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BAŞYAZI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin gelişmesindeki ve bugünlere 
gelmesindeki kritik rolünü hepimiz biliyoruz.  

Hayata geçirilen çok sayıda projenin yanı sıra sektör açısından 
önem taşıyan pek çok süreçte de SSM’nin imzası var.  
SSM, sivil havacılık sertifikasyonu örneğinde olduğu gibi, 
birden çok sektörü ve kamu kurumunu ilgilendiren konularda, 
öncü rol oynayarak tüm paydaşları bir araya getiriyor. SSM’nin 
bu kritik konumunun son meyvelerinden biri de kuruluşuna 
öncülük ettiği, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi oldu.
Artık üye kabulüne hazır hale gelen Siber Güvenlik 
Kümelenmesi’nin, 28 Haziran’daki tanıtım toplantısında 
konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in, 
savunma kavramının ne şekilde değiştiğini gösteren şu sözleri 
de çok önemli: “Savunma konusu, artık sadece; Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin modernizasyonu, araç ve gereçlerin temini, 
güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanların verilmesi olarak 
algılanmamalı. Sağlıktan ulaşıma, haberleşmeye, eğitime 
kadar bir dizi alanda, ülkenin güvenliğinin sağlanması söz 
konusu. Bütün bu alanlarla ilgili toplumun rahat olması, 
herhangi bir saldırıya karşı emniyetli olması gerekiyor. 
Bugünün savaş ortamı, hibrit bir ortam ve savaş olmadığını 
düşündüğümüz durumlarda, [aslında] başka türlü savaşlar 
var. Bilginin korunması, haberleşmenin korunması veya 
şirketlerin, devletimizin hassas bilgilerinin korunması; 
tüm bunlar, savunma kavramının içine oturuyor…”
Günümüzde, ülke savunması, artık sadece savunma ve 
güvenlik alanlarıyla sınırlı değil. Bu noktadan hareketle 
SSM’nin etki alanının da artık daha geniş olduğunu ve giderek 
daha da genişleyeceğini söyleyebiliriz.

Türk F-35’lerinin Teslimatında İlk Raunt Sona Erdi
Türkiye’nin F-35’lerinin teslim edilip edilmeyeceğine 
ilişkin tartışmaların ilk raundu, 21 Haziran’da, ABD’de 
gerçekleştirilen törenle sona erdi ve Türkiye, ilk F-35A’larını 
teslim aldı. 18-0001 ve 18-0002 kuyruk numaralı ilk F-35’ler, 
pilot eğitimleri için, bir süre daha ABD’de kalacak ve 
Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde görev yapacaklar.  
Bu uçakların Türkiye’deki evleri ise Malatya’daki,  
7. Ana Jet Üs Komutanlığı olacak. Pilot ve bakımcı eğitimlerinin 
gerçekleştirileceği entegre eğitim merkezine de ev 
sahipliği yapacak ilk üs olan 7. Ana Jet Üs Komutanlığının 
aktivasyon çalışmaları da sürüyor. İlk pilotların eğitimlerinin 
tamamlanmasıyla birlikte, ilk uçakların, 2019 yılının Kasım 
ayında Türkiye’ye gelmesi ve 2020 yılından itibaren de eğitim 
faaliyetlerinin, Türkiye’de devam etmesi planlanıyor.
JSF Programı’nın bundan sonraki sürecine ilişkin politik 
tartışmalar sürecek olsa da biz, konuya sanayi açısından 
bakmayı tercih ediyoruz. Uluslararası bir konsorsiyum 
modelinde ilerleyen programda, her şey son derece planlı 

olsa da gelişmeler, konu maliyetler olduğunda, her an her 
şeyin değişebileceğini gösteriyor. Bu durumun en güzel 
örneklerinden biri de uçağın Dağıtık Görüntüleme Sistemi 
(Distributed Aperture System / DAS)’nin üreticisi Northrop 
Grumman’ın yerini, 2023 yılında teslimatları başlayacak olan 
15’inci kafileden itibaren, Raytheon’un alacak olması.
JSF Program Ofisi ve Lockheed Martin, tedarik ve ömür 
devri maliyetlerini düşürmek için, radikal adımlar da 
atabileceklerini, DAS’ın üreticisini değiştirerek gösterdi. 
Lockheed Martin, yeni DAS’ın avantajlarını sayarken  
ilk sıraya, programın ömür devri boyunca sağlayacağı ve  
3 milyar doları aşması beklenen tasarrufu koyuyor.  
Projenin ortası diyebileceğimiz bir aşamada,  
DAS gibi kritik bir sistemde tedarikçi değişimine gidilmesi, 
hem maliyetleri düşürme konusundaki kararlılığı  
hem de değişimin maliyeti makul olduğunda,  
hiçbir firmanın yerinin garanti olmadığını gösteriyor.
Bu örnekte de görüleceği üzere programın bundan sonraki 
süreci, Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından,  
bir tehdidin yanı sıra bir fırsatı da barındırıyor.  
Programda görev alan Türk firmalarının, maliyet konusunda, 
rekabetçiliklerini sürdürmeleri şart. Diğer yandan,  
Türk firmalarının, maliyet konusunda fark yaratabildikleri 
durumda, yeni iş paketleri üstlenmeleri de mümkün olabilir.

ARES Tersanesi, Büyümesini Sürdürüyor
Son dönemde, adını ihracat başarılarıyla sıkça duyuran  
ARES Tersanesi, kurulduğu 2006 yılından beri, hızlı bir büyüme 
gösterdi. Firmanın bu büyümesi, geçtiğimiz yıl,  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından,  
2012-2016 yılları arasında, Türkiye’nin, en hızlı büyüyen şirketi 
olarak seçilmesiyle de tescillendi.
ARES Tersanesi, bu büyümesini, hâlihazırda 26.000 metrekare 
olan tesis altyapısına dâhil edeceği yeni bina ile sürdürmeye 
hazırlanıyor. Tersaneyi, 30.000 metrekarenin üzerinde bir 
büyüklüğe ulaştırması beklenen bu binada, alüminyum ve 
çelik malzemeler üzerinde çalışmayı planlayan firma, yapacağı 
robotik tezgâh yatırımıyla birlikte; kesme, işleme ve blok 
üretimi gerçekleştirecek. Vinç altı yüksekliği 22 metre olan bu 
binada, 90 metreye kadar boya sahip teknelerin inşa edilmesi 
mümkün hale gelecek. ARES Tersanesi, bu yatırımlarla 
birlikte, daha büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor.
Dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu da son yıllarda 
icra edilen EFES tatbikatlarında, Türk savunma ve havacılık 
sanayisi firmalarına da stant açma imkânı tanınıyor olmasının, 
sektörün tanıtımına sağladığı olumlu katkılar. Tatbikattaki 
sergi alanında stant açan firmalar, bu sayede, kendilerini, 
hem kullanıcıya hem de tatbikata davet edilen yabancı ülke 
temsilcilerine tanıtma fırsatı elde ediyor. Bu tür faaliyetler, 
Fotoniks gibi yenilikçi firmaların, ilerleyen sayfalarda yer 
alan özel haberimize de konu olan çözümlerini, potansiyel 
kullanıcılara, uygulamalı olarak göstermeleri için de iyi bir 
fırsata dönüşüyor.
Temmuz ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Ağustos sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

SSM’nin Etki Alanı Giderek Genişliyor

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

TEMMUZ 2018
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MSI Dergisi: Kerim Bey, sizinle 
son dönemde hep son ürünler ve 
projelerden konuştuk. Biraz da son 
ürünün arkasındaki çalışmalarınızı 
sormak istiyoruz. Sizce, ARES 
Tersanesi’nin gücünün en büyük 
kaynağı nedir? Örneğin, tekne tasarım 
kabiliyetleri mi, üretim teknolojileri 
mi, sistem mühendisliği mi yoksa 
insan kaynağı mı? Bunlardan hangisini 
daha çok ön plana çıkartırsınız?
Kerim KALAFATOĞLU: Aslında hepsi 
demek daha doğru olur; çünkü ancak bu 
bileşenlerin tamamı bir arada ve ahenk 
içinde oldukları zaman, kendisinden 
beklenen görevleri yerine getirebilecek 
bir tekne ortaya çıkıyor. Dolayısı ile bu 
alanların tamamında iddialıyız. Ancak 

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim KALAFATOĞLU:

“Yeni Tesis 
Yatırımımızla, 

Türk Tipi Hücumbot 
Projesi’nin 

En Güçlü Adayıyız.”
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Son dönemde sıkça duyurduğu ihracat haberleriyle adını 
gündemde tutan ARES Tersanesi, 2018’in ilk yarısında 
da bu ivmesini koruyarak 3 yeni ihracat sözleşmesinin 
altına daha imza attı. Adını daha çok yurt dışında elde 

ettiği başarılarla duyuran nadir firmalardan olan 
ARES Tersanesi, bir süredir Türk savunma sanayisinin 

gündeminde olan, Türk Tipi Hücumbot Projesi ile de 
yakından ilgileniyor. Firmanın güçlü yönleri, gelecek 

planları, yeni yatırımları ve gündemindeki projeler 
hakkında, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Kerim Kalafatoğlu’ndan bilgi aldık.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

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

©
 M

SI D
ergisi

Havuz testleri de dâhil olmak üzere 
tüm testleri tamamlanan ARES 63 
ATILGAN, kısa zamanda seri üretime 
geçebilecek durumda.



dördüne de kısaca değinmek gerekirse 
üretimle başlamak isterim. Teslimatla-
rımız, aslında üretim alanı için gereken 
her şeyi fazlasıyla söylüyor. Neticede 
geçtiğimiz yıl, 12 ay gibi bir sürede, 11 
adet tekne teslim ettik. Bu bile baş-
lı başına, Türkiye açısından bir rekor; 
ama biz bunun da ötesinde, kompozit 
gövdeli teknelerin üretimi anlamında, 
Avrupa’daki en büyük üretici olduğu-
muzu iddia ediyoruz. Tasarıma gele-
cek olursak bu konu da en az üretim 
kadar iddialı olduğumuz bir alan. Öyle 
ki; tasarımda ulaştığımız nokta, bizi ra-
kiplerimizin birkaç adım önüne taşıyor 
ve satış konusundaki kabiliyetlerimizi 
de dramatik ölçüde arttırıyor. Sistem 
mühendisliği konusundaki başarımızı 

da entegrasyon kabiliyetlerimizle açık-
layabilirim. Bu kabiliyet, bize, hem son 
kullanıcıya, konfigürasyon anlamında 
en doğru çözümü sunma yetisini hem 
de alt bileşenlerin tamamının mon-
tajını, kendi tesislerimizde yapabilme 
imkânı kazandırıyor. İnsan kaynakları 
ise bizim için bunların tamamını birbi-
rine bağlayan bir tutkal adeta. Tüm bu 
ahengi, genç, dinamik ve enerjik kadro-
muza borçluyuz.

Yılda 11 Tekne
MSI Dergisi: Kompozit gövdeli tekne 
üretiminde, Avrupa’nın en büyük 
üreticisi olduğunuzu söylediniz. Bu 
tespitinizi ve üretim konusunu biraz 
daha açabilir misiniz?

Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersane-
si, kazandığının çoğunu, yeni tesislere, 
yeni yatırımlara ve yeni alt yapılara dö-
nüştüren bir firma. Bu sayede, 3 ya da 4 
farklı tekne inşaatına, aynı anda devam 
edebildiğimiz gibi bu süreçleri, birbirin-
den etkilenmeyecek şekilde yönetiyo-
ruz. Dediğim gibi, 1 yılda 11 adet tekne 
teslim etmeyi başarmış bir tersaneyiz. 
Bunların çoğu da yaklaşık 35 metre ve 
48 metre boyunda tekneler. Dolayısıyla 
burada büyüklükten kastımız, sadece 
fiziksel büyüklüğün ötesinde; üretimde 
kullandığımız teknolojilerimiz, kalite-
miz, üretim hızımız ve paralel üretim 
kabiliyetimiz. Daha spesifik olarak; 
epoksi reçine ve vakum infüzyon tekno-
lojisi ile kompozit gövdeli askeri gemi 
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inşa eden, dünyadaki tek firmayız. Tüm 
bunları başarırken de kalite algımızdan 
asla ödün vermiyoruz. Şu ana kadar 
teslim ettiğimiz teknelerden hiç birisi, 
buraya geri dönmek zorunda kalmadı. 
Kullandığımız teknolojiler, artık bizi 
uzun yıllar gövde garantisi verebilecek 
duruma getirdi. Katar Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için üstlendiğimiz projede, 
gövde garantilerimiz 5 yıl; Umman için 
yeni üslendiğimiz bir projede ise 7 yıl. 

