığı 
başarılar ile ilgili şunları dile getirdi: “EJDER YALÇIN, masa 
başlarında yapılan ihalelerin sonucunda değil, yapılan zorlu 
testlerin neticesinde envantere girdi. Araçlarımız ile ihtiyaç-
larının çok yüksek bir oranda karşılanacağını gören kulla-
nıcılar, bununla ilgili sözleşme imzalamaya karar verdiler. 
Hâlihazırda, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar için, Malez-
ya’da açılmış bir ihale ya da takip ettiğimiz bir program yok; 
ama biz, aracımızın tanıtımına başladık. EJDER YALÇIN’ın, 
bu bölgede, kendi potansiyelini yaratacağını ve bir proje 
başlatılması halinde, en güçlü adaylardan birisi olacağımızı 
düşünüyoruz. Devlet destekli bir şirket olan DEFTECH’e bak-
tığımız zaman, ürün gamlarında, başka 4x4 araçlar olduğu-
nu görüyoruz ama koruma seviyesi ve mobilite bakımından  
EJDER YALÇIN segmentinde yer alan bir araçları bulunmuyor.”

Ekosistem ile Büyüyerek, 
Yerli ve Milli Ürünler Geliştirmek
Nurol Makina, 22 Mart’ta düzenlediği bir toplantı ile 2018-
2022 Stratejik Plan Hedefleri’ni çalışanlarını ile birlikte de-
ğerlendirmiş ve bunu sosyal medyadan duyurmuştu. Fuar 
sırasında, Dr. Karel’den, bu konuda da bilgi aldık.
Önümüzdeki yıllarda, büyümesini yönlendireceği alanları, 
üretime yönelik değil de teknolojiye yönelik olarak belirleyen 
firma, bu büyümeyi de tek başına değil, alt yüklenicileri ve 
tedarikçileri ile birlikte, bir ekosistem halinde gerçekleştir-
mek istiyor. Firma bu maksatla ekosistemindeki firmaların 
gelişimine de önem veriyor ve onların süreçlerini iyileştir-
mek için, çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Nurol Makina, bu strateji ile bir yandan büyürken bir yandan da  

yerli ve milli ürünler geliştirmeyi sürdürmeyi hedefliyor. 
Dr. Karel, bu strateji ile ilgili de şunları aktardı: “Özellikle 
2012’den sonra, geliştirdiğimiz her ürünle yeni bir sınıf ya-
ratır hale geldik. Yerli ve millilik ekseninden taviz vermeden, 
bir yandan yeni ürünler ortaya koyarken bir yandan da mev-
cut ürün ailemizi geliştireceğiz. EJDER YALÇIN’ın, bugün 
3’üncü sürümünü geliştirmiş durumdayız. Aynısını NMS 4x4 
için de yapacağız. Ve tüm bu süreçte büyürken, üretimimizi 
arttıracak şekilde, yatay eksende değil, teknolojimizi geliş-
tirecek şekilde, dikey eksende ilerleyeceğiz. Bunu da tüm 
ekosistemimizle beraber gerçekleştireceğiz.”

3 Farklı Bölgede, 2.000 Araçlık Potansiyel 
İmza Altında
Nurol Makina; Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da, toplamda 
2.000 araçlık potansiyelin altına imza atmış durumda. Fir-
manın, bunların yanı sıra farklı ülkelerde yürüttüğü görüş-
meler de bulunuyor. Bu görüşmelerle ilgili güzel haberler 
vermeyi ümit ettiklerini belirten Dr. Karel, amaçlarının, Tür-
kiye’de üretilmiş araçların, mümkün olduğunca farklı coğ-
rafyada envantere girmesi olduğunu ifade etti.
Firmanın araçları, geçtiğimiz yıl, 7 farklı coğrafyada testlere 
tabi tutuldu. Dr. Karel, araçlarının yeni coğrafyalarda zorlu 
testlere girmeye hazır olduğunu söylemekten de kaçınmadı. u

Fuarda dijital kamuflaj ile sergilenen EJDER YALÇIN, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.
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Otokar, COBRA II’yle 
Boy Gösterdi
Otokar, fuarda, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç COBRA II’yi 

ve bu araç üzerine entegre edilmiş şekilde, 12,7 mm’lik 
makinalı tüfek taşıyan ÜÇOK kule çözümünü sergiledi.
Güvenlik kuvvetlerinin çeşitli görevlerinde kullanılmak üzere, 
Otokar’ın Ar-Ge ekibi tarafından, COBRA aracı temel alınarak 
geliştirilen COBRA II, 9 personel taşıma kapasitesine sahip. 
2013 yılında Otokar ürün ailesine eklenen ve amfibik tipi de 
bulunan COBRA II, tıpkı COBRA gibi, kullanıcı beklentileri doğ-
rultusunda, modüler olarak tasarlanıp üretildi. Dünyanın fark-
lı bölgelerinde, farklı iklim koşulu testlerine ve amfibi testle-
rine tabi tutulan COBRA II, bu testlerde, binlerce kilometre yol 
kat etti ve açık deniz yüzme testlerini de başarıyla tamamladı.
Fuarın ilk gününde, firma tarafından yayınlanan basın bül-
teninde ise Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’ün konuyla 
ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Otokar’ın Teknoloji ve Know-How İhracatı
Otokar’ın, sektördeki konumunu, teknoloji ve know-how ih-
racatı ile farklı bir noktaya taşıdığına değinen Görgüç, şunla-
rı söyledi: “Geçen yıl sektördeki konumumuzu Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri’nin 8x8 amfibik zırhlı araç ihtiya-
cını karşılamaya yönelik yapılan sözleşme ile farklı bir konu-
ma taşıdık. Türkiye savunma sanayi için tek kalemde alınan 
en büyük ihracat anlaşmasını gerçekleştirdik. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin önde gelen yatırım şirketi Tawazun ve Otokar’ın 
girişimleriyle kurulan Al Jasoor’un (Cesur) imzaladığı bu an-
laşma ile şirketimiz Otokar, savunma sanayisinde artık sadece 
ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge 
ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor.”
Görgüç, sözlerine şöyle devam etti: “[Hizmet verdiğimiz] 
Farklı kullanıcılar ve ülkelerde, benzer iş birlikleri ile Türki-

ye savunma sanayisini dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi 
hedefliyoruz. DSA fuarını bu hedefimize ulaşmada ve böl-
gedeki varlığımızı kuvvetlendirmede önemli bir araç olarak 
değerlendiriyoruz. Otokar araçları hâlihazırda Asya-Pasifik 
bölgesinde başarıyla hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl COBRA II 
zırhlı aracımızın ilk ihracatını bu bölgeye yaptık ve araçla-
rımız Birleşmiş Milletler görevlerinde aktif olarak kullanıl-
maya başlandı. Otokar olarak bölgedeki ihracat fırsatlarını 
yakından takip ediyoruz. Körfez bölgesinde elde ettiğimiz ba-
şarıları, Asya-Pasifik bölgesine taşımayı hedefliyoruz.”