Bu taahhütlerin altına, hiç korkmadan 
imza atabiliyoruz. Hatta kullanıcı iste-
diği takdirde, 20 yıla kadar gövde ga-
rantisi verebiliriz. Bunun dünyada ör-
neği yok. Ağırlıklı olarak kompozitten 
örnek verdim; ama aynı zamanda, alü-
minyum ve çelik gövdeli tekne üretim 
kabiliyetlerimiz de oldukça iyi durum-
da; daha da iyi olmaya devam ediyor. 
Bu konuda da yürüttüğümüz yatırım 
çalışmaları var.

Paralel Yürüyen Projeler, 
Etkili Planlamanın Sonucu
MSI Dergisi: Yatırımlar konusunu da 
daha detaylı sormak istiyoruz; ancak 
öncesinde, aynı anda pek çok tekne 
inşa ettiğiniz bu sürecin yönetiminde, 
planlama becerilerinin de katkısı 
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: Evet, elbette. 
Zaten etkili bir planlamanız, yönetim 
modeliniz, tedarik zinciriniz, ERP alt 

Tablo 1. ARES Tersanesi Tarafından, Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik Güçlerine Yapılan Tekne Satışları
 

Ülke Kurum Model Sınıfı Tam Boy  Ana Malzeme Tahrik Azami Hız Adet
    (metre)  Sistemi (knot)

Bahreyn Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 58 FPB FPB 18 Kompozit Sabit Hatveli Pervane 35 6

Gürcistan
 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ARES 44 FPB FPB 15 Kompozit Sığ Su Motoru 45 6

Katar İç Güvenlik Kuvvetleri ARES 65 HARPOON SOC 21 Kompozit Sığ Su Motoru 60 10

Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 150 HERCULES OPV 48 Kompozit Su Jeti 35 5

Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 110 HERCULES MRPC 34 Kompozit Su Jeti 32 10

Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 75 HERCULES MRPC 24 Kompozit Su Jeti 38 5

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 42 HECTOR MRPC 13 Alüminyum Sabit Hatveli Pervane 35 3

Nijerya Gümrük Hizmetleri ARES KND30 FPB FPB 30 Alüminyum Su Jeti 30 2

Tanzanya Özel bir güvenlik şirketi ARES 44 FPB FPB 15 Kompozit Sığ Su Motoru 45 2

Türkiye Deniz Polisi ve Liman Başkanlığı ARES 44 FPB FPB 15 Kompozit Sığ Su Motoru 45 5

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ARES 42 HECTOR MRPC 13 Alüminyum Sabit Hatveli Pervane 35 10

Türkmenistan Sınır Hizmetleri ARES 44 FPB FPB 15 Kompozit Sığ Su Motoru 45 1

                                                                                                                                           TOPLAM     65

ARES Tersanesi’nin, dünya üzerindeki çeşitli sivil kurum ve kuruluşlara teslim ettiği veya etme aşamasında olduğu çeşitli boylardaki tekne sayısı ise 52.

FPB: Fast Patrol Boat (Süratli Karakol Botu)
SOC: Special Operations Craft (Özel Harekât Botu)
OPV: Offshore Patrol Vessel (Açık Deniz Karakol Gemisi)
MRPC: Multi-Role Patrol Craft (Çok Maksatlı Karakol Botu)

ARES 65 HARPOON, Katar İç Güvenlik Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
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yapınız ve verimlilik stratejiniz yoksa bı-
rakın aynı anda 3-4 gemiyi inşa etmeyi, 
1 tekneyi bile zamanında yetiştiremez, 
kalite isterlerini tutturamazsınız. Biz 
bu anlamda da kendimizi çok yetenekli 
görüyoruz. Ancak yetenekli olmamız, 
yerimizde saymamızı gerektirmiyor. 
Bu, sektörün dinamiklerine de aykırı. O 
yüzden, sürekli kendimizi geliştiriyoruz 
ve bu anlamda da yeni bir yapılanmaya 
gidiyoruz. Bu yapılanmanın da yıl so-
nunda tamamlanmasını hedefliyoruz. 
Kısacası, tersane yönetimi konusunda, 
kendi belirlediğimiz standartları, yine 
kendimiz yükselteceğiz.

Bahriyelinin Konforu, ARES 
Tersanesi için Çok Önemli
MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin 
tasarım yetenekleri konusunu biraz 
daha detaylandırmanızı istesek bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Bizim tasarım 
konusuna bakışımızı şöyle özetleyebi-
lirim: Dünya her gün değişiyor; günlük 
hayatta kullandığımız cep telefonları-
nın, arabaların, kısacası her şeyin, sü-
rekli yeni modelleri çıkıyor. Bu sürekli 
değişim ve dönüşümün de askeri gemi 
tasarımına yansımaması düşünüle-
mez. Böyle bir çağda, çeşitli alanlarda, 
Avrupa ve hatta dünya liderliğine oyna-
yan bir tersanenin, kendisini tasarım 
tarafından soyutlaması söz konusu 
olamaz. Kısacası tasarım, bizim çok 
önem verdiğimiz bir konu olduğu gibi, 
en güçlü yönlerimizden ve bizi rakiple-
rimizden ayıran, en önemli özellikleri-
mizden de birisi. Bunun meyvelerini de 
son dönemde yaptığımız satışlarla top-
luyoruz. Ancak tasarım konusunda, ra-
kiplerimizden de çok eleştiri alıyoruz. 
Çünkü sektörün bu konudaki çıtasını, 
oldukça yüksek bir yere koyduk. Bili-
yorsunuz askeri gemiler söz konusu ol-
duğunda, personelin konforu, daima en 
son öncelikli konudur. Gemi tasarımı 
yaparken kimse bahriyeliyi düşünmez. 
Ancak biz, askeri isterlerden ödün ver-
meden, personelin konforunu da tüm 
tasarımlarımızda daima gözetiyoruz. 
Hatta Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı 
için inşa etmekte olduğumuz gemiler, 
neredeyse ultra lüks yat sınıfındalar. 
Burada, elbette, yat ve lüks gemiler 
konusunda, geçmişten gelen birikimi-
mizin büyük etkisi var. Bu gemilerin 
tasarım ve mühendisliğini ise genç ve 
dinamik ekibimizle yapıyoruz. Tasarım 
anlamında iş birliği içerisinde olduğu-
muz, yerli ve yabancı tekne tasarımcı-

ları elbette var; ancak bu firmalardan, 
sadece klas seviyesinde dizayn satın 
alıyoruz. Bu dizaynın, kullanıcıya tes-
lim edilen gemiye dönüşene kadar olan 
zorlu süreçteki tüm detay tasarımlarını 
ise kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu fir-
malara kısaca değinmek gerekirse yurt 
dışından BMT Nigel Gee ve Rolls-Roy-
ce, yurt içinden de yeni mutabakata 
vardığımız Delta Marine.

ARES Tersanesi’nin 
Müşterileri Kadar, 
Çalışanları da Mutlu
MSI Dergisi: Genç ve dinamik bir 
ekibiniz olduğundan bahsettiniz? 
ARES Tersanesi çalışanlarının yaş 
ortalaması nedir?
Kerim KALAFATOĞLU: Bu konuda da 
rakiplerimizden biraz ayrıştığımızı dü-
şünüyoruz. Dediğim gibi, sürekli de-
ğişen dünyaya ayak uydurmak zorun-
dayız. Bunun için de dinamizm şart. O 
yüzden, enerjik bir kadromuz var. Yaş 
ortalamamız da 30’un altında. Sayı 
olarak da yaklaşık 50’si beyaz yakalı; 
toplam 350 çalışanımız var. Tamamı da 
ortaya koyduğumuz ilkelere inanan ar-
kadaşlar. Zaten bu dinamizmi ve ruhu 
hissedemeyenler, bizimle çalışamı-
yorlar. Bu enerjiyi alabilenler ise bizi 
bırakmıyorlar. ARES Tersanesi, bu an-
lamda, dışarıdan personel alan; ancak 
bir kez uyum sağlayabilen personeli 
kaybetmeyen bir firmadır. Çünkü per-
sonelinin mutlu olmasına önem verir.
Çalışanlarımız gerçekten çok dona-
nımlılar ve bazıları, zaman zaman, 
Türkiye’ye son dönemde gelen yabancı 
kökenli tersanelerden iş teklifleri de 
alıyorlar; ancak yine de yola bizimle 
devam etmeyi tercih ediyorlar. Bün-
yemizde, birçok da asker kökenli ar-
kadaşımız da var. Ama katı bir disiplin 
anlayışı ile çalışmayız. Hata yapan per-
sonelimizi cezalandırmaz, hatasından 
ders alması için teşvik ederiz. Şirket 
yöneticileri olarak buradaki işimiz, 
personelimizin hayatını kolaylaştır-
mak, yollarını açmak ve destek olmak. 
Özellikle mühendis arkadaşlarımızı, 
hayallerini gerçeğe dönüştürme, akıl-
larındakini ve kalplerindekini tasarıma 
yansıtmaları konusunda, gerçekten 
çok teşvik ediyoruz. Onları heyecanlan-
dırmaya, ufuklarını açmaya çalışıyoruz. 
Yeni yapılanmamız içerisinde, personel 
anlamında da büyüyoruz elbette. Yakın 
dönemde, müdür seviyesinde aramıza 
katılmasını beklediğimiz 3-4 arkadaşı-
mız daha var.
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Türk Tipi Hücumbot için 
Teklif Hazır
MSI Dergisi: Yatırımlar, gelecek 
hedefleri ve stratejiler ile ilgili 
konulara da değineceğiz; ama 
bu noktada, Türk Tipi Hücumbot 
Projesi’nde vereceğiniz teklifle ilgili 
sorular sormak istiyoruz. Öncelikle 
teklifiniz nasıl bir bot olacak?
Kerim KALAFATOĞLU: Şu anda, yurt 
içindeki, bizim için en önemli proje, ta-
bii ki Türk Tipi Hücumbot Projesi. Bu, 
çok iyi hazırlandığımız bir proje. Tür-
kiye etrafındaki denizlerin tamamında, 
yüksek performans ile çalışabilecek, 
her türlü deniz şartında vazifesini yeri-
ne getirebilecek, Deniz Kuvvetlerimizin 
isterlerini fazlası ile karşılayan bir mo-
deli zaten geliştirdik. Bunu yaparken de 
Rolls-Royce’tan sağladığımız, P2500 
model gövdeyi temel alan bir gemi çiz-
dik. Tüm hesaplamalarını da yaptık ve 
zaman içerisinde, ilavelerde bulunduk. 
Son olarak da gaz türbinlerinde bir iyi-
leştirme yaptık ve geminin performansı 
daha da arttı. Çok iddialı olduğumuz bu 
projede tasarımımız, üretime hazır bir 
şekilde bekliyor. Bilgi istek dokümanı-
na cevap veren firmalardan da birisiyiz 
zaten. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı) ve Savunma Sanayii Müs-

teşarlığı (SSM) nezdinde, projemizin 
ilgi uyandırdığını da biliyoruz. Bu proje 
ilk kurgulandığında ve genel olarak bu 
tip gemi projelerinde, eğilim, kompozit 
gövdeli gemilerden yanaydı. Ancak bu 
kurumlardaki yeni ekipler, daha çok 
çelik tekne taraftarı ve bizim gemimiz 
de çelik gövdeli. Zaten biz de muharip 

gemilerde, kompozit gövdeyi katiyen 
önermiyoruz.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin bu 
proje için sunduğu teklifin, rakiplerine 
göre ne gibi avantajları var?
Kerim KALAFATOĞLU: Öncelikle en 
başa dönmek gerekirse proje ilk ha-

Şu anda, yurt içindeki, bizim için en önemli proje, tabii ki Türk Tipi  
Hücumbot Projesi. Bu, çok iyi hazırlandığımız bir proje. Türkiye etrafındaki 
denizlerin tamamında, yüksek performans ile çalışabilecek, her türlü 
deniz şartında vazifesini yerine getirebilecek, Deniz Kuvvetlerimizin 
isterlerini fazlası ile karşılayan bir modeli zaten geliştirdik. 

©
 M

SI D
ergisi

ARES Tersanesi’nin 
Proje Yönetimi ve 
Planlama departmanının 
sloganı: Fabrilia 
Movent Obrem 
(El İşi Dünyayı Oynatır)
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yata geçirildiğinde, idare, 60 knot gibi 
bir sürat hedefi koyup, firmaların ka-
biliyetlerini sınamaya ve dünyadaki 
teknolojileri keşfetmeye çalıştı. Bu ba-
şarılı da oldu. Fakat süratle denizcilik 
arasında, bir denge vardır. Süratli gemi 
yaparsınız, denizcilik kabiliyeti düşük 
olur. Denizcilik kabiliyeti yüksek tekne 
yaparsınız; ama sürati düşük olur. Bi-
zim teklifimiz ise hem denizcilik kabi-
liyeti ile hem de sürati ile öne çıkıyor. 
Türkiye’nin etrafı zorlu denizlerle çev-
rili olduğu için, denizcilikten ödün ver-
me şansımız zaten yok. Benzer şekil-
de, Dz.K.K.lığının, bugün 50 knotların 
üzerinde; hatta 60 knot’a yakın hızlara 
ulaşabilen hücumbotlara ihtiyacı var. 
Hâlihazırda envanterdeki 20-30 yıl-
lık teknolojiye sahip hücumbotlar, 45 
knota kadar sürat yapabiliyorlar. Bizim 
teklimiz ise sahip olduğu deplasman 
tipi gövdesi ile yüksek denizcilik kabi-
liyetlerine sahip. Ayrıca P2500 gövde, 
çeşitli özellikleri sayesinde, 60 knot 
hızlara yaklaşıyor. Tasarımımızın, ha-
vuz testleri de dahil, her şeyi tamam. 
Görev bize verildiği takdirde, çok kısa 
zamanda, seri üretime girebilecek du-
rumdayız.
Aslında idare de şu anda 60 knot hız is-
tiyor; fakat bir yandan da biliyoruz ki; şu 

anda ciddi bir lobi, sürat isterlerini 50 
knotlara çekmeye çalışıyor. Bence Türk 
Bahriyesi ve SSM, buna müsaade et-
memeli. Böylece, dünyanın, belki de en 
kabiliyetli hücumbotları, Türkiye’ye ve 
Türk Bahriyesine kazandırılmış olacak.
Ayrıca, proje için, pek çok değişik teklif 
sunanlar da oldu. Örneğin, daha çok fi-
yortlar için tasarlanmış, çok gövdeli bir 
tekne önerildi. Hiçbir deniz kuvvetinin 
envanterine girmemiş, hiç satılmamış; 
hatta hiç inşa bile edilmemiş bir tasarım. 
Bu geminin, 60 knot sürat yaptığı söylen-
di; ancak böyle tekneler, sadece fiyort-
larda ve göllerde yüzebilir; çünkü deniz-
cilik kabiliyetleri kısıtlıdır. Ayrıca gemi, 
bir yerinden güdümlü mermi ile yara al-
dığı zaman, hangi yara savunma sistemi 
bununla başa çıkabilir, bilinmiyor.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin, genel 
olarak yurt içindeki konumu hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersa-
nesi, biliyorsunuz, önce yurt dışında 
başarılar elde ettikten sonra yüzünü 
Türkiye’ye dönen tek tersanedir. Bu, 
şu demek: Biz, önce devletin desteği 
ile yurt içinde kendine yer edinip, bi-
raz büyüdükten sonra da kendine yurt 
dışında pazar arayan bir firma değiliz. 

ARES Tersanesi’nin, Türk Tipi Hücumbot Projesi için teklifi, ARES 63 ATILGAN.
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Tam tersi, kendini yurt dışında ispatla-
yıp, ülkeye döviz getirip, sonrasında da 
kazandığımız tecrübeleri, milli projele-
re aktarmak isteyen bir şirketiz. Tersa-
necilik sektöründe, tekiz bu anlamda. 
Diğer taraftan, Türkiye’de; Sahil Gü-
venlik Komutanlığında, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde ve 
liman başkanlıklarında, birtakım bot-
larımız da yok değil. Bir yandan da tabii 
SSM ile sürekli görüşüyoruz. Türk Tipi 
Hücumbot Projesi’nin de haricinde, 
başlamasını beklediğimiz farklı proje-
ler var. Bu yönde, önümüzdeki dönem-
lerde, birtakım yeni ihalelerin açılaca-
ğını düşünüyoruz.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi 
olarak kurulduğunuz 2006 yılından 
günümüze, oldukça hızlı bir büyüme 
gösterdiniz. Geçtiğimiz yıl da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından, 2012-2016 yılları arasında, 
Türkiye’nin, en hızlı büyüyen şirketi 
seçildiniz. Bu büyümeyi, kısaca bir de 
sizden dinleyebilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: İlk üretimimi-
ze, 2006 yılı sonunda, Antalya Serbest 
Bölgesi’nde, Siemens’ten kiraladığı-
mız, 700 metrekare kadar küçük bir 

üretim alanında başladık. 2008 yılı ya-
zında da kendimize ait, 3.000 metreka-
relik ilk tesisin inşaatını tamamladık 
ve hizmete aldık. Kısa bir süre, Fransız 
bir firma için fason tekneler ürettikten 
sonra, ihtisaslaşmamız gerektiğini an-
ladık ve ticari ve askeri projeler şeklin-
de, iki ana branşa yöneldik. Ardından, 
2008 yılında patlak veren ekonomik 
kriz, gemi inşa sektörünü fena vurdu 
ve sektör, halen doğrulamadı. Ancak 
biz, bu süreçte yılmadık ve kendimize 
üstlenecek işler bularak yolumuza de-
vam ettik. Diğer firmalar kadar da et-
kilenmedik krizden. Bugüne kadar da 
her geçen gün yaptığımız teslimatlar 
ile adım adım büyüdük; ancak bu bü-
yüme, öyle tesadüfen ve kolaylıkla ol-
madı. Bunun arkasında, gözyaşı ve ter 
var. Ayrıca bu büyüme, borçla da ger-
çekleşmedi. Tamamen öz kaynakları-
mız ile sağlıklı bir şekilde büyüdük. Ve 
sonuçta, kendi imkânlarımız ve pazar-
lama stratejimiz ile artık dünyanın her 
yerinde bilinen bir şirket haline geldik. 
Bunu da 2007’de ortaya koyduğumuz, 
çok ince formüle edilmiş stratejimize 
borçluyuz. Belirlediğimiz bu stratejiyi, 
ufak tefek bir iki revizyonla şu anda da 
hâlen yürütüyoruz.

ARES Tersanesi, 
30.000 Metrekareyi de 
Geçecek
MSI Dergisi: Yatırımlar açısından 
baktığımızda, bu büyüme ne yönde 
ilerliyor?
Kerim KALAFATOĞLU: Şu anda devam 
etmekte olan en önemli yatırımımız, 
Ekonomi Bakanlığından satın alarak 
tesislerimize katmakta olduğumuz 
yeni binamız. Bu binada, alüminyum 
ve çeliğe hayat vereceğiz. Robotik tez-
gahlarla; kesme, işleme ve blok üreti-
mi yapacağız. Binanın denize cephesi, 
yaklaşık 70 metre, boyu da 92 metre 
olacak. Vinç altı yüksekliği 22 metre 
olan bu binada, 90 metreye kadar tek-
neler inşa edebileceğiz. Üretim hızımız 
da oldukça artacak. Bu yatırımdan; 
ihalesini kazanmamız halinde, Türk 
Tipi Hücumbot Projesi’nde de yarar-
lanmayı planlıyoruz; ama elbette yeni 
tesisler, sadece bu projeye endeksli 
değil. Şu anki imkânlarımız da bu tek-
nelerin inşasını mümkün kılıyor; ama 
yeni yatırımımız ile daha hızlı ve daha 
yüksek kalite standartlarında üretim 
yapabileceğiz. Umarım çok yakın za-
manda, bu tesisten destekleyeceğimiz 
bir takım yeni teknelerimizi de markete 
sunacağız. Bu yeni tekneler konusunda 
da yine Delta Marine, BMT Nigel Gee 
ve Rolls-Royce ile çalışıyoruz. Ayrıca 
bir yandan da mobilya fabrikamızı bü-
yütüyoruz. Hem kapasitemiz artacak 
hem de yat mobilyaları gibi daha farklı 
tarzda mobilyalar üretebileceğiz. Tüm 
bunların sonucunda da şu anda 26.000 
metrekare olan tesis büyüklüğümüz, 
30.000 metrekareyi geçecek.

MSI Dergisi: Bu 30.000 metrekarelik 
tesisin, ARES Tersanesi gibi bir 
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ARES 63 ATILGAN’da, 
Rolls-Royce P2500 gövdesi 
temel alındı.

ARES Tersanesi, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığından aldığı 
ARES 150 HERCULES siparişlerinin teslimatları sürerken, 
Mart ayında, aynı gemiden 3 adet daha sipariş almıştı.



Temmuz 2018 - 13

firma için ne anlama geldiğini 
sorabilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: Biliyorsunuz 
kompozit, alüminyum ve çelikten inşa 
edilen gemiler, tamamen iklim kont-
rollü alanlarda yapılmak durumunda. 
Bu da kapalı inşa alanı demek. Hâli-
hazırda binalarımızda, içerisinde gemi 
inşaatı yaptığımız, birbirinden bağım-
sız, 4 ayrı çadırımız var. Bu çadırlarda, 
aynı anda, farklı iklim koşulları altında, 
farklı tekneler inşa edebiliyoruz. Dün-
yada eşi olmayan bu çadırlar, tamamen 
bizim tasarımımız ve bizim eserimiz. 
Dolayısıyla bütün bir gemiyi, tamamen 
kontrollü ve homojen bir iklim içerisin-
de inşa ediyoruz. Dış mekân sıcaklığı ne 
olursa olsun, bu çadırların içindeki sı-
caklık, hep istediğimiz noktada kalıyor. 
Örneğin, Antalya’da dış ortam sıcaklığı, 
güneşin altında 50-60 derece iken, biz, 
bu devasa çadırlarda, 50 metrelik ge-
miyi, 15-20 derece sıcaklık altında inşa 
edebiliyoruz. Veya dışarıdaki sıcaklık 0 
dereceyken 90 derece sıcaklık altında, 
ısıl işlem uygulayabiliyoruz. Devasa bir 
çadırı da bu sıcaklığa, 1-2 saat gibi çok 
kısa sürede çıkarmak ve bu ısıyı, orada 
sabit tutmak kolay bir iş değil. Bunla-
rı çok kuvvetli ısıtma, soğutma ve nem 
alma sistemleri ile başarıyoruz. Bun-
lar, tamamen bizim tasarladığımız ve 
yerli olarak Türkiye’de üretilmiş sis-
temler.
Dolayısı ile sadece 30.000 metrekarelik 
kapalı alan değil, o alanda ne yaptığınız 
da önemli. O alanı nasıl düzenlediği-
niz, birbirine bağladığınız, sistemati-
ğini nasıl oturttuğunuz, bant sistemini 
nasıl çalıştırdığınız önemli. Dolayısıyla 
50.000 metrekarelik bir yeriniz de ola-
bilir; ama orayı doğru yönetemedikten 
sonra, hiçbir anlamı yok.

MSI Dergisi: Peki robotik üretime 
geçmek, size ne gibi artılar katacak?
Kerim KALAFATOĞLU: Öncelikle alü-
minyum ve çelikten gemi inşasında, 
zaten yüksek olan ürün kalitemiz, daha 
da artacak. Ayrıca insan kaynaklı üre-
tim risklerini asgariye indirecek ve 
standardizasyon getirecek. Normalde, 
yan yana çalışan iki kaynakçının yap-
tıkları kaynağın kalitesi, birbirinden 
nispeten farklıdır; ama robotla kaynak 
yaptığınız zaman, tüm kaynaklar, ho-
mojen hale gelir. Biz kompozitte, elle 
serim yöntemine kıyasla, vakum infüz-
yon teknolojisi ile bunu zaten yakala-
mış durumdayız.

MSI Dergisi: Tüm bu yatırımların 
ardından, ARES Tersanesi’ni, daha 
uzun vadede neler bekliyor?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES Tersa-
nesi’nin sınırları belli. Artık fiziksel 
büyümemiz nihai halini aldıktan sonra, 
mevcut yatırımızdan azami verimi al-
mak için, optimizasyona odaklanacağız, 
teknolojiye odaklanacağız. Bu iyileştir-
me çalışmaları, şu anda da yürüyor; 
ancak büyümemizi tamamladığımızda, 
tüm enerjimizi buraya yönlendireceğiz. 
Bizim, belki de rakiplerimizden ayrıl-
dığımız en önemli noktalardan biri de 
budur. Biz, hayatın, sürekli değişim 
içeren bir süreç olduğuna, ihtiyaçların 
daima değiştiğine inanıyoruz. Dolayısı 
ile her zaman, kendimizi o yönde ev-
rimleştirme çabası içerisindeyiz.
Bir de şöyle düşünüyoruz: Biz, hayal 
gücümüzün kurguladığı her türlü ge-
miyi yapabilecek kapasiteye zaten sa-
hibiz. Esas problem, bunun satışında. 
Satamadığımız bir şeyi üretmenin de 
manası yok. O yüzden, pazarlama ka-
biliyetlerimizi de sürekli geliştirmeye, 
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ARES Tersanesi’ndeki mühendisler, “Bilim Adamaları Büyük Şeyler Yapmayı Hayal Eder, 
Mühendisler ise Yapar” mottosu ile çalışıyor.
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pazardaki ilişkilerimizi sıcak tutmaya 
çalışıyoruz. Çünkü müşteri ilişkileri, 
bizim için çok önemli ve müşterimize, 
azami ehemmiyet veriyoruz. Müşteri, 
bizim için her şey. Müşterilerimizi mut-
lu edebilmek için de dediğim gibi çalı-
şanlarımızı mutlu etmemiz gerektiği-
nin farkındayız. Sürekli bu dengeleri ve 
enerjiyi burada yaşatmaya çalışıyoruz. 
Bütün bunları bir araya getirdiğimiz za-
man, önümüzdeki yıllarda, Türkiye’nin, 
ilk 3 gemi ihracatçısından biri ve sek-
törün lokomotifi olan bir firma olarak 
yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. 
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine de 
yıllık, 150-200 milyon dolar civarında 
katkı sağlamak istiyoruz.