Otokar, 5 Kıtada ve 
30’dan Fazla Ülkede
Son 10 yılda, cirosunun yüzde 
4’ünü araştırma ve geliştirmeye 
ayıran Otokar’ın, fikri mülkiyet 
hakları kendisine ait savunma 
sanayisi ürünleri ile 5 kıtada, 
30’u aşkın ülkede hizmet ver-
diğini belirten Görgüç, firmanın 
yurt dışı pazarlardaki varlığı 
hakkında da şunları söyledi: 
“Otokar teknoloji üstünlüğü, 
mühendislik gücü, tasarım kabi-
liyeti ve askeri araçlar alanında 
30 yılı aşan tecrübesi ile dünya 
savunma sanayi sektöründeki 
konumunu güçlendiriyor. Otokar 
mühendislerince kullanıcı bek-
lenti ve ihtiyaçları doğrultusun-
da, günümüz ve gelecek tehdit-
lerine uygun olarak tasarlanan 
30 binden fazla askeri aracımız 
Asya, Orta Doğu, Afrika, Orta Av-
rupa’da dost ve müttefik ülkeler 
tarafından pek çok farklı görev-
de kullanılıyor.” u

Malezya Savunma Bakan Yardımcısı YB Dato’ Sri Mohd Johari Baharum da 
Otokar standını ziyaret edenler arasındaydı.

COBRA II
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Samsun Yurt Savunma, 
Filipinler Envanterine Girmek 
İçin Gün Sayıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS), fuara, kendisine ait Canik 
markası ile katıldı. Tabanca ürün ailesinin TP serisi ürün-

lerini sergileyen firma, fuarı, uzun soluklu iş birliklerinin ilk 
adımlarını atabileceği bir platform olarak değerlendirdi.
SYS Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, fuar katılımları ile 
ilgili şunları söyledi: “Malezya’daki kullanıcılar, TP serisi 
tabancalarımıza benzer bir ürünü, uzun süreler kullandılar. 
Ayrıca polimer gövdeli ve iğne düşürmeli tabancalara ya-
bancı değiller. Biz de bu tip ürünlerimizi bölgede tanıtmak 
istiyoruz. Ancak burada önemli olan husus, yerel pazarda 
iş birliği yapılacak doğru temas noktalarını bulabilmek. Fu-
arda da bu yönde pek çok olumlu görüşme gerçekleştirdik 
ve bunların meyvelerini, önümüzdeki dönemde alacağımıza 
inanıyorum.”
Polimer gövdesi ile öne çıkan TP9 serisinin, Elite Combat 
üyesinin tanıtımına ağırlık veren firma, bu ürün üzerindeki 
geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ürünün nihai haline, bu 
yılın Haziran ya da Temmuz ayları gibi kavuşması bekleni-
yor. Firmanın, aynı ailenin SFX ürünü gibi taktik özelliklerine 
vurgu yaptığı Elite Combat, SFX’ten daha küçük ve kompakt 
bir yapıya sahip.

Filipinler Polis Teşkilatı’nın Testleri 
Başarılı Geçti
SYS’nin, Canik TP9SF Elite-S model tabancası ise Filipinler 
Polis Teşkilatının ihtiyacı için açılan ihale kapsamında yarı-
şıyor. Fuar esnasında, bu proje ile ilgili yaşanan son geliş-
me ise tabancanın, Filipinli karar makamlarınca, SYS fab-

rikasında test edilmesi oldu. ABD’nin Filipinlere uyguladığı 
ambargo nedeniyle uluslararası olarak açılan bu ihaleye 
katılamayan bazı firmalar olduğunu söyleyen Aral, şunu 
ifade etti: “Evet bu ambargo bizim için bir fırsattı ve biz bu 
fırsatı kaçırmadık ve bunu önemli bir başarıya dönüştürme 
konusunda da son aşamaya geldik. Dünya devi sayılabile-
cek yabancı rakiplerimizden birisi, 13.000’inci fişekte arıza 
verip yarış dışı kalırken, biz, tek solukta testleri başarıyla 
geçtik.”
SYS, fuar sonrasında, tüm testleri başarıyla tamamlayan Ca-
nik TP9SF Elite-S için, Filipinler Polis Teşkilatı ile sözleşme-
yi de imzaladı.
SYS’nin farklı tabancaları, hâlihazırda; Endonezya, Malezya 
ve Tayland’daki çeşitli kullanıcılar tarafından deneniyor. En-
donezya’da, ürünlerini, Deniz Kuvvetleri Özel Kuvvetler biri-
minin de test ettiğini belirten Aral, testlerin oldukça başarılı 
devam ettiğini ve bu kullanıcının memnuniyetini açıkça ifade 
ettiğinin de altını çizdi.

Danimarka İhalesinden Kazanılan 
Tecrübeler
Firma ayrıca, son dönemde, Danimarka Polis Teşkilatının 
ihtiyacına yönelik olarak da bir ihaleye katıldı. Bu ihale, 
farklı bir üreticinin lehine sonuçlandı. Ancak Aral, ihale-
ye katılmış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti de 
şu şekilde dile getirdi: “Öncelikle şunu ifade etmeliyim 
ki; ürünlerimiz, bu ihalede, testler sırasında herhangi bir 
sorun yaşamadılar. Fakat yerel üreticinin verdiği teklif, lo-
jistik yönüyle kullanıcı açısından daha uygun bulundu. Ne-
ticede, bu ihaleyi başka bir firma kazandı; ama biz de bu 
süreçte, çok farklı bir kullanıcının taleplerini ve ihtiyaçları-
nı yakından görme fırsatı yakaladık. Evet, bizim askerimiz 
ve polisimiz de çok zorlu kullanıcılar; ancak farklı istekleri 

SYS, fuarda,
 bölge ülkelerinden 
gelen resmi 
heyetlerle 
görüşmeler de 
gerçekleştirdi.
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tanımak bizim için her 
zaman faydalı olacaktır. 
Kısacası, bu ihaleden 
kazandığımız tecrübe 
de bizim için çok değerli 
oldu.”
Norveç Anti-Terörizm Bi-
rimi tarafından açılan iha-
leye de katılan firmanın 
ürünleri, hâlihazırda test 
edilmeye devam ediyor.

Kullanıcının 
Artan İlgisi, 
Ürünlerin Eseri
Son dönemde, ürünle-
rinin kullanıcı tarafında 
çok daha popüler hale 
gelmeye başladığını be-
lirten Aral, şunları ilave 
etti: “Tabancalarımız, 
doğrudan son kullanı-
cıya hitap ediyor. Bu yüzden kara, deniz veya hava plat-
formlarında olduğu gibi, ürünlerimizin kabiliyetlerini gizli 
tutma şansımız zaten yok. Özellikle sosyal medyanın gi-
derek artan gücü ve etkisinden kaynaklanan sebeplerle 
de ürünlerimizde ve tanıtımda hata yapma lüksümüz yok.  
Dolayısı ile son dönemdeki başarımızın bir kısmının da bu 

şekilde popüler hale gelen ürünlerimizden kaynaklandığını 
söyleyebilirim.”
Firma, TP9’un, sub-compact modelinin geliştirilmesi ko-
nusundaki çalışmalara da devam ediyor ve ürünün, 2019 
yılında, çeşitli yeniliklerle birlikte hazır olması planlanıyor.  
Bu ürün, TP serisinin, en kısa namlulu modeli olacak. u