Sealium Alaşımını Türkiye’de 
İlk Biz Uygulayacağız
MSI Dergisi: Üzerinde çalıştığınız 
sınıflardaki tekneler için, gelecekte 
hangi teknolojiler öne çıkacak? 
ARES Tersanesi, bu teknolojilerle ilgili 
neler yapıyor?
Kerim KALAFATOĞLU: Kompozit ko-
nusundaki yeteneklerimiz, zaten or-
tada. O yüzden, artık alüminyum ve 
çelik konusunda da sektörün çıtasını 
yükseltmeye karar verdik. Özellikle 
alüminyum alanında, bu metalin, 5383 
kodlu “Sealium” denilen bir alaşımı 
var. Denizcilik anlamındaki kabiliyet-
leri çok yüksek olan bu malzemeyi, 
Türkiye’ye getireceğiz ve Sealium ile 
Türkiye’de gemi inşa eden ilk firma 
olacağız. Bu malzeme, standart deniz 
alüminyumuna göre, mukavemet ve 
korozyon direnci açısından, çok daha 
gelişmiş bir malzeme. Artık ABD De-
niz Kuvvetleri de son projelerinde, ta-
mamen bu malzemeye doğru yönelmiş 
durumda.

Kompozit, Alüminyum ve 
Çeliğe Hükmetmek
MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin, 
birden fazla malzemeye hâkim olma 
stratejisinin nedenini ve size kattığı 
gücü sorabilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: Biz, her ne ka-
dar gemi üreticisiysek de hazır ürün 
satmıyoruz. Elinde, 5-6 tane hazır mo-
deli olup da müşteri geldiğinde, “Al, bu 
senin işini görür.” diyen bir firma deği-
liz. Terzi gibi, kumaşı, vücuda göre şe-
killendiren bir firmayız. Yeri geldiğinde, 
müşteriyi yönlendirerek, ihtiyaç tanım-

larını değiştirebilen bir firmayız. A işi 
için tasarlayıp B işine sattığımız bir 
tekne yok. Bizim için önemli olan, yap-
tığımız teknenin, verilen görevi, %100 
yerine getirebilmesidir. Bu yaklaşımı-
mız, bize çok defalar iş de kaybettirdi. 
Müşteri, “Sizin şu teknenizi istiyorum.” 
dedi, biz de görevi sorguladık ve ona 
başka bir tekne önerdik. Bu yüzden de 
işi kaçırdık. Ama şu ana kadar sattığı-
mız hiçbir bottan da ana işlevini görme 
anlamında bir şikâyet almadık. Biz, bir 
taahhüt şirketiyiz ve ihalelere giriyoruz. 
İhale neyi tanımlıyorsa onu yapabilecek 
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Önümüzdeki aylar içinde, portföyümüze, 1 adet 82 metre; 1 adet de 90 metre 
olmak üzere, iki adet yeni platform geliyor. Esasen birer mini korvet de 
diyebileceğimiz bu gemiler, literatürde, Multi Mission Surface Vessel 
(MMSV) olarak da tanımlanıyor. Bu gemiler, hem açık deniz karakol 
görevi görecek hem eğitim gemisi olacak hem de arama kurtarma 
kabiliyeti olacak. Hatta istenirse hava savunma sistemleri ya da güdümlü 
mermi lançerleri entegre edilebilecek kabiliyeti de olacak.
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ARES 110 HERCULES, Avusturalyalı Work Boat World Magazine 
tarafından, 2016 yılında, En İyi Karakol Botu olarak seçilmişti.
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yetkinlikte olmamız lazım. Bu yüzden 
de farklı malzemelere hâkim olmalıyız. 
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 
kompozit teknolojimiz, deneyimimiz ve 
donanımımız çok iyi olmasına rağmen, 
sırf tekne satacağız diye, muharip sınıf 
gemilerde, ana malzeme olarak kom-
poziti önermeyiz. Bu tip gemilerde, 
alüminyum ve çelik daha üstün olduğu 
için, bu malzemeler üzerinden bir teklif 
sunarız. Dolayısıyla orada da kendimi-
zi ihtisaslaştırdık. Şu ana kadar da bu 
malzemelerle pek çok tekne yaptık.

ARES Tersanesi, Katar’daki 
Dostluklarını Geliştiriyor
MSI Dergisi: Yurt dışında yürüttüğünüz 
projelerde, özellikle entegre 
lojistik destek tarafına da önemli 
bir vurgu yapıyorsunuz. 
Botların, daha kapsamlı bakımları 
ya da yarı ömür modernizasyonları gibi 
konulardaki planlarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: Katar örneği 
üzerinden gidecek olursak bizim ora-
da, artık yerleşik bir ofisimiz var. Büyü-
me anlamında, Türkiye’deki ölçeğimizi 
sınırladık; ancak Katar için, bu henüz 
söz konusu değil. Bize orada, Katarlı 

bir kamu kuruluşu olan Manateq ta-
rafından tahsis edilmiş bir arazi var. 
Arazinin bulunduğu bölge ise deniz-
cilik, gemi inşa, bakım, tutum ve satış 
süreçlerinin bir arada yürütüldüğü, 
enteresan bir sanayi bölgesi. Biz de bu 
bölgenin, serbest bölgeye dönüştürül-
mesi konusundaki fikrimizi, Manateq’e 
sunmuştuk. Onlar da bunu dikkate ala-
rak, Katar devletinin ilgili kurumlarına 
teklifte bulundular ve onların teklifi, bir 
başka deyişle bizim fikrimiz kabul edil-
di. Katar Başbakanlığı altında, şu anda 
bir serbest bölgeler idaresi kuruluyor, 
biz de onu bekliyoruz. Regülasyonların 
bitmesini müteakip, hemen yatırıma 
başlayacağız. Bu tesis aracılığı ile de 
hem eğitim hem de bakım ve tutum 
tarafında hizmet vereceğiz. Gerekirse 
üretim ve modernizasyon da yapabile-
ceğiz. Aslında farklı ülkelerden, mo-
dernizasyon konusunda talep de aldık; 
ancak şu aşamada, elimizdeki projele-
re yoğunlaşmaya karar verdik. Kendi 
teknelerimize yönelik bu tip düşünce-
lerimiz var ama.

ARES Tersanesi, 
“ARES Katar” ile Büyüyecek
MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin 
gündeminde, yurt dışında ortaklıklar 
veya şirketler kurmak var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Şu anda, dün-
yanın her yerinden ortaklık teklifleri 
alıyoruz; ama bizim böyle bir planımız 
yok. Ürünlerimizin lisansını alarak 
üretme yönünde talepler de geliyor; 
bunları da değerlendiriyoruz. Ama bu 
talepler, genellikle uzak coğrafyalar-
dan geliyor. Kontrol edemeyeceğimiz 
pazarlara da gitmek istemiyoruz doğ-
rusu. Tek başına lisansı ve dizaynı verip 
geri çekilmek de bize göre değil. Tasa-
rımlarımızın inşasını da biz yapalım is-
tiyoruz. Şu ana kadar, bu yönde pek çok 
ortaklığı değerlendirdik; ama hayata 
geçen bir şey olmadı. Olmamasının 
sebebi de dediğim gibi, kontrolü elden 
bırakmak istemediğimiz için, aslında 
biziz. Katar’daki tesis, bizim kendi yeri-
miz olacağı için, orada farklı bir model 
olacak. “ARES Katar” ismini vereceği-
miz bu şirket, %100 bize ait olacak. Bu 
konuda, yıl içinde daha iyi haberler ve-
rebiliriz.

MSI Dergisi: Sivil tarafta da ciddi bir 
iş hacminiz var. Cironuzdaki askeri-
sivil dengesi nasıl gerçekleşiyor? Bu 
konuda ulaşmayı hedeflediğiniz bir 
rakam var mı?

Kerim KALAFATOĞLU: Ciromuz, 2015, 
2016 ve 2017 yıllarında, %100 askeri 
olarak gerçekleşti. 2018 yılındaki ciro-
muzu ise %5’i sivil olacak şekilde ka-
patacağız. Daha uzun vadeli düşünür-
sek de şirketin yönetim kurulu başkanı 
olarak benim belirlediğim hedef, ciro-
muzun %25’inin sivil, %75’inin askeri 
olması. Bu stratejiyi, hem riskleri bö-
lüştürmek hem de farklı alternatiflere 
açık olabilmek maksadıyla oluşturduk. 
Söz gelimi, askeri gemi projelerini üst-
lendiğimiz kurumların, sivil gemi ihti-
yaçları da olabiliyor. Hatta önümüzdeki 
günlerde, size, böyle bir konuyla ilgili 
bir haber vermeye de hazırlanıyoruz. 
Benzer şekilde, sivil taraftan, askeri 
tarafa bir geçiş de olabiliyor. Diğer yan-
dan, sivil gemi inşası, özellikle üretim 
kalitesini ispatlamak için, enteresan 
veriler üretebiliyor.

Ürün Yelpazesi Genişliyor
MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin ürün 
portföyüne, yakın zamanda yeni bir 
platform katılacak mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Önümüzdeki 
aylar içinde, portföyümüze, 1 adet 82 
metre; 1 adet de 90 metre olmak üzere, 
iki adet yeni platform geliyor. Esasen 
birer mini korvet de diyebileceğimiz 
bu gemiler, literatürde, Multi Mission 
Surface Vessel (MMSV) olarak da ta-
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ARES Tersanesi’nin, 
bağımsız bir 
departmanı olan 
Kalite Kontrol,
inşanın 
başlangıcından, 
son kabule kadar, 
teknelerin her 
şeyinden sorumlu.
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nımlanıyor. Bu gemiler, hem açık de-
niz karakol görevi görecek hem eğitim 
gemisi olacak hem de arama kurtarma 
kabiliyeti olacak. Hatta istenirse hava 
savunma sistemleri ya da güdümlü 
mermi lançerleri entegre edilebilecek 
kabiliyeti de olacak. Yeni yatırım yaptı-
ğımız tesiste, bu gemileri de inşa ede-
bileceğiz.

%80 Yerlilik Oranı
MSI Dergisi: ARES Tersanesi; kara, 
deniz ve havada, sektörün tümüne 
bakıldığında; proje sayısı, ihracat 
karnesi ve teslim edilen platform 
sayısı gibi kriterlere göre, önde 
gelen platform üreticilerinden 
biri. Bu konum, size, alt sistemler 
ve bileşenler bazında, sektörü 
yönlendirebilme gücü de veriyor. 
Öncelikle teslim ettiğiniz ürünlerde, 
yerlilik oranınız ve yerli olarak tercih 
ettiğiniz ürünler nelerdir?
Kerim KALAFATOĞLU: Satış fiyatı 
üzerinden gidersek yerlilik oranımız, 
%80’lerde. Pek çok şeyi, kendimiz üre-
tiyoruz. Örneğin, teknelerin bağlama 
babaları gibi. Diğer taraftan, dışarıdan 
satın almamız gereken birçok alt bile-
şende de artık yerli ürünleri standardı-
mız haline getirdik. Birçok tedarikçiye 
de standardımızı öğrettik. Örneğin, 
Türkiye’deki askeri gemilere yönelik 

iklimlendirme sistemleri pazarı, son 
döneme kadar, hep ithal ürünlerle do-
luydu. Ama biz, yıllardır, %100 yerli bir 
ürün kullanıyoruz ve İzmir Klima Sa-
nayi (İKS) isimli bir firmadan alıyoruz. 
Bence, Avrupa’nın en iyi klimasını ya-
pıyorlar. Son dönemde teslim ettiğimiz 
gemilerde, bu ürünleri kullandık. Ça-
palarımız bile artık Türk Malı’dır. Bun-
ların haricinde, bütün alarm sistemle-
rimiz yerli. Usturmaçamızda bile yerli 
firmaları tercih ediyoruz.

MSI Dergisi: Yerlilik oranının 
arttırılması konusunda, sektörden 
beklentileriniz neler? Alt yüklenici 
firmalar, özellikle hangi konulara 
eğilmeliler?
Kerim KALAFATOĞLU: Gemi inşa sek-
töründe, alt bileşenler anlamında, çok 
iyi bir alt yapı var Türkiye’de. Bu alt 
yapıyı da pek çok askeri projeye taşı-
yabiliyorsunuz. Ancak hâlen daha eksik 
olan konular da var. Örneğin, koltuklar. 
Şu anda kullandığımız kumanda maha-
li koltuklarımızın adı, ARES Comfort. 
Bunlardaki süspansiyonlar, ABD’li bir 
şirket tarafından, Kanada’da üretiliyor. 
Şu anda, buna yerli bir alternatif üret-
meye çalışıyoruz. Türkiye’de ya bunu 
yapacağız ya da yaptıracağız. İstan-
bul’da bir firma bulduk. Onların önünü 
açtık ve neticede bir koltuk geliştirdiler; 

ama hala bizim istediğimiz standarda 
gelmiş değiller. Bu firmanın, ürünle-
rini biraz daha geliştirmesini sağlayıp, 
Bahreyn ve Umman’daki projelerimizin 
koltuklarını onlara yaptıracağız.
Yapısal malzemelere gelince… Şu 
anda, çelik dışında yerli ürün kullanma 
şansımız çok fazla yok. Ama biz, kom-
pozitte de mümkün olduğu kadar yerli 
malzeme kullanmaya başladık. Kullan-
dığımız karbon-fiber dahil, elyafların 
tamamına yakını yerli. Ancak kompo-
zitin ana bileşenlerinden reçine, halen 
yerlileştirilmesine ihtiyaç duyduğumuz 
bir malzeme. Bu konuda çalışan birkaç 
firma var ve birisinin kalitesi gayet ma-
kul; ama infüzyon reçinesi standardına 
henüz erişemedi. Şimdi bu firmayı, o 
noktaya getirmeye çalışıyoruz. Oradaki 
kaliteyi yakalamasını istiyoruz. İnan-
mayacaksınız belki ama yerli olsun 
diye, bazı ürünlere de daha fazla para 
ödüyoruz. Dışarıdan daha düşük ma-
liyetle alabilecekken Türk malı olsun 
diye, pahalı ürünleri aldığımız oluyor. 
Yerlileştirme konularını da bizzat takip 
ediyorum; bu konuda yetenekli firma-
lar gördüğümde, onlarla kendim görü-
şüyorum.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi’nin 
Antalya’da olmasının avantaj ve 
dezavantajları nedir diye sorsak?

ARES 63 ATILGAN’ın ana gövde malzemesi çelik olacak.
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Kerim KALAFATOĞLU: Bu, cevapla-
ması zor bir soru. Gemi inşa sektörü 
biliyorsunuz, Türkiye’de, Tuzla ve Ya-
lova’da kümelenmiş durumda. Önce-
likle o karmaşanın içine girmediğimiz 
için memnunuz diyebilirim. Burada, 
çok daha farklı ve mutlu bir ortamda 
çalışıyoruz. Laboratuvar koşullarında 
gemi inşa ediyoruz. Burada yaptığımız 
yatırım, oralarda da yapılabilirdi; fakat 
Antalya Serbest Bölgesi, gemi inşa-
sı ve elleçleme anlamında, çok iyi bir 
altyapıya sahip. Ayrıca bu işe çok mü-
sait olan iklim, bize, 12 ay, sorunsuz 
çalışma imkânı veriyor. Burada, çok 
iyi yetişmiş bir iş gücü de var. Diğer 
taraftan Antalya, müşteriler için de bir 
cazibe merkezi olabiliyor. Her ne kadar 
bu anlamda İstanbul ile yarışamayacak 
bir şehir de olsa tercih edilen bir şehir. 
Ayrıca hemen limanın bitişiğindeyiz; 
dolayısı ile malzeme tedarikinde hiçbir 
sıkıntı yaşamıyoruz. Yine Antalya Hava-
limanı, bugün, Avrupa’nın her yerine, 
direk uçabileceğiniz bir havalimanı. Bu, 
hem müşterilerimiz hem de bizler için 
büyük kolaylık. Misafirlerimiz, buraya 
direkt gelebiliyorlar. O bakımdan, biz 
Antalya’da mutluyuz. Zamanımız bize 
kalıyor burada. Beton ormanlarla uğ-
raşmak zorunda kalmadan, keyifle ça-
lışıyoruz; keyifli işler üretiyoruz. Müş-
terilerimiz de bunu görüyorlar.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi ve 
ihracat başlığı altında baktığımızda, 
çok geniş bir müşteri portföyüne 
sahipsiniz. Bu kadar çok müşteriye 
hizmet vermek zor olmuyor mu?
Kerim KALAFATOĞLU: Aslında bizim, 
müşteri memnuniyeti anlamında, bir 
dezavantajımız var. Çünkü biz, tek-
nesini satıp, arkasını dönüp giden bir 
firma değiliz. Tabiri caizse müşterimiz-
le evleniyoruz. Verdiğimiz teknelerle 
birlikte, artık standart olarak entegre 
lojistik destek (ELD) hizmetini de ver-
meye başladık. Teknelerimizi, basit bir 
garanti paketi ile teslim etmiyoruz; çok 

detaylı ELD programları hazırlıyoruz. 
Dolayısı ile müşterilerimiz ile çok içli 
dışlıyız. O yüzden, ürünümüzü iyi yapı-
yoruz; müşterimizi de bakım ve tutum 
konularında eğitip, kendisine bir alt 
yapı kurmasına da yardım ediyoruz. Bu 
süreçlerde, normalde çok fazla sıkıntı 
yaşanır; ancak biz, gemi inşasında ol-
duğu gibi, bu konuda da bilgi ve tecrübe 
sahibiyiz. Böylelikle bu süreçleri de pü-
rüzsüz bir biçimde yönetebiliyoruz. Ve 
şu ana kadar da garanti kapsamında, 
tek bir şikâyet veya geri dönüş alma-
dık. Tabii bunda, asla ödün vermediği-
miz kalite algımızın ve politikamızın da 
etkisi büyük.

MSI Dergisi: Bu politikanızı biraz daha 
detaylı anlatabilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Bu işin sır-
rı, öncelikle kalite departmanımızın, 
tamamen otonom olmasında yatıyor. 
Öyle ki; bu birimimiz, bana bile bağlı 
değil. Bizim tüm departmanlarımız, bir 
nevi tüccar gibi çalışırlar. Dizayndan 
planlamaya, planlamadan üretime ve 
üretimden kaliteye giden süreçte, hiç-
bir birim, kendisinden önceki birimin 
eksik yaptığı bir işi, teslim almaz. Hatta 
kalite birimimiz, işe üretimin başların-
da dahil olur ve garanti döneminin so-
nuna kadar da işi takip eder. Dolayısı 
ile aslında kalite birimimiz, bizim kötü 
polisimizdir ve uygunsuzluk gördüğü 
herhangi bir noktada, üretime müda-
hale ederek durdurma; sorun gideri-
lene kadar da üretimi devam ettirme-
me yetkisine sahiptir. Tekne tamamen 
müşterinin oluncaya kadar da kalite 
departmanının sorumluluğundadır. 
Dolayısı ile kalite birimi, bizim için her 
şey. Bu sistemi de iyi yürütüyoruz ve bu 
sebeple müşteriye teslim edilen tekne-
lerimizden geri dönen de olmuyor.

Tabii kendi kalite birimimiz, bu işin ilk 
ayağı. Bir de müşteri temsilcileri ve klas 
kuruluşları var. Biz, bu iki tarafı da üre-
timin başlangıcından itibaren sürece 
dahil etmeye ve atölyelerimiz de üretimi 
gözlemlemeye teşvik ederiz. Hatta on-
lara, burada birer ofis tesis ederiz. Ör-
neğin, Katarlıların ve Türk Loydu’nun, 
burada ofisleri var. Büro Veritas’a bir 
ofis verme konusunda da çalışıyoruz. 
Bu, genelde tersanelerin istemediği bir 
şeydir. İşlerine karışılsın istemezler.

MSI Dergisi: ARES Tersanesi, 
sosyal medyada da yenilikçi bir 
yaklaşıma sahip. “weARESafe” gibi 
sloganlar ve özgün paylaşımlarınızla 
marka bilinirliğinizi arttırıyorsunuz. 
Bu alandaki çalışmalarınızı sizden 
dinleyebilir miyiz?
Kerim KALAFATOĞLU: İddiası olan 
bir firma, bu iddiasını da kamuoyunun 
dikkatine taşımak zorundadır. Biz de 
imkânlarımız el verdiği ölçüde, sosyal 
medyadan da faydalanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü bu yeni iletişim ortamı, artık yad-
sınamaz bir gerçek. Sektöre göre bu ko-
nuda çok iyi olsak da ben, sosyal medya-
yı daha yoğun kullanmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Sektör, hala yeniliklere 
çok açık değil; ama biz olan bitenin far-
kındayız. Bununla birlikte, o mecrada 
şu ana kadar gerçekleştirdiklerimiz, 
her ne kadar ilgi çekici de olsalar bizim 
için tatminkâr değil. Dolayısıyla ARES 
Tersanesi olarak, işin sosyal medya yö-
netimi tarafıyla ilgili yapmamız gereken 
şeyler hâlen mevcut diyebilirim.

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

Tekne tamamen müşterinin 
oluncaya kadar da 
kalite departmanının 
sorumluluğundadır. Dolayısı ile 
kalite birimi, bizim için her şey. 
Bu sistemi de iyi yürütüyoruz 
ve bu sebeple müşteriye teslim 
edilen teknelerimizden geri 
dönen de olmuyor.

©
 M

SI
 D

er
gi

si



Temmuz 2018 - 19



MSI ÖZEL HABER

20 - Temmuz 2018

Türkiye, F-35 uçağının 
geliştirildiği ve Seviye 3  
ortakları arasında yer  

aldığı JSF programına, 1999 
yılında, Konsept Gösterim 
Safhası (Concept Demons-
tration Phase / CDP)’nda 
katıldı. 2002 yılında Sis-
tem Geliştirme ve Göste-
rim (System Development 
and Demonstration / SDD),  
2007 yılında ise Üretim, Des-
tek ve Sürekli İyileştirme 
(Production Sustainment 
and Follow on Development 
/ PSFD) safhaları ile katılı-
mını sürdürdü. Bu süreçte, 
Türkiye, toplam 100 adet 
F-35A tedarik etmeyi plan-
ladığını beyan etti; bunlar-
dan 30 tanesinin ise kesin 
siparişini verdi.

Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında 

F-35 Devri Başlıyor
Türkiye’nin, üretimleri tamamlanan ilk 2 F-35 uçağı için 

düzenlenen tören, 21 Haziran’da, Lockheed Martin’in, 
Fort Worth’taki tesislerinde gerçekleştirildi. Tören 
öncesinde, 20 Haziran’da, Müşterek Taarruz Uçağı 

(Joint Strike Fighter / JSF) programının ana yüklenicisi 
Lockheed Martin tarafından düzenlenen basın turu, 

programın son durumunu da gözler önüne serdi.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Türkiye’nin programa katılı-
mının savunma ve havacılık 
sanayisi boyutunda ise Türk 
firmaları, uçağın çeşitli par-
çalarında ve sistemlerinde, 
tasarım ve üretim iş paket-
lerini üstlendi.

F-35, Olgunluk 
Dönemine Giriyor
Tören öncesinde gerçekleşti-
rilen basın turunun ana vur-
gusu, F-35’in, artık olgun bir 
sistem haline geldiği oldu. 
Turun yapıldığı tarih itibarıyla:

n	 300’den fazla F-35,
 dünya genelinde, 
 farklı hava kuvvetlerine
 teslim edildi.
n	 F-35 uçaklarının 
 toplam uçuş saati,
 140.000’i geçti.

n	 Uçaklar, dünya
 genelinde, 15 hava
 üssünde görev yapıyor.
n	 615’i aşkın pilotun 
 ve 5.600’ü aşkın
 teknisyenin eğitimi
 tamamlandı.

Törende, Türkiye’nin ilk F-35 uçağı, 
SOM-J (sağda) ve HGK (solda) ile 
birlikte sergilendi.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel,  ABD ve Türkiye’nin, 
savunma sanayisinde, alım ve satımın ötesinde, iş birliği ve ortak 
geliştirmeyi de kapsayan bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Kaynak 
Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, F-35’in, hem Türkiye’nin 
hem de NATO’nun savunması için önemli bir kabiliyet olduğunu ifade etti. 
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F-35 ile Başlangıç Operas-
yonel Kabiliyeti (Initial Ope-
rational Capability / IOC)’ne 
ulaşan kuvvetler, sırası ile 
Amerikan Deniz Piyadeleri 
(Temmuz 2015), Amerikan 
Hava Kuvvetleri (Ağustos 
2016) ve İsrail Hava Kuvvet-
leri (Aralık 2017) oldu. İsrail 
Hava Kuvvetleri, Mayıs ayın-
da yaptığı açıklamada, uça-
ğı, operasyonel bir görevde 
kullandığını duyurdu. Bu ge-
lişme, F-35’in, ilk operasyo-
nel kullanımı olarak tarihe 
geçti.
JSF programında, SDD saf-
hasının son geliştirme test 
uçuşu, Nisan ayında ger-
çekleştirildi. F-35, 2006’dan 
beri süren testler kapsa-
mında, 9.200’ün üzerinde 
sortide, 17.000’in üzerinde 
saat uçtu. 65.000’in üzerinde 
test maddesinin karşılandığı 
gösterildi.
SDD safhası, Operasyo-
nel Test ve Değerlendirme 
(Operational Test and Evalu-
ation) aşamasının ardından 
tamamlanacak ve Amerikan 
Savunma Bakanlığının vere-
ceği onay ile program, seri 
üretim aşamasına geçecek. 