MSI DSA 2018 ÖZEL

140 - Haziran 2018

TAI-DEFTECH İş Birliği, 
ANKA ile Güven Tazeledi
Fuarda, ANKA insansız hava aracı (İHA)’nın tam ölçekli bir 

modelini sergileyen TAI standında ayrıca, T129 ATAK ve 
T625 helikopterlerinin, HÜRKUŞ’un ve Milli Muharip Uçak 
(MMU)’ın maketleri sergilendi.
TAI’nin fuar gündemi ise DEFTECH ile ANKA İHA’sına ilişkin 
olarak, IDEF 2017 sırasında başlatılan iş birliği çalışmala-
rının, bir adım daha öteye taşınması oldu. Resmi açıdan ilk 
adımı geçtiğimiz yıl atılan bu iş birliği, Malezya Hava Kuvvet-
lerinin, deniz keşif ve gözetleme kabiliyetine sahip bir İHA 
ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı. DSA fuarının ilk günü dü-
zenlenen ve Malezya Başbakanı Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun 
Haji Abdul Razak’ın da katıldığı kısa bir törenle bu iş birliği, 
bir adım daha somutlaştırılmış oldu.
DEFTECH tarafından aynı gün yayınlanan basın bülteninde 
de iş birliğinin olgunlaşma sürecine ilişkin çeşitli detaylar 
paylaşıldı. İş birliği kapsamında, önce Malezya Hava Kuvvet-
leri temsilcilerinden ve DEFTECH yetkililerinden oluşan bir 
heyet, 2017’de, TAI’nin Ankara’daki tesislerini ziyaret etti. 
Ardından da aynı yıl Temmuz ayında, üç tarafın temsilcileri 
bir araya gelerek detaylı bir çalışma yürüttüler ve hem Ma-
lezya Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını netleştirdiler hem de 
bu ihtiyaca, ANKA’nın doğru şekilde karşılık verebileceğin-
den emin oldular.
DEFTECH CEO’su Lt Kol (K) Dato’ Amril Samsudin, iş bir-
liğiyle ilgili şunları söyledi: “Türk firmaları, bugüne kadar, 
kritik teknolojilerdeki gelişmelerini, bizimle paylaşma  
konusunda, şeffaf ve açık sözlü oldular. DEFTECH ve  
TAI iş birliğini de ANKA İHA’sının, Malezya Hava Kuvvetle-
rinin ihtiyacına yönelik olarak potansiyel tedarikinin öte-
sinde, TAI’nin tecrübelerinden faydalanarak kendi kabi-
liyetlerimizi daha da geliştirebileceğimiz bir fırsat olarak 
görüyoruz.”
İş birliği kapsamında, ANKA’nın ölçekli bir modeli de  
DEFTECH standında sergilendi. TAI standında sergilenen 
uydudan kontrol yeteneğine sahip ANKA’nın S sürümü üze-
rinde ise ASELSAN’ın, keşif ve gözetlemeye yönelik ürünle-
rinden, SARPER sentetik açıklıklı radarı yer aldı. u

Malezya Başbakanı Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, 
TAI ile DEFTECH’in iş birliğine konu olan ANKA insansız hava aracı 
hakkında bilgi aldı.

TAI standında, tam ölçekli modeli sergilenen ve fuarda yer alan en büyük boyutlu platformlardan biri olan ANKA, ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

ANKA, TAI standında, ASELSAN’ın keşif 
ve gözetlemeye yönelik ürünlerinden, 
SARPER sentetik açıklıklı radarı ile sergilendi.



Haziran 2018 - 141



MSI DSA 2018 ÖZEL

142 - Haziran 2018

VESTEL 
Savunma, 
İHA Ürün Ailesi 
ile İş Birliklerine 
Açık

DSA’da, insansız hava aracı (İHA) 
ürün ailesinin tanıtımına odak-

lanan VESTEL Savunma, BORA ve 
KARAYEL’i sergiledi. KARAYEL’in, 
silahlı (S) ve uzun havada kalışlı 
(U) sürümü olan KARAYEL-SU ise 
Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez 
sergilenmiş oldu.
VESTEL Savunma, Asya-Pasifik 
pazarındaki daha küçük boyut-
lu İHA ihtiyacına yönelik olarak 
ise kullanıcılara, Çok Amaçlı 
İHA; BORA’yı sundu. Firmanın, 
17 yıllık İHA yol haritasında, BORA’nın geliştirilme süreci;  
KARAYEL’in ardından tamamlanmıştı.
BORA, 4,6 metre kanat açıklığına ve 3 metre boya sahip.  
85 kg kalkış ağırlığındaki İHA. 5 saat havada kalıp, saatte  
95 km seyir süratine ulaşabiliyor.
Firma, bölgedeki silahlı ve taktik İHA ihtiyacına yönelik ola-
rak da KARAYEL-SU’yu ön plana çıkardı. KARAYEL, temel 
sürüme ilave olarak geliştirilen; S, U ve SU sürümleriyle bü-
yük bir ürün ailesine dönüştü.

Geleceği Görmek
Bölgedeki 3 farklı ülke ile çeşitli ürün ve çözümleri için gö-
rüşmelerini sürdüren VESTEL Savunma, İHA ailesini geniş-
letme ve çeşitlendirme konusunda da çalışmalarını sürdü-
rüyor. Yeni ürünlerin ortaya çıkacağı bu süreçte, firma, kendi 
teknolojik birikimini ve pazarlama çalışmaları yürüttüğü ül-
kelerin ihtiyaçlarını, bir potada eritiyor. Firma, henüz detay-
larını açıklanmasa da 5 ila 10 yıllık dönemde ortaya koya-
cağı İHA’ları şekillendirmeye de başladı. VESTEL Savunma 
Genel Müdürü Öner Tekin, bu süreci şöyle özetledi: “Her 
türlü İHA’yı, istenilen görevi icra edecek şekilde; geliştirme, 
tasarlama ve üretme kabiliyetine sahibiz. İHA konusunda, 
uzman ve öncü firmalardan birisi olarak, bu alanda, gele-
cekte ortaya çıkacak ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak 
şimdiden çalışmaya başladık.”

Milli Platforma Milli Mühimmat
Kanat altlarında 120 kg; gövde altında ise 70 kg faydalı yük 
taşıyabilen KARAYEL-SU’nun, bu açıdan sınıfındaki en fazla 
kapasiteye sahip araçlardan biri olduğunu vurgulayan Tekin, 
mühimmat entegrasyonu ile ilgili olarak da şunları söyledi: 
“Bu konuya, özellikle milli bir mesele gözüyle baktığımız 
için, aracımızda, yerli mühimmatların olmasını tercih ediyo-
ruz. Bizim giriş imkânı bulduğumuz pazarlarda, satış yapa-
bilsinler istiyoruz.”

Dinamik Ürün Gamı ve İş Birlikleri
Rakiplerinin aksine, müşterilerine statik bir ürün gamı sun-
maktansa ürünlerini kullanıcı ihtiyaçlarına göre modifiye 
edebileceklerini vurgulayan Tekin, bölge ülkeleri ile tesis 

edilebilecek potansiyel iş birlikleri ile ilgili de şu mesajı ver-
di: “İHA’lar konusunda, çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabile-
cek, yetkin bir ürün ailemiz var. Hem mevcut ürün ailemiz 
hem de bu ürünler üzerinden farklı ihtiyaçlar için üretebile-
ceğimiz çözümler için, bölgedeki ülkelerle her türlü iş bir-
liğine açığız. Bu iş birlikleri; ortak üretim, ortak geliştirme 
veya teknoloji transferi şeklinde olabilir. Hem farklı iş mo-
dellerine hem de yeni ürün geliştirme fikrine son derece açı-
ğız. Bunun bir kazan-kazan durumu olduğunun farkındayız. 
Bu iş birlikleri sayesinde, biz satış imkânı yakaladığımız gibi, 
yerel sanayiye de katkıda bulunacağız. Biz, zamanında kendi 
ülkemiz için, benzer modeller talep etmiştik; şimdi bölgede-
ki ülkelere de aynısını öneriyoruz.” u

Fuarda, İHA konusundaki 
çözümlerine odaklanan firma, 
BORA’yı ve KARAYEL ailesi 
İHA’larını tanıttı.

Suudi Arabistan 
askeri heyeti, 
VESTEL Savunma’nın 
İHA çözümleri 
hakkında bilgi aldı.

Malezya Başbakanı Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak (sağda), Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi 
Merve Safa Kavakçı (solda) ve VESTEL Savunma Genel Müdürü Öner Tekin
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DSA 2018 ÖZEL / Fuardan Kısa

t  OSSA, 3’üncü kez katıldığı 
fuarda, Malezya’nın yanı sıra 

Endonezya, Filipinler ve 
Pakistan’dan, hem resmi 

heyetlerle hem de firmalarla 
görüşmeler gerçekleştirdi. 

Kümelenme, fuarda, 
12 üyesi ile birlikte yer aldı. 

Bunlardan, AKSA Run Flat, 
FEMSAN, FİGES ve 

Garanti Giyim, fuarda kendi 
stantlarını açarken; 
2G Havacılık, EMGE, 

EST Endüstri Teknik, 
EMA Sistem, Er Makina, 

MEGE Teknik, Nero Endüstri 
ve Orion Havacılık ise 

OSSA standında katılım 
gösterdiler.

t RST, fuarda; X Bant Taşınabilir Polarimetrik Meteoroloji Radar 
METRAD’ı, İnsan Tespit Radarı INTER’i, İHA Tespit Radarı’nı ve 
Elektronik Harp Test ve Eğitim Merkezi’ni sergiledi. Tespit mesafesi 
75 kilometrenin üzerinde olan METRAD’ın ağırlığı, 2,5 tondan daha 
az. Tek kişi tarafından taşınarak kullanılabilen INTER ise 2,5 km 
mesafeden, hareketli insanları tespit edebiliyor. Tripoda ilave olarak 
2 parçadan (ana gövde ve anten) oluşan İHA Tespit Radarı da 
75 kilogramdan düşük ağırlığı ile benzer şekilde taşınabilir bir 
sistem. 220 volt şebeke cereyanı ile çalışabilen sistem, sadece 
mekanik entegrasyon ile araçlarda kullanılabiliyor.

t Fuarda, ağırlıklı olarak 9x19 mm ve .45 ACP çapındaki polimer ve 
çelik gövdeli tabancalarını sergileyen TİSAŞ’ın standını ziyaret edenler 
arasında, Malezya Savunma Bakan Yardımcısı YB Dato’ Sri Mohd Johari 
Baharum ve Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı da 
vardı. Fuar katılımlarını değerlendiren TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu şunları söyledi: “TİSAŞ olarak, 50’ye 
yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayede, hem sektörün gelişimine 
hem de ülkemize döviz girişine katkıda bulunuyoruz. Amacımız, 
ülkemizi ve markamızı, tüm dünya ülkelerine tanıtarak daha çok 
ihracat sahası oluşturmak. 4 gün boyunca, başta Malezya olmak 
üzere, dünyanın birçok ülkesinden gelen müşterilerimizle karşılıklı 
görüşmeler gerçekleştirdik ve ikili iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. 
Bu açıdan, fuar oldukça verimliydi.”

t

 DSA’ya ilk kez katılan TURMAKS, fuarda, askeri 
kullanıma ve insani yardım faaliyetlerine yönelik 
seyyar sahra hastaneleri konusundaki anahtar teslim 
çözümlerini tanıttı. Firmanın konteyner ve çadır 
temelli çözümleri, kullanıcı tarafından, istenildiği 
zaman sökülerek taşınabiliyor ve istenilen yerde tekrar 
kurulabiliyor. Firma, müşterilerine, sıhhi tesisatından, 
güç alt yapısına, iklimlendirme sistemlerinden 
medikal ekipmanlarına kadar birbiriyle entegrasyonu 
tamamlanmış, kullanıma hazır anahtar teslim çözümler 
sunuyor. Rakiplerine göre, en büyük avantajlarının 
bu entegrasyon kabiliyeti olduğunu vurgulayan 
TURMAKS Tasarım Sorumlusu Burkay Demirci, fuar 
katılımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Alanımızda, 
dünya üzerindeki 3-4 firmadan birisi olduğumuz için, 
mevcut referanslarımızın da etkisiyle Asya-Pasifik 
bölgesindeki projelere teklif vermemiz yönünde 
talepler aldık.”
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7 Mayıs’ta gerçekleştiri-
len, Orta Doğu Özel Ha-
rekât Kuvvetleri Komu-

tanları Konferansı’nın teması, 
“Küresel Gri alanda Hibrit Sa-
vaşlar – Sürekli Değişen Ha-
rekât Ortamı” oldu. Konfe-
ransa, aralarında savunma 
bakanları, genelkurmay baş-
kanları ve özel harekât kuv-
vetleri komutanlarının da yer 
aldığı yaklaşık 700 kişi katıldı. 
Gündemdeki konuların derin-
lemesine ele alındığı konfe-
rans, ortak bir anlayış oluştu-
rulması ve dünya barışı için iş 
birliklerinin güçlendirilmesi-
ne katkı sağladı.
Özel kuvvetler, ana yurt 
güvenliği ve savunma ekip-
manlarına odaklanan etkin-
liğin fuar bölümü ise 8-10 
Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 10.000 met-
rekareyi aşan kapalı alanda 
ve 6.000 metrekareyi aşan 

açık alanda, 35 ülkeden, 
yaklaşık 350 firma, ürün ve 
çözümlerini sergiledi. Fuar, 
55 ülkeden, 103 üst düzey 
heyet tarafından ziyaret 
edildi. Katılımcı firmalar ve 
resmi heyetler göz önüne 
alındığında, fuarda temsil 
edilen ülke sayısı, 63 olarak 
gerçekleşti. Fuarı ziyaret 
eden toplam kişi sayısı ise 
yaklaşık 16.000 oldu.
SOFEX Direktörü Amer 
Al-Tabbaa, etkinliğin, Orta 
Doğu’da, bu alandaki tek ör-
nek olduğunu vurguladı ve 
SOFEX’in, dünya genelinde, 
ülkeleri, uluslararası barış 
ve güvenlik için bir araya 
getiren, küresel bir iletişim 
platformu olduğunu söy-
ledi. Ürdün’ün önde gelen 
kurum ve kuruluşları olan 
King Abdullah II Design and 
Development Bureau (Kral 
II. Abdullah Tasarım ve Ge-

liştirme Bürosu), KADDB 
Investment Group (KADDB 
Yatırım Grubu) ve bağlı şir-
ketlerin, güncel ürün ve çö-
zümlerini, SOFEX’te sergile-
diklerine de dikkat çekti.