JSF programı kapsamında 
yapılan mevcut üretimler, 
Düşük Yoğunluklu Başlan-
gıç Üretim Dönemi (Low 
Rate Initial Production / 
LRIP) kapsamında, kafileler 
şeklinde gerçekleştiriliyor. 

Türkiye’nin ilk 2 uçağı da 
LRIP’nin, 10’uncu kafilesin-
de üretildi.
2018 yılında, toplam 91 adet 
F-35’in üretilmesi hedefle-
niyor. Yıllık üretim rakamı-
nın, 2021 yılında 150 adede 

ulaşması; 2023 yılında ise 
160 adedi geçmesi planla-
nıyor. Tüm öngörüler, kesin 
siparişe dönüşürse F-35’in 
müşterileri ve alacakları 
uçak adetleri, şöyle sırala-
nıyor:

Soldan sağa: Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Orlando Carvalho, Lockheed Martin Başkanı ve CEO’su Marillyn Hewson, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Serdar Demirel ve Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er.

Basın turuna katılan Türk medya mensupları bir arada.
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n	 Amerikan Hava 
 Kuvvetleri – 1763
n	 Amerikan Deniz 
 Kuvvetleri (Deniz 
 Piyadeleri dâhil) – 693
n	 İngiltere – 138
n	 İtalya – 90
n	 Hollanda – 37
n	 Türkiye – 100
n	 Avustralya – 100
n	 Norveç – 52
n	 Danimarka – 27
n	 Kanada – 88
n	 İsrail – 50
n	 Japonya – 42
n	 Kore Cumhuriyet - 40
F-35, gelişimini, Sürekli Ka-
biliyet Geliştirme ve Tesli-
mat (Continuous Capability 
Development and Delivery 
/ C2D2) adı verilen süreçle 
devam ettirecek. JSF prog-
ramı yetkilileri, C2D2’yi, 
akıllı telefonların yetenek-
lerinin, yüklenen uygulama-
larla geliştirilmesine benze-
tiyor. Böylece, bir seferde, 
toplu olarak yapılacak ka-
biliyet arttırımı yerine, daha 
küçük ölçekteki değişiklik-
lerin, daha sık ve zamanlıca 
yapılması öngörülüyor.

Hedefte Maliyetlerin 
Düşürülmesi Var
JSF programında, gündemin 
üst sıralarında, maliyetle-
rin düşürülmesi yer alıyor. 
LRIP’nin 10’uncu kafilesinde 
üretilen F-35A’ların fiyatı, 
94,3 milyon dolar. Bu, uça-
ğın fiyatında, LRIP 1’e göre 
%60’lık; LRIP 9’a göre ise 

%8’lik bir düşüş anlamına 
geliyor. F-35A’nın birim fiya-
tının, 2020 yılında, 80 milyon 
dolara düşürülmesi hedef-
leniyor. Lockheed Martin, öz 
kaynaklarından 170 milyon 
dolar harcayarak, üretim 
teknikleri, malzemeler ve 
süreçlerde iyileştirmeler 
yaptı ve JSF programının 
ömür devri boyunca, 4 mil-
yar dolarlık tasarruf sağla-
yacak değişiklikler gerçek-
leştirdi. Bu yönde yürütülen 
yeni çalışmalarla 2 milyar 
dolarlık ek tasarruf daha ya-
pılması planlanıyor.
Programla ilgili bir diğer 
önemli konu da güvenilirlik. 
Üretim bandından yeni çıkan 
uçaklar, %60’ın üzerinde 
bir göreve hazırlık oranına 
sahip. Arızalar Arası Uçuş 
Saati (Mean Flight-Hours 
Between Failure / MFHBF) 
kriteri de iyileşme gösteri-
yor (Şekil 1).

Pilotluk da Değişiyor
Basın turunda, F-35’i, pilot 
gözünden, Lockheed Mar-
tin Uzman Test Pilotu Billie 
Flynn anlattı. 80’in üzerinde 
farklı tipte uçakta, 5.000 sa-
atin üzerinde uçuş tecrübesi 
olan Flynn, F-35’in 3 sürü-
münde de uçuş gerçekleş-
tirdi ve halen F-35’lerle uç-
maya devam ediyor.
Flynn’in vurguladığı öncelik-
li konu, F-35’in manevra ka-
biliyet oldu. Flynn, Paris Air 
Show 2017’deki gösterisini  

Şekil 1. Üretim Kafilelerinde Arızalar Arası Uçuş Saati 
(Mean Flight-Hours Between Failure / MFHBF) Sayısının Değişimi
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gerçekleştirene kadar, F-35’in 
manevra kabiliyetinin tartış-
ma konusu edildiğini; uçağın, 
bu gösteri ile tüm şüpheleri 
giderdiğini ifade etti. F-35’in; 
görünmezlik teknolojileri ve 
sensör füzyonu ile fark yarat-
tığını belirten Flynn, şunları 
söyledi: “10.000 m irtifada, 
360 derecede, 300 km men-
zile kadar her şeyi görüyoruz. 
Görünmüyoruz, görüyoruz. 
Bu nedenle operasyonel tat-
bikatlarda, F-35, hep galip 
çıkıyor.”
Hem Flynn’in hem de diğer 
yetkililerin vurguladığı bir 
diğer konu, pilotluğun da 
F-35 ile birlikte değişime uğ-
raması oldu. F-35’in kokpiti-
ni domine eden panaromik 
ekran, dokunmatik özelliği 
ile akıllı telefon ve tabletle-
re benzetiliyor. Örneğin, pi-
lot, ekranda, motor ile ilgili 
bölüme dokunarak, motora 
dair ayrıntılı verilere ulaşıyor 
ve bunları değerlendirdikten 
sonra, ekranı, önceki görü-
nüme döndürüyor. Flynn, 
bir önceki nesil uçaklardan 
geçiş yapan pilotların aksi-
ne, yeni pilotların gördüğü ilk 
kokpitin F-35 kokpiti olacağı-
nı; günlük hayatta kullandık-
ları teknolojik cihazlara olan 
aşinalığın da katkısı ile yeni 
pilotların, F-35’i çok daha et-
kin bir şekilde kullanacakla-
rını belirtti.

Pilot eğitiminde kullanılabi-
lecek iki kişilik bir sürümü 
olmayan F-35’te, simülatör-
ler, eğitimin önemli bir kıs-
mını oluşturacak. Eğitimin 
yaklaşık %50’si, simülatör 
ve sınıf eğitimi şeklide ger-
çekleştirilecek. Yeni pilotla-
rın eğitimi, yaklaşık 9 ayda; 
başka bir uçaktan F-35’e 
geçen pilotların eğitimi  
ise yaklaşık 4 ayda tamam-
lanacak.

F-35 Modellerinin Teknik Özellikleri

 F-35A F-35B F-35C

Uzunluk 15,7 m 15,6 m 15,7m
Yükseklik 4,28 m 4,36 m 4,48 m
Kanat Açıklığı 10,7 m 10,7 m 13,1 m
Kanat Alanı 42,7 m2 42,7 m2 62,1 m2

Yatay Stabilize Açıklığı 6,86 m 6,65 m 8,02 m
Boş Ağırlık 13.290 kg 14.651 kg 15.785 kg
Dâhili Yakıt Kapasitesi 8.278 kg 6.125 kg 8.960 kg
Silah Yükü 8.160 kg 6.800 kg 8.160 kg

Standart Dâhili Silah Yükü
 25 mm GAU-22/A topu 2 x AIM-120C/D füzesi 2 x AIM-120C/D füzesi

 2 x AIM-120C/D füzesi 2 x 453 kg GBU-31 JDAM 2 x 907 kg GBU-31 JDAM
Azami Ağırlık 70.000 lb (31.750 kg) sınıfı 60.000 lb (27.215 kg) sınıfı 70.000 lb (31.750 kg) sınıfı
Motor F135-PW-100 F135-PW-600 F135-PW-100
Azami Sürat (Dâhili Silah Yükü ile) Mach 1,6 Mach 1,6 Mach 1,6
Muharebe Menzili > 1,093 km > 883 km > 1,100 km
Menzil > 2.200 km > 1.667 km > 2.200 km
Azami g 9,0 7,0 7,5

Soldan sağa: Savunma 
Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar 
Demirel, Genelkurmay 
Genel Plan Prensipler 
Başkanlığı Kuvvet 
Geliştirme ve Kaynak 
Yönetimi Daire Başkanı 
Tümgeneral 
Reha Ufuk Er ve 
Lockheed Martin Başkan 
Yardımcısı Orlando 
Carvalho. 
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Türk savunma ve havacılık firmalarının ürettiği 
bileşenler, ilk uçuşundan itibaren, F-35 üzerinde 
görev yapıyor. Programda görev alan Türk firmaları ve 
üstlendikleri iş paketleri, şöyle sıralanıyor:
n	 Alp Havacılık, ana ve burun iniş takımlarının

parçalarını ve montaj gruplarını üretiyor. İlk 
uçuşunda, F-35’in üzerinde, Alp Havacılık tarafından 
üretilmiş, 40 adet iniş takımı parçası yer alıyordu. 
Ayrıca uçağın yapısal bazı parçaları da firmanın 
imzasını taşıyor. Alp Havacılık, F-35’in motoru F135 
için de 100’ün üzerinde bileşen üretiyor. Bunların 
arasında; 2, 3, 4 ve 5’inci kademe titanyum yekpare 
fan rotorları (integrated blade rotors / IBRs) ve fan 
pervanesi arka gövdesi yer alıyor. Alp Havacılık, Pratt 
& Whitney ile imzaladığı Ar-Ge projesi kapsamında, 
nikel IBR kademelerinin üretimi üzerinde de 
çalışıyor.

n	 ASELSAN, aviyonik sistemler ve uçağın 
 elektro-optik hedefleme sisteminde kullanılan 
 optik bileşenler ile ilgili çalışmalar yürütüyor.
n	 AYESAŞ, projedeki çalışmalarına, kokpitte 

yer alan bir ekranın yazılım geliştirme işi ile başladı. 
Devam eden süreçte, füze kontrol arayüz birimi kartı 
tasarımı konusunda rol aldı ve bu kartların üretimini, 
tek kaynak olarak üstlendi. Daha sonra, Panaromik 
Kokpit Ekranı (Panaromic Cockpit Display / PCD) 
üzerinde yer alan çok sayıda elektronik devre kartı 
ve modülü, tek kaynak olarak üretmeye başladı. Son 
olarak, 2017 yılında, PCD’nin güç kaynağı modüllerini 
üretme işini de üstlendi.

n	 Fokker Elmo Turkey, uçakların Elektrik Kablajı 
ve Bağlantı Sistemi (Electrical Wiring & 
Interconnection System / EWIS)’nin %40’ını 
üretiyor. Firma, ayrıca, TUSAŞ tarafından üretilen 
orta gövdenin kablajını ve uçağın motorunun 
EWIS’ini de sağlıyor.

n	 HAVELSAN, Türkiye’nin F-35 Entegre Pilot ve 
Bakım Eğitim Merkezi (Integrated Pilot and 
Maintenance Training Center / ITC)’ni, anahtar teslim 
olacak şekilde kuruyor.

n	 Gür Metal, uçağın, füze kontrol arayüz biriminin
 kasasını üretiyor.
n	 Kale Havacılık, uçak gövde ve kanat yapısal
 parçalarının yanı sıra iniş takımları için de parçalar
 üretiyor.
n	 Kale Pratt & Whitney, F135 motorunun 
 çeşitli parçalarını üretiyor.
n	 TUSAŞ, F-35A uçaklarının orta gövdesini, 

ABD dışındaki tek kaynak olarak üretiyor. 
Bunun yanı sıra; F-35 A/B/C Kompozit Komponentler; 
F-35A Metalik Alt Gövde Parçalarını; F-35A Hava 
Alığı; F-35 A/B/C Hava-Yer Harici Yük Taşıyıcı-Pylon 
da dünyadaki tek veya sayılı kaynaktan birisi olarak, 
yine TUSAŞ tarafından sağlanıyor.

Türkiye, uçağın üretiminin yanı sıra bakım ve idame 
faaliyetlerinde de rol alacak. Eskişehir 1’inci Hava 
İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, bu yıldan itibaren, 

Avrupa’da, F-35 uçaklarının F135 motoru için, bölgesel 
bakım, onarım, yenileme ve güncelleme (BOY&G / 
Maintanence, Repair, Overhaul and Upgrade / MRO&U) 
merkezi olarak hizmet verecek. Komutanlık, en az 3 yıl 
boyunca, bu alandaki tek merkez olacak.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin iddialı olduğu 
bir diğer alan da F-35’in silah yükü. Radar izinin kritik 
olduğu görevlerde, silahlarını gövde içinde taşıyan F-35 
için geliştirilen silahların, gövde içi taşıma bölmesine 
de sığabilmesi gerekiyor. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE 
tarafından geliştirilen SOM-J de böyle bir seyir füzesi 
olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE 
tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) de 
F-35’te kullanılabilecek bir diğer mühimmat olacak.