ASELSAN, 
Ürdün ile İş Birliğini 
Geliştiriyor
Etkinliğin 2’nci günün-
de, ASELSAN Middle East,  
JOSECURE (Jordan Inter-
national Security Company / 

Ürdün Uluslararası Güvenlik 
Şirketi) ve ASELSAN arasın-
da, güvenlik ürünleri ve sis-
temleri alanında stratejik iş 
birliğini konu alan, bir muta-
bakat anlaşması imzalandı.
Bu anlaşma ile taraflar ara-
sında, belirli teknik bilgilerin 
alışverişi mümkün olacak. 
Ayrıca, ASELSAN ürünü gü-
venlik sistemlerinin, Ür-
dün’de ve potansiyel olarak 
diğer komşu dost ülkelerde 
tanıtımı, pazarlanması ve te-
dariki ile ilgili olası fırsatları 
değerlendirmek için, taraf-
lar, iş görüşmelerinde bulu-
nulabilecek.
ASELSAN tarafından konu 
ile ilgili yayınlanan basın 
bülteninde, bu iş birliğiyle 
daha önce tesis edilen iliş-
kilerin bir sonraki aşamaya 
taşındığı; Ürdün merkezli 
daha güçlü bir tedarik ta-
banı oluşturularak müşteri 
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt 
verilmesinin sağlanacağı 
vurgulandı. u

SOFEX 2018, 
Özel Harekâtçıları 
Bir Araya Getirdi
SOFEX (Special Operations Forces 
Exhibition and Conference / Özel 
Harekât Kuvvetleri Fuarı ve Konferansı) 
2018, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın 
himayesinde, 7-10 Mayıs tarihlerinde, 
Ürdün’ün başkenti Amman’da 
gerçekleştirildi. İlki 1996’da düzenlenen 
etkinlik, bu yıl, 12’nci kez kapılarını açtı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, SOFEX 2018’de, katılımcı firmaların ürünleri ile ilgili 
bilgi aldı.

Etkinlik sırasında, ASELSAN Middle East, JOSECURE ve ASELSAN arasında, 
stratejik iş birliğini konu alan bir mutabakat anlaşması imzalandı.

SOFEX 2018, 10.000 metrekareden fazla kapalı alana ve 6.000 metrekareden fazla açık alana kuruldu.
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1. Giriş
Evrensel Silahlanma Ara-
yüzü (ESA) [1], süregelen 
mühimmat-platform enteg-
rasyon süreçlerini ve ma-
liyetini azaltmak amacıyla 
NATO tarafından başlatılmış 
bir çalışmadır. Bu çalışma 
sonucunda platformlara 
entegre edilecek mühim-
matlarda ortak bir arayüz 
kullanılması ile entegras-
yon süreçlerinin hızlıca ya-
pılabildiği gösterilmektedir. 
Dünya genelinde yürütülen 
ESA çalışmalarının uygulan-
ması açısından bu çalışma 
örnek teşkil etmektedir. 
Genel olarak MIL-STD-1760 
[2] standardını temel re-
ferans noktası olarak alan 
ESA çalışmaları ile mühim-
mat-platform entegrasyon-
larında, ilave bir çalışma ihti-
yacının ortadan kaldırılması 
hedeflemektedir. Başka bir 
deyişle, günlük bilgisayar-
larda kullanılan “tak-çalıştır 
“(plug-and-play) mantığının, 

mühimmat-platform enteg-
rasyonu çalışmalarına da 
getirmektedir.
ESA ile ilgili çalışmalar, 
Amerikan Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinin talebi ile baş-
latılmıştır. Bu kuvvetlerin 
ortak ihtiyacı, mevcut veya 
geliştirilmekte olan yeni 
nesil bir mühimmat söz 
konusu olduğunda, bu mü-
himmata bilgi aktarılma-
sını ve mühimmattan bilgi 
alınmasını sağlayacak, ge-
lişmiş yeni bir arayüzün or-
taya konulmasıydı. ESA’nın 
aynı zamanda, mühimmat 
ve platform tarafında büyük 
çaplı değişikliliklere ihtiyaç 
duyulmadan entegrasyona 
imkân vermesi de gereksi-
nimler arasındaydı. ESA, ilk 
olarak F-15E uçaklarında, 
JDAM (Joint Direct Attack 
Munition / Müşterek Doğru-
dan Taarruz Mühimmatı) ve 
JASSM (Joint Air-to-Surface 
Standoff Missile / Müşterek 
Havadan Satha Uzun Menzil-

li Füze)’nin entegre edilmesi 
ile kullanılmaya başlandı. 
F-16‘larda da kullanılması 
için arayüz geliştirme çalış-
maları devam eden ESA’nın, 
F-35‘te de kullanılması 
planlanmaktadır.
ESA sayesinde, bu stan-
darda uyumlu haberleşme 
yapısına sahip mühimma-
tın ve mühimmat-platform 
arayüzlerinin, farklı enteg-
rasyonlara da destek vere-
bilecek şekilde, ortak yapıda 
olması sağlanmaktadır. Bu 
amaçla geliştirilen arayüz 
dokümanları ve elektriksel 
standartlara uyumlu mü-
himmat ve platformların 
kullanılması, temel enteg-
rasyon süreçlerini, 5 yıl gibi 
uzun bir süreden, 1 yıl gibi 
çok daha kısa sürelere in-
dirgeyebilmektedir. Enteg-
rasyon süresinin kısalması-
nın yanı sıra maliyetlerde de 
düşüş sağlanmaktadır.
Geliştirilen her bir mühim-
mat ve her bir yazılımın; 
kalite, emniyet ve güvenilir-
lik analizlerinden geçmesi, 
hem zaman hem de mali-
yet gerektiren bir işlemdir. 
Platformlarda ve mühim-
matlarda, ortak arayüz ve 

ortak yazılımların uygulan-
ması ile kalite, emniyet ve 
güvenilirlik süreçlerinin, sa-
dece bir kez sisteme uygu-
lanması; devam eden farklı 
mühimmat entegrasyonları 
için ise fark testlerinin yapı-
larak kalifikasyon süreçleri 
ve maliyetlerinin azaltılması 
hedeflenmektedir.
ESA’nın bir diğer etkisi de 
sistemlerin, diğer sistemle-
re olan entegrasyon kolay-
lığının sağlanması; yani sis-
temlere, “interoperability” 
özelliğinin kazandırılma-
sıdır. Böylelikle farklı mü-
himmat farklı platformlara 
kolaylıkla entegre edilebil-
mektedir.
ESA’nın bu kapsamda  
bir dezavantajı, mesajlaşma 
ve elektriksel arayüzlerinin, 
henüz tüm platformlarda 
yaygın olarak bulunmayan, 
MIL-STD-1760 standardı ile 
uyumluluk şartının olması-
dır. Günümüzde üretilen plat-
formların ve gelecek nesil 
olarak üretilmesi planlanan 
platformların, MIL-STD-1760 
standardına uyumluluğu 
arandığı için, bu dezavantajın 
zamanla ortadan kalkacağı 
değerlendirilmektedir.

Evrensel Silahlanma Arayüzü’nün 
Kullanımı ve Veri Dağıtım 
Servisi ile Entegrasyonu
Yıldız BEKTAŞ BİRCAN / ybektas@tai.com.tr
Harekât ve Görev Sistemleri Ekip Lideri, 
TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

Prof. Dr. Sarp ERTÜRK / sertur@kocaeli.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
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SK Makaleye konu olan simülasyonda, 
F-4 uçaklarında ESA gerçekleştirimi yapıldı.
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Sistemin ele alınması ge-
reken bir diğer yönünün 
ise MIL-STD-1760 stan-
dardı içerisinde barınan, 
MIL-STD-1553 [3] veri yolu 
yapısının kullanılma zorun-
luluğu olduğu değerlendiril-
mektedir. MIL-STD-1553 ye-
rine, günümüzde, çok daha 
hızlı çalışan farklı ağ stan-
dartları kullanılmaktadır. 
ESA ise popülaritesi azalan 
MIL-STD-1553 standardına 
göre tasarlanmış ve kalifiye 
edilmiş sistemlerin kullanıl-
masını gerektirmektedir.
Bu makalede, ESA ile sis-
temlere kazandırılan çoklu 
sistemlerle uyumluluk (in-
teroperability) özelliğinin 
yanı sıra veri dağıtım siste-
mi (Data Distribution Ser-
vice / DDS) [5] kullanılma-
sının sağladığı avantajlar 
sunulmaktadır. Bunun için, 
makalenin yazarlarının ger-
çekleştirdiği çalışma kapsa-
mında, ESA, DDS ile entegre 
edilmiş ve bir simülasyon 
ortamı yaratılarak kullanı-
ma alınmıştır.
DDS, gerçek zamanlı ya 
da gerçek zamanlı olma-
yan sistemlerin, bir ara-
da veri paylaşımı yaparak 
çalışabilmesini sağlayan 
bir standarttır. Veri dağı-
tım yöntemlerinden biri 
olan, “merkez sistemli ağ 
yapısındaki veri dağıtım 

sistemi” ihtiyacını ortadan 
kaldıran ve sistemlerin, is-
tedikleri zamanda istedik-
leri veriye erişebilmelerini 
sağlayan bu standart ile 
yüksek haberleşme hızları-
na erişilebilmektedir. Böy-
lece, milisaniyenin altındaki 
kısa sürelerde, haberleşme 
gerçekleştirilebilmekte-
dir. Verinin dağıtık yapıda 
olması ve yüksek hızlarda 
sağlanabilmesi özellikle-
ri ile uçtan uca haberleş-
mede esneklik sağlayan  
bu standart, günümüz  
sistemlerinin ihtiyaç duyduk-
ları haberleşme ortamlarının 
oluşturulmasında, tercih se-
bebi haline gelmiştir.

2. Sistem Mimarisi
ESA’nın DDS ile birlikte kul-
lanılabilirliğinin gerçeklen-
me gösterimi için, bilgisayar 
ortamında bir simülasyon 
çalışması yapılmıştır. ESA 
ve DDS‘nin birlikte çalışa-
bilirlik simülasyonun ya-
pılabilmesi amacıyla, ESA 
standardı içerisinde tanım-
lanan veri paketlerinin, DDS 
mimarisine uygun olarak 
yeniden paketleme işle-
mi gerçekleştirilmiştir. Bir 
platforma, birden fazla sayı-
da farklı mühimmat enteg-
rasyonuna ilişkin gösterimin 
yapıldığı simülasyonda, DDS 
mimarisine uyumlu veri pa-

ketleri ile platforma entegre 
edilmiş olan farklı füze sis-
temleri arasında, çok yönlü 
haberleşme işlemi gerçek-
leştirilmiştir.
ESA ve DDS’nin birlikte ça-
lışabilirliğinin gösteriminin 
yapılacağı simülasyon or-
tamının kurulumunda, veri 
paketlerinin DDS mimarisi 
içerisinde oluşturulabilmesi 
için, verilerin, DDS yapısı-
na uygun olarak toplandığı, 
ortak bir ağ merkezi oluş-
turulmuştur. DDS mimari-
si, sadece veri alışverişini 
konu aldığından; uygulama-
dan, veriyi kullanacak alı-
cıdan ve veriyi sağlayacak 
olan istemciden bağımsızlık 
sağlanmıştır. Bu yöntem ile 
sistemde kullanılan uygula-
malardan herhangi birinde 
bir sorun ya da haberleş-
me kesintisi yaşanması du-
rumunda, DDS içerisinde 
oluşturulan sanal veri mer-
kezi üzerinden, verilerin 
geriye yönelik olarak tekrar 
sisteme sağlanması gerçek-
leştirilmektedir. Ek olarak, 
sistemde kayıtlı tutulacak 
olan verilerin konfigürasyo-
nu belirlenebilmekte ve veri 
kaydının gerçekleştirilmesi 
sağlanmaktadır.
Şekil 1’de verilen mimaride 
de görüleceği üzere, DDS 
altyapısı içerisine enteg-
re edilen ESA mesajları ile 

platform ve entegre edi-
lebilecek füze altyapıları 
arasında, iletişim katmanı 
oluşturulmuştur. Mimari ile 
sunulan iletişim katmanı 
sayesinde, platform tara-
fında bir değişiklik ihtiyacı 
olmadan, istenilen füzenin 
entegre edilebilmesi sağ-
lanmaktadır.

3. ESA’nın 
DDS ile Entegre 
Kullanımı
ESA’nın DDS ile entegre 
kullanımı için, ilk olarak 
DDS çalışma altyapısının 
kurulmuş olması gereklidir. 
ESA ve DDS’nin birlikte ça-
lışabilirliğinin gösterileceği 
simülasyonun çalışacağı 
bilgisayar ortamı üzerinde, 
DDS haberleşme katmanı 
oluşturulmalıdır.
DDS haberleşme katmanı-
nın oluşması ile haberleşme 
alanı (domain) yaratılmış 
olur. Katılımcılar, bu ala-
na abone olarak, veri alış-
verişini gerçekleştirirler. 
Böylelikle tek bir bilgisayar 
yerine, dağıtık ortamda, 
farklı bilgisayarlar üzerin-
den de DDS alanına katıla-
rak haberleşme sağlanması 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Sonuçta, hem platform ta-
rafının hem de mühimmat 
tarafının haberleşme alt ya-
pısının simüle edileceği or-
tam hazırlanmış olmaktadır.
DDS alanının çalıştırılması 
sonrasında, hem platform 
tarafının hem de mühimmat 
tarafının simüle edileceği 
abonelerin çalıştırılması ile 
dağıtık yapı haberleşmesi 
başlatılır. Kurulan altyapı 
ile platforma, istenen sayı-
da mühimmat entegrasyonu 
yapılabilmektedir. Böyle-
likle platform, simülasyon 
çalıştırıldığı zaman, alacağı 
ve göndereceği mesajlara 
abone olur.
DDS katmanı üzerinde, ya-
yımla/abone ol prensibi 
sayesinde, haberleşen plat-
form ve mühimmat sistem-
lerinin birlikte kullanımı ile 
platform (hava aracı) ve bu 