İş Payları Değişebilir
Türk Hava Kuvvetleri kadar, Türk savunma ve havacılık 
sanayisi için de önemli bir proje olan JSF kapsamında, 
Türkiye’nin iş payının, en az, tedarik edeceği 
uçakların maliyeti kadar; yani yaklaşık 12 milyar 
dolar olması hedefleniyor. Diğer yandan, program 
ilerledikçe, maliyet artışının, beklenenin daha üzerinde 
gerçekleşmesi, programa dâhil olan ülkelerin sanayileri 
için yeni fırsatları da doğurabilir. JSF Program Ofisi ve 
Lockheed Martin, tedarik ve ömür devri maliyetlerini 
düşürmek için, radikal adımlar da atabileceklerini; son 
olarak, uçağın Dağıtık Görüntüleme Sistemi (Distributed 
Aperture System / DAS)’nin üreticisini değiştirerek 
gösterdi. 2023 yılında teslimatları başlayacak olan 
15’inci kafile F-35’lerde, Northrop Grumman’ın DAS’ı 
yerine, Raytheon üretimi DAS kullanılacak. Lockheed 
Martin, yeni DAS’ın avantajlarını sayarken, ilk sıraya, 
programın ömür devri boyunca sağlayacağı ve 3 
milyar doları aşması beklenen tasarrufu koyuyor. Yeni 
DAS’ın birim maliyeti, yaklaşık %45; bakım ve idame 
maliyetleri ise yaklaşık %50 daha düşük olacak.
Projenin ortası diyebileceğimiz bir aşamada, DAS gibi 
kritik bir sistemde tedarikçi değişimine gidilmesi, hem 
maliyetleri düşürme konusundaki kararlılığı hem de 
değişimin maliyeti makul olduğunda, hiçbir firmanın 
yerinin garanti olmadığını gösteriyor.
Burada, Türk savunma ve havacılık sanayisi için, hem 
bir tehdit hem de bir fırsat bulunuyor. Programda görev 
alan Türk firmalarının, maliyet konusunda rekabetçi 
olmaya devam etmeleri ve ortaya çıkabilecek rakiplerini 
gözetmeleri gerekiyor. Diğer yandan, özellikle maliyet 
konusunda fark yaratabildikleri yeni iş paketlerini 
üstlenerek iş paylarını arttırmaları da mümkün.

Türk Firmalarının 
Programdaki İş Payları
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İş Birliği Vurgusu
Türkiye’nin ilk 2 F-35’inin 
Lockheed Martin tesislerin-
den çıkışını sembolize eden 
tören, 21 Haziran’da, Tür-
kiye ve ABD’den çok sayıda 
katılımcı ile gerçekleştirildi. 
Projede yer alan Türk firma-
larının yetkilileri de törenin 
katılımcıları arasında yer 
aldı.
Konuşmacılar, törende, sı-
rasıyla, şunları söyledi:
n	 Lockheed Martin

Başkan Yardımcısı 
Orlando Carvalho, 
Forth Worth’daki 
tesislerden, 1942’den 
bugüne kadar, yaklaşık 
7.000 uçak teslim 
edildiğini ve bu mirasın, 
F-35’lerle devam 
edeceğini belirtti.

n	 Lockheed Martin Başkanı
ve CEO’su Marillyn 
Hewson, F-35’in, 
dünyanın özgür 
ülkelerinin iş birliği 
yaparak neleri 
başarabileceğinin bir 
göstergesi olduğunu 
vurguladı.

n	 Genelkurmay 
Genel Plan Prensipler 
Başkanlığı Kuvvet 
Geliştirme ve Kaynak 
Yönetimi Daire Başkanı 

Tümgeneral Reha 
Ufuk Er, F-35’in, 
hem Türkiye’nin hem de 
NATO’nun savunması 
için önemli bir kabiliyet 
olduğunu ifade etti. 
Tümgeneral Er, F-35’in 
etkinliğinin, SOM-J ve 
HGK ile artacağına da 
dikkat çekti.

n	 Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı 
Serdar Demirel, ABD ve 
Türkiye’nin, savunma 
sanayisinde, alım 
ve satımın ötesinde, 
iş birliği ve ortak 
geliştirmeyi de kapsayan 
bir ilişkiye sahip 
olduğunu söyledi.  

Demirel, JSF programının, 
uluslararası iş birliği için 
bir örnek teşkil ettiğini 
de belirtti.

18-0001 ve 18-0002 kuy-
ruk numaralarına sahip ilk 
2 F-35, pilot eğitimlerinde 
kullanılmak üzere, Arizo-
na’da yer alan Luke Hava 
Üssü’nde görevlendirilecek. 
Türkiye’deki, F-35 uçak-
larının konuşlandırılacağı;  
pilot ve bakımcı eğitimleri-

nin gerçekleştirileceği en-
tegre eğitim merkezine de 
ev sahipliği yapacak ilk üs 
olan Malatya 7. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nın aktivasyon 
çalışmalarına, halihazırda 
devam ediliyor. İlk uçak-
ların, 2019 yılının Kasım 
ayında Türkiye’ye gelme-
si ve 2020 yılından itiba-
ren, eğitim faaliyetlerinin  
Türkiye’de devam etmesi 
planlanıyor. u

Basın turu, F-35 üretim hattında incelemeleri de kapsadı.

Basın mensupları, F-35’in kokpit gösterim simülatörünü deneme fırsatı da buldu.

Genelkurmay 
Genel Plan 
Prensipler 
Başkanlığı 
Kuvvet 
Geliştirme 
ve Kaynak 
Yönetimi 
Daire Başkanı 
Tümgeneral 
Reha Ufuk 
Er, F-35’in 
etkinliğinin, 
SOM-J ve HGK 
ile artacağına 
da dikkat 
çekti.

Savunma 
Sanayii 
Müsteşar 
Yardımcısı 
Serdar 
Demirel, JSF 
programının, 
uluslararası 
iş birliği için 
bir örnek 
teşkil ettiğini 
belirtti.
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

3 Haziran’da yayınladığı 
basın bülteniyle, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin uzun 
menzilli hava savunma 
sistemi ihtiyaçlarını 
karşılama yönünde yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu.
Bu maksatla yürütülmekte 
olan Uzun Menzilli Bölge 
Hava ve Füze Savunma 
Sistemi (UMBHFSS) projesi 
ile ilgili son gelişme,  
30 Mayıs tarihinde, 
Ankara’da üst düzey 
katılımcılarla birlikte icra 
edilen bir toplantı oldu.
UMBHFSS projesi, SSM 
tarafından belirlenmiş olan 
milli geliştirme modelini 
destekleyecek ve aşamalı 
olarak gerçekleştirilecek 
program modeli 
çerçevesinde yürütülüyor.
Projenin bir aşaması olarak, 
ASELSAN, ROKETSAN ve 
EUROSAM, 14 Temmuz 
2017’de, uzun menzilli hava 
ve füze savunma sistemi 
geliştirilmesi kapsamında, 
olası iş birliği modellerinin 
belirlenmesiyle ilgili 

çalışmak üzere, bir niyet 
beyanı imzalamışlardı. 
8-9 Kasım 2017 tarihli 
NATO Savunma Bakanları 
Toplantısı’nda da bu proje 
kapsamında; Türkiye, 
Fransa ve İtalya savunma 
bakanları arasında, bir niyet 

beyanı imzalamıştı.
SSM ile proje ortakları 
arasında, UMBHFSS 
Projesi Kavram Tanımlama 
Çalışması ise 5 Ocak 
tarihinde imzalanan 
sözleşme ile başladı.  
Bu kapsamda, proje 

ortakları, EUROSAM’ın 
SAMP-T hava savunma 
sisteminden daha gelişmiş 
bir sistem üzerinde birlikte 
çalışıyorlar. Kavram 
Tanımlama Çalışması’nın, 
2019 yılı sonunda SSM’ye 
sunulması bekleniyor. u

Alp Havacılık’ın iştiraki olan Alpteknik Havacılık  
(ALPJET), 21 ve 22’da Haziran’da, iki önemli gelişmeyi, 

sektörle paylaştı.
ALPJET, ilk olarak, Robinson Helicopter Company 
tarafından, bu firmanın, R44 model helikopterlerinin, 
onaylı bakım merkezi olarak yetkilendirildiğini duyurdu. 
ALPJET, daha sonra, İstanbul Şubesi’nin, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünden, SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım 
Kuruluşları Yönetmeliği kapsamında, Robinson R44 
helikopteri için, Bakım Kuruluşu Onay Sertifikası aldığını 

açıkladı. Açıklamada ayrıca, ALPJET’in, bu helikopter için, 
Türkiye’deki tek yetkili servis merkezi olduğu bilgisi yer aldı.
Firma, bu yetki ile Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve  
Orta Asya bölgelerine de bakım hizmeti sunabilecek. u

Katmerciler, Haziran ayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı iş makinesi ihtiyaçlarına 
yönelik olarak, Milli Savunma Bakanlığı ile 2 sözleşme imzaladı. Firmanın 8 Haziran’da 

imzaladığı, 24.350.000 lira bedelli ilk sözleşmenin konusu, Zırhlı Dozer tedariki. Firma, 
27 Haziran’da imzaladığı 5.675.000 lira bedelli ikinci sözleşme kapsamında ise Zırhlı 
Ekskavatör sağlayacak. u

ASELSAN, EUROSAM ve ROKETSAN, 
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma 
Sistemi Projesi’nde, Hız Kesmeden 
Yola Devam Ediyor

Alpteknik Havacılık, 
Robinson Helikopterlerinin 
Bakımını Üstlendi

Katmerciler, TSK’nın Zırhlı İş Makinesi 
İhtiyaçlarını Karşılamaya Devam Ediyor

EUROSAM’ın SAMP-T hava ve 
füze savunma sistemi çözümünün 
vurucu gücünü, MBDA’nın 
ASTER 30 füzeleri oluşturuyor.
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Türk savunma ve havacılık 
sektörüne, son dönemde 

yaptığı yatırımlarla adından 
söz ettiren Açık Grubu’nun, 
Savunma ve Havacılıktan 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevine,  
1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere,  
Taner Düvenci getirildi.
Açık Grubu’nun, savunma ve havacılık alanında faaliyet 
gösteren firmaları arasında; CES İleri Kompozit ve 
Savunma Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (CES İleri 
Kompozit) ve sayTEC Siber Savunma Teknolojileri A.Ş. 
(sayTEC) bulunuyor.
Bu firmalardan CES İleri Kompozit, sivil ve askeri 
havacılık alanında, TAI, Airbus, UTC Aerospace, Sikorsky, 
Kale Aero, THY Teknik, Turkish Cabin Interior (TCI) ve 
Turkish Seats Industries (TSI) gibi şirketlerin onaylı 
tedarikçisi konumunda. Zırhlı kara araçlarının çeşitli 
metal parçalarını, yeniden tasarlayıp, yerli ve milli 
imkânlarla kompozit malzemelerden üreten CES İleri 
Kompozit’in, bu alanda hizmet verdiği firmalar arasında 
ise FNSS, BMC ve Otokar gibi ana yükleniciler bulunuyor. 
ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN için de onaylı 
tedarikçi statüsü ile çeşitli parçalar imal eden CES İleri 
Kompozit, ayrıca; kurşun geçirmez miğfer ve yelekler, 
göğüs plakaları ve balistik kalkanlar gibi kişisel koruma 
ekipmanları üreterek, Türkiye’nin, bu alandaki dışa 
bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
Açık Grubu’nun, sektördeki bir diğer firması olan 
sayTEC ise siber güvenlik ve veri güvenliği alanlarında, 
patentli çözümler geliştiren bir Ar-Ge firması olarak öne 
çıkıyor. Referansları arasında; Lufthansa, NATO, Audi, 
Volkswagen, Vodafone ve Zahnradfabrik gibi yabancı 
kurum ve kuruluşlar da bulunan firmanın; sayTRUST, 
sayFUSE sayPHONE, saySMT BOX ve sayQIS gibi, kendine 
ait ürün grupları bulunuyor. Firma, bu ürünleri ile 
veri güvenliği, veri depolama ve kriptolu iletişim gibi 
konularda çözümler sunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 2014 yılında, tümgeneral 
rütbesindeyken emekliye ayrılan Taner Düvenci, Açık 
Grubu’ndaki görevine başlamadan önce, Mart 2015 
- Mayıs 2018 tarihleri arasında, HAVELSAN Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği; Kasım 2016 - Mayıs 2018 
tarihleri arasında ise HAVELSAN’a ait, ABD’de konuşlu 
Quantum3D şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulunmuştu. u