Şekil 1. DDS - ESA Mimarisi
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platforma entegre edilebile-
cek istenen sayıda mühim-
mat arayüzü simüle edile-
bilmektedir.
Gerçeklenen simülasyon or-
tamında, platform üzerinde, 
4 adet istasyon tanımlaması 
yapılmıştır. Platform ve mü-
himmat arayüzlerinin birlikte 
kullanımına yönelik göste-
rim, Şekil 2’te verilmektedir.
Oluşturulan simülasyon 
ortamında, DDS haberleş-
mesinin kurulmasının ar-
dından, Platform Arayüzü 
üzerinde, entegre edilen 
mühimmatlardan birinin 
seçilmesi ve sonrasında, bu 

mühimmata güç verilme-
si ile platform-mühimmat 
arasındaki haberleşme baş-
lar. Mühimmat Arayüzü üze-
rinden, girilen mühimmata  
ait kimlik bilgileri, ülke 
menşei bilgileri, mühimma-
tın sağlık durumu ve mü-
himmatın yönelim aktarım 
verilerini alma durumuna  
ait bildirimler, mühimmat 
tarafından, Platform Ara-
yüzü’ne aktarılır. Böylelikle 
ESA’da tanımlanan haber-
leşme parametrelerinin ilk 
kısmı, platform ve mühim-
mat arasında aktarılmış 
olur. Aktarım sonrasında, 
Mühimmat Arayüzü üzerin-
deki parametrelerin örnek 
gösterimi, Şekil 3’te veril-
mektedir.
Mühimmat Arayüzü tara-
fından Platform Arayüzü’ne 
aktarılan bu bilgilerin, 
platform tarafında örnek 
bir gösterimi, Şekil 4 ve  
Şekil 6’da verilmektedir.
Mühimmat ve platform  
arasında, DDS üzerinden 
kurulan haberleşme kat-
manındaki haberleşme 
trafiğinin izlenmesi de 
oluşturulan ortam üzerin-
de sağlanabilmektedir. Bu  
duruma yönelik örnek 
bir gösterim, Şekil 5’de  
verilmektedir.

Şekil 2.  Platform ve Mühimmat 
Arayüzlerinin Birlikte Kullanımı

Şekil 3. Mühimmat Durum Bilgisi Örnek Gösterimi

Şekil 4. Platform Arayüzü Örnek Gösterimi

Şekil 5. Mühimmat Arayüzü Üzerinde Haberleşme Trafiğinin Gösterimi
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4. SONUÇ
Bu makalede, ESA’nın, plat-
form ve mühimmat ortam-
larına entegre edilmesinde 
kullanılacak DDS haberleş-
me altyapısının oluşturul-
ması ile haberleşme yapı-
sında kazanılacak esneklik 
ele alınmıştır. Mühimmat 
ve platformlar arasında, 
ESA gibi ortak bir arayüz 
kullanılması ile her bir sis-
tem entegrasyonunda, farklı 
arayüzlerin gerçeklenmesi 
ihtiyacını ortadan kaldırmış-
tır. Böylece, entegrasyon 
süreçleri kısalmıştır.
Makalenin yazarları tara-
fından, ESA’nın, DDS ile 
entegre edilerek, kurulan 
domain’in gerçeklenmesin-
de kullanılan simülasyon 
ortamı ile bir platforma, bir-
den fazla farklı mühimma-
tın, hızlı bir şekilde entegre 
edilebileceğinin gösterimi 
yapılmıştır.
Oluşturulan simülasyon alt-

yapısında, platform ve mü-
himmatlar arasındaki ha-
berleşme izlenerek sistemin 
sağlıklı çalışabilirliği de kont-
rol edilebilmektedir.
Simülasyon ortamının oluş-
turulması sayesinde, aynı 
zamanda platform üzeri test 
faaliyetlerine geçmeden 
önce, laboratuvar ortamında 
da sistemlerin entegre ça-
lışabilirliğinin kontrolü ola-
naklı hale gelmiştir.
Haberleşme altyapısının 
oluşturulmasında kullanı-
lan yazılım ile platformlarda 
gerçekleşecek entegrasyon 
süreçlerinin kısaltılması için, 
sentetik bir test ortamı kurul-
muştur. Entegrasyon faaliyet-
lerinde, yeni bir haberleşme 
mimarisinin oluşturulması  
sayesinde, platform ve en-
tegre edilecek sistemler 
arasındaki haberleşmede, 
bağımsızlığın kazanılması 
sağlanmıştır.
Platform ve entegre edi-

lecek sistemler arasında, 
farklı haberleşme proto-
kolleri de kullanılmaktadır.  
Sunulan bu çalışma ile bu 

haberleşme protokollerine 
yeni bir yaklaşım kazandırı-
larak sistem entegrasyonu-
nun yapılması sağlanmıştır.

Şekil 6.  Mühimmat Tarafından Bildirilen LAR Örnek Gösterimi
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ESA’nın temel aldığı  
MIL-STD-1760 standar-
dının içerisinde yer alan 
MIL-STD-1553 haberleşme 
protokolü, DDS temelle-
ri içerisinde, haberleşme 
altyapısı oluşturularak 
elde edilmektedir. Böy-
lelikle platformlarda bu-
lunan MIL-STD-1760 ve 
MIL-STD-1553 standartla-
rına uyumluluğun devamlı-
lığı da sağlanmaktadır. Bu 
yaklaşımla, DDS altyapısı-
nın kullanılması sayesinde, 
haberleşme mimarisinde 
yer alan verilerin haberleş-
me hattında kalması; sis-
teme yeni katılan ya da sis-
tem haberleşmesinde anlık 
kesinti yaşayan birimlerin 
de haberleşmeye kaldıkları 
yerden devam etmesi müm-
kün hale gelmektedir.
ESA’nın DDS ile entegrasyo-
nunun gerçeklenmesi kap-
samında geliştirilen yazılım, 
mevcut durumda soft real 
time (belirli sınırlarda ger-
çek zamanlı) olarak, Win-

dows işletim sistemi üzerin-
de çalıştırılmıştır. İlerleyen 
zamanlarda, gerçek zamanlı 
işletim sistemi üzerinde ça-
lışması gerçekleştirilebilir.
Platform ve mühimmat 
arayüzlerinin haberleşme 
altyapısını oluşturan DDS 
için kullanılan OpenSplice 
DDS’nin, gerçek zaman-
lı işletim sistemi üzerinde 
çalışan versiyonu bulunma-
maktadır. Geleceğe yönelik 
olarak, yapılan bu çalışma-
nın daha da ilerleyebilmesi 
için, gerçek zamanlı olarak 
çalışabilen bir DDS alt ya-
pısı geliştirilebilir. Benzer 
şekilde, bu çalışmanın de-
vamı olarak, COTS ürün olan 
RTI DDS kullanılarak da 
çalışmanın gerçek zaman-
lı olarak değerlendirilme-
si sağlanabilir. Bu sayede, 
yarı sentetik ve gerçek do-
nanımlar ile de testler icra 
edilebileceği ve sunulan 
bu çalışmanın, platformlar 
üzerinde gerçeklenebileceği 
düşünülmektedir. u
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Hindistan Savunma Ataşesi Veda Yemeği 

t Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia, 2 Mayıs’ta, Ankara’da, evinde bir veda yemeği organize etti. Albay Slathia’ın eşiyle beraber misafirleri girişte 
karşıladığı etkinliğe, Ankara Askeri Ateşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) üyeleri ve aileleri ile yakın arkadaşları katıldı. Deniz Albay Slathia, 
yaptığı konuşmada, yaklaşık üç yıllık görev süresinin çok hızlı ve unutulmayacak anılarla geçtiğini söyledi ve görevini yaparken kendisiyle yakın işbirliği yapan 
ve destek olan bütün arkadaşlarına ve AMAC Grubu meslektaşlarına ve ailelerine teşekkür etti. Akreditasyonu tamamlanmayan ve bu nedenle ismi açıklanmayan 
Hindistan’ın yeni savunma ataşesinin Haziran ayı içerisinde atanması bekleniyor. 
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Kazakistan 
Cumhuriyeti 

Silahlı 
Kuvvetler 

Günü

t Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Savunma Ataşesi Albay Almazbek Jetybayev, Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Faizulla Prnazarov 
ve Askeri Ataşe Yardımcısı Yarbay Nurgali Sadyk; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleri ve Türkiye’de askeri okullarda eğitim gören Kazak 
askeri öğrencileriyle beraber.

t MilSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit, Kazakistan Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetler Günü’ne katıldı.

t  Soldan sağa: TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer 
Özmen, Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral Md Tariqul Alam, TUSAŞ 

Pazar Geliştirme Uzmanı Ayşe Dila Yüksel Deliveli ve TUSAŞ Pazarlama 
Operasyonları Şefi Bülent Batmaca

t  Kazakistan Cumhuriyeti 
Silahlı Kuvvetler Günü’nün 

27’nci Yıldönümü, 
4 Mayıs’ta, Ankara’da 

verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Kazakistan 

Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Abzal Saparbekuly ve 

Savunma Ataşesi Albay 
Almazbek Jetybayev, eşleriyle 

beraber davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar 

ve yabancı ataşeler ile çok 
sayıda davetli katıldı.

T
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t Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşe Şube Koordinatörlüğünde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri’nde, 
AMAC (Ankara Military Attaché Corps) üyesi yabancı askeri ataşeler ve aileleri için 5 Mayıs günü bir piknik düzenlendi. AMAC üyelerinin aileleri ile 
beraber iştirak ettiği ve çeşitli oyunları ve çocuk eğlence stantlarını da içeren etkinlikte, Türk mutfağından yiyecek ve içecekler de sunuldu. 
Pikniğin bu yılki sponsorları HAVELSAN ve ROKETSAN oldu.

AMAC Pikniği, HAVELSAN ve ROKETSAN 
Sponsorluğunda Düzenlendi

SSCB 
Zafer Günü 

t Sovyetler Birliği’nin 
Nazi Almanyası’nı yenilgiye 
uğratmasının 73’üncü 
Yıldönümü olan Zafer Günü, 
9 Mayıs’ta, Ankara’da, 
Rusya Büyükelçiliği’nde 
verilen resepsiyonla 
kutlandı. Rusya Federasyonu 
Büyükelçisi Aleksei Erkhov’un 
davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Azerbaycan, 
Belarus, Kazakistan, 
Kırgızistan, Moğolistan, 
Moldova, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan’ın 
da büyükelçilerinin yanı sıra 
bu ülkelerin davet ettiği çok 
sayıda misafir katıldı.

Zafer Günü resepsiyonuna katılan askeri ataşeler.
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Polonya Milli Günü

t

 Polonya Milli Günü, 10 Mayıs’ta, Ankara’da, 
Polonya Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve 
Savunma Ataşesi Albay Michal Piasecki’nin 
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli 
yabancı askeri ataşeler ve basın mensupları 
katıldı. 

t Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal 
Piasecki ve Polonya Savunma Ataşe Yardımcısı 
Yarbay Dariusz Gronowicz, AMAC üyeleriyle 
beraber.

AMAC FunRun, Nurol Makina Sponsorluğunda Gerçekleştirildi

t Geleneksel FunRun etkinliği, AMAC (Ankara Military Attaché Corps) üyesi yabancı askeri ataşeler ve ailelerinin katılımı ile 26 Mayıs günü Eymir Gölü 
çevresinde yapıldı. Amacı, AMAC üye ve ailelerinin birlikte koşu, yürüyüş veya bisiklete binme sporu yapacakları bir etkinlik gerçekleştirmek olan FunRun’ın 
sonunda, topluca kahvaltı edildi. Etkinliğe katılan herkes, AMAC ve sponsor firma logolu birer tişört giyerken etkinlik sonunda katılan herkese birer madalya 
verildi. Faaliyetin bu yıl ki sponsoru, Nurol Makina oldu.
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Azerbaycan Cumhuriyetinin 
ve Silahlı Kuvvetlerin 100’üncü Yıldönümü
t Azerbaycan Cumhuriyetinin ve Silahlı Kuvvetlerin 100’üncü Yıldönümü, 14 Mayıs’ta, Ankara’da, Haydar Aliyev Parkı’nda verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Azerbaycan Büyükelçisi Khazar İbrahim, Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay Mushfik Mammadov ve Azerbaycan Büyükelçiliği 1’inci Sekreteri Ramil Gurbanov’un, 
eşleriyle davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif Çetin, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay’ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 
Ankara’da görevli yabancı askeri ataşeler, Türk Savunma Sanayi temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

t TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasında, 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk 
ve kardeşliğin temelinin çok eskiye dayandığını 
belirtti. 

t  Resepsiyona, 
Kara Kuvvetleri 

Komutanı 
Orgeneral 

Yaşar Güler, 
Hava Kuvvetleri 

Komutanı 
Orgeneral Hasan 

Küçükakyüz ve 
Genelkurmay 
II’nci Başkanı 

Orgeneral Ümit 
Dündar da 

katıldı. 
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t Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay Mushfik Mammadov, Savunma Ataşe Yardımcısı Binbaşı Emin Mammadov 
ve Savunma Ataşe Yardımcısı Deniz Binbaşı Sebuhi Ahmadov; AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Soldan sağa: STM’den; İş Geliştirme Uzmanı Celal Onur Uyanık, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü 
Onur Ateş, Pazarlama Uzmanı Erdem Tümdağ, İş Geliştirme Yöneticisi Ahmet Salih Erdem, 
Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, İş Geliştirme Grup Lideri Edip Deniz, İş Geliştirme Uzmanı Volkan 
Deniz Özbudak 

t PEM Mühendislik Genel Müdürü Ruhi 
Baytar, Azerbaycan Cumhuriyetinin ve 
Silahlı Kuvvetlerin 100’üncü Yıldönümü 
Resepsiyonu’na katıldı.
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Macaristan 
Savunma Kuvvetleri 
Günü 

t Macaristan Savunma Kuvvetleri Günü, 
23 Mayıs’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss 
ve Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos 
Varga, eşleriyle birlikte davetlileri girişte 
karşıladı. Resepsiyona; Genelkurmay 
ATASE Daire Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı 
ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı. 

t  Soldan sağa: SEDEC Koordinatörü 
Hilal Ünal, Macaristan Savunma Ataşesi 

Yarbay Janos Varga ve Bayan Varga

t Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos Varga; Genelkurmay ATASE Daire Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, TSK temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber. 
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