Açık Grubu’nun, 
Savunma ve 
Havacılıktan 
Sorumlu 
Yönetim 
Kurulu 
Üyeliğine, 
Taner Düvenci 
Getirildi
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ASELSAN’ın öz kaynakları 
ile geliştirdiği Lazer 

Savunma Sistemi (LSS), 
son sınavını da başarıyla 
vererek rüştünü ispat etti. 
Arazi ve meskûn mahallerde 
kullanılmak üzere, zırhlı 
araç üzerine entegre edilen 
LSS, yapılan atışlı testlerde, 
hedeflerini başarıyla vurdu. 
Ankara’da gerçekleştirilen 
testlere, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün de katıldı.
Testlerde, patlayıcı madde 
taşıyan ticari İHA’yı, güvenli 
bir mesafede patlatmayı 
başaran LSS, mini bir 
insansız hava aracının 
kamerasını da yakarak 
etkisiz hale getirdi.
LSS, şüpheli cisimlerin ve 
el yapımı patlayıcıların, 
meskûn mahalde kullanılan 
branda ve örtü benzeri 
geçici engellerin ve mini 
insansız hava araçlarının 
(İHA’ların) tespit ve imhası 
maksadıyla geliştirildi. 
Yüksek güçlü lazer, hassas 
takip ve stabilizasyon 
yeteneğine sahip kulesi, 
termal ve gündüz kamerası 

ve lazer ışınını hedefe 
odaklayan optik bileşenleri 
ASELSAN tarafından 
tasarlanan LSS, herhangi 
bir lisans ya da ihraç iznine 
tabi olmadan, yerli ve milli 
imkânlarla üretildi.
Her bir atımının maliyeti 
kuruş mertebesinde olan 
LSS, üzerinde bulunduğu 
araç enerji üretebildiği 
sürece, kesintisiz atış 
yapılabiliyor. Sistemin, 
sürü şeklinde taarruz 
gerçekleştiren mini İHA’lara 
karşı, maliyet etkin bir 
savunma yöntemi olarak 
kullanılması hedefleniyor.

ASELSAN 
Sözleşmelerde 
Hız Kesmiyor
İkincil halka arz çalışmaları 
ile birlikte yoğun bir 
Mayıs ayını geride bırakan 
ASELSAN, Haziran 
ayında da sözleşmeler 
anlamında hız kesmeden 
yoluna devam etti. Firma, 
Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP)’na 
yaptığı açıklamalarla, 
imzaladığı çeşitli 
sözleşmeler hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
Bu sözleşmelerden 

ilki, ASELSAN ile Nurol 
Makina arasında, bir yurt 
dışı müşterinin ihtiyacı 
kapsamında imzalandı. 
ASELSAN’ın, 8 Haziran’da 
duyurduğu ve 149.960.000 
dolar tutarındaki sözleşme 
kapsamındaki teslimatların, 
2018 yılı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor.
ASELSAN, 29 Haziran’da, 
yurt dışındaki bir müşteri 
ile hava platformlarına 
ASELPOD Elektro-Optik 
Hedefleme Sistemi entegre 

edilmesine yönelik olarak, 
30.000.000 dolar değerinde 
bir sözleşme imzaladığını 
açıkladı.
ASELSAN, Milli Savunma 
Bakanlığı ile imzaladığı 
40.320.000 dolar 
değerindeki sözleşme 
kapsamında ise Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacına 
yönelik olarak, SERHAT 
Seyyar Havan Tespit Radarı 
sağlayacak. ASELSAN, bu 
gelişmeyi de 29 Haziran’da 
duyurdu. u

BMC’nin bir alt kuruluşu olan BMC POWER, kendi 
başlattığı bir program kapsamında, 6 silindirli, sıralı tip 

bir dizel motorun; tasarım, geliştirme ve prototip üretimini 
tamamladı.
Motorun ilk prototipi, yurt içindeki tedarikçiler ve 
üniversiteler ile yapılan iş birlikleri neticesinde, 1,5 yılda, 
tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Ana 
hizmet alanı, ağır sınıftaki ticari araçlar olan motor, farklı 
uygulamalara da imkân tanıyor. 12,8 litre hacmindeki 
motor, 600 beygire yakın güç ve 2.700 Nm tork üretebiliyor. 
Euro 6 emisyon standartlarıyla uyumlu motorun tüm 
testleri ise yine yurt içinde gerçekleştirilecek.
Gelişmeyi 23 Haziran’da duyuran firma, bu programdan 
elde ettiği tecrübeleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 
imzaladığı sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, ALTAY 
Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ve Yeni Nesil 
Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde de 
kullanacak.

BMC POWER’ın açıklamasında ayrıca; motorun, düşük yakıt 
tüketimine ve çevreye duyarlı teknolojilere sahip olduğu 
bilgisi de yer aldı. u

ASELSAN’dan, 
Bombalı İHA’ya Lazerli Çözüm

BMC POWER, Yeni Dizel Motorunun Montajını Tamamladı
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM),  

14 Haziran’da yayınladığı 
basın bülteni ile ALTAY 
Tankı Güç Grubu 
Geliştirilmesi Projesi’nin 
sözleşmesinin, BMC ile 
imzalandığını duyurdu. 
Duyuruda ayrıca, ALTAY 
tankının seri üretim 
projesine ilişkin bir 
açıklama da yer aldı.
Sözleşmenin 
imzalanması maksadıyla 
SSM yerleşkesinde 
gerçekleştirilen törende, 
sözleşme anı kartı; 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Celal Sami Tüfekçi, SSM 
Motor ve Güç Aktarma 
Sistemleri Daire Başkanı 

(V.) Bilal Aktaş, SSM İçten 
Yanmalı ve Elektrikli 
Sistemler Müdürü Mesude 
Kılınç, Genelkurmay 
Başkanlığı Temsilcisi 
Tümgeneral Reha Ufuk Er, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Temsilcisi Tuğgeneral 
Mehmet Özaydın, BMC 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ethem Sancak, BMC POWER 
Yönetim Kurulu Üyesi T. 
Yasin Öztürk, BMC POWER 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Dr. Osman 
Dur ve BMC POWER Güç 
Grubu Direktörü Dr. Suat 
Genç tarafından imzalandı.
Proje, yurt içindeki mevcut 
imkân ve kabiliyetler azami 
derecede kullanılarak, 
ALTAY ana muharebe tankı 
güç grubunun; tasarımını, 

geliştirilmesini, 
prototipinin üretimini, 
test ve kalifikasyonu 
ile ALTAY tankına 
entegrasyonunu kapsıyor.
Proje kapsamında, 
1.500 beygir güce sahip 
bir dizel motor, çapraz 
tahrikli transmisyon, 
soğutma paketi ve ilgili 
alt sistemlerden oluşan, 
güç grubu geliştirilecek. 
Yerli olarak geliştirilecek 
güç grubunun test ve 
kalifikasyon faaliyetleri, 
proje kapsamında 
kurulacak olan test 
merkezinde yürütülecek. 
Proje kapsamında ortaya 
konulacak çıktıların fikri 

ve sınai mülkiyet hakları, 
SSM’ye ait olacak.
SSM, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK)’nde 
alınan kararla, ALTAY 
tankının 250 adedinin 
seri üretimi ve tankın güç 
gurubunun geliştirilmesi 
konularında, BMC ile 
sözleşme görüşmelerine 
başlanacağını, 24 Nisan 
2018’de duyurmuştu. Basın 
bülteninde, SSM’nin, ALTAY 
tankının seri üretimine 
yönelik olarak BMC ile 
sözleşme görüşmelerini 
hâlen sürdürdüğü bilgisi de 
yer aldı. u

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 11 Haziran’da,  
TEI TS1400 turboşaft motorunun çekirdeğinin  

ilk ateşlemesinin, başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. 
Testte, motorun, imalatı tamamlanan, çekirdek  
ön prototipi kullanıldı.
TEI tarafından yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme 
Projesi, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün 
bir motorun geliştirilmesini konu alıyor. Motorun, TUSAŞ 
tarafında geliştirme çalışmaları sürdürülen,  
T625 helikopterine güç vermesi planlanıyor. u

SSM, ALTAY Tankının 
Güç Grubu için, BMC ile El Sıkıştı

TEI, TS1400 Motorunun 
İlk Ateşlemesini Yaptı
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Baykar Makina, AKINCI ismini verdiği yeni bir Silahlı 
İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın üretimine başladı.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 
gelişmeyi, sosyal medya hesaplarından,  
“Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi.  
Yolda, geliyor... Takipte kalın.” mesajı ile duyurdu.
Baykar Makina tarafından geliştirilen BAYRAKTAR TB2’nin, 
12 metrelik kanat açıklığına ve 6,5 metrelik boyuna  
kıyasla AKINCI, 20 metre kanat açıklığı ve  
12,3 metrelik boyu ile oldukça büyük bir hava aracı  
olacak.
4.500 kg’lık toplam kalkış ağırlığı ile AKINCI,  
900 kg harici; 450 kg da dahili faydalı yük taşıma 
kapasitesine sahip olacak. BAYRAKTAR TB2 gibi,  
MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları entegre 
edilecek olan AKINCI, daha ağır silah yükleriyle de 
donatılabilecek. Çeşitli güdüm kitleri takılmış  
genel maksat bombaları ile savaş uçaklarına benzer 
görevler icra edebilecek olan AKINCI, taşıyabileceği 
havadan havaya füzeler ile de diğer uçaklara karşı da 
tehdit oluşturacak.
AKINCI’ya entegre edilmesi planlanan silah sistemlerinden 
bazıları şunlar:
n	 CİRİT lazer güdümlü füzesi,
n	 Mk-81 ve Mk-82 genel maksat bombaları,

n	 HGK, KGK, LGK ve TEBER gibi yerli güdüm kiti 
 takılmış bombalar,
n	 SOM-A seyir füzesi,
n	 Gökdoğan ve Bozdoğan havadan havaya füzeleri.
Her bir kanadının altında, 3’er tane yükleme noktası 
bulunacak olan AKINCI’nın, silah yükü taşıma 
konfigürasyonlarından bazıları ise şunlar olacak:
n	 Toplam 4 adet Mk-82 ve 2 adet MAM-L,
n	 Toplam 2 adet Mk-82, 2 adet Mk-81 ve 8 adet MAM-C.
AKINCI’nın itiş gücünü ise iki adet 550 beygir gücünde 
turboprop motor sağlayacak. 40.000 feet irtifaya çıkabilecek 
olan AKINCI, 24 saat havada kalabilecek. Hem görüş hattı 
hem de uydu haberleşme sistemlerinin bulunacağı AKINCI, 
AESA radarları gibi sistemlerle de donatılabilecek.
İlk test uçuşunu, 2019’un başlarında yapması planlanan 
AKINCI’nın testlerinin ise 2020 yılında tamamlanması 
hedefleniyor. u

Kale Havacılık, 31 Mayıs’ta 
düzenlenen bir törenle 

Boeing 777X uçakları 
için üretimini üstlendiği, 
krueger flapların ilkini 
teslim etti. Kale Havacılık, 
bu flapların üretimine, 
Boeing ile Ekim 2016’da 
imzaladığı sözleşmenin 
ardından başlamıştı. Kale 
Havacılık, bu sözleşmeden 
sonra, 737–9 MAX 
uçaklarının; kanat bağlantı 
elemanları, kanat iskelet 
parçaları ve kanat ana kirişi 
takviyelerinin üretimine 
ilişkin ihaleleri de kazandı. 
Firma ayrıca, 747-8 
uçaklarının kanat iskelet 
parçalarının üretimine de 
devam ediyor.
Kale Grubu Başkan 
Yardımcısı Osman Okyay, 
konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Boeing’in 777 
model uçaklarının krueger 
flap grubunun üretimini 
ve montajını ve aynı tip 
uçakların iniş takımı 
parçalarının üretimini 

üstlendik. Bu projenin Kale 
Havacılık için en önemli 
noktası, Boeing ile uzun 
zamandır sürdürdüğümüz 
ilişkimizde ilk defa Boeing’in 
tasarım çalışmalarına da 
dahil olmamızdı. Boeing, her 
zaman bizim mükemmel 
bir ortağımız oldu. Boeing 
ile performans ve güvene 

dayalı olan ilişkimizin 
bundan sonra da büyüyerek 
gelişmesi en büyük 
temennimiz.”
Boeing Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Temsilcisi 
Ayşem Sargın ise şunları 
iletti: “Boeing ve Kale 
Havacılık’ın 20 yılı aşan 
uzun soluklu ilişkisi 

boyunca, Kale’nin yüksek 
kaliteli üretim kabiliyeti 
ve zamanında teslimat 
hassasiyeti gurur verici. 
Bu teslimatla bir üst 
seviyeye yükselttiğimiz 
başarılı iş birliğimizi, 
gelecekte de güçlendirerek 
sürdüreceğimize  
inancımız tam.” u

Baykar Makina’dan 
AKINCI Taarruzu

Kale Havacılık, 777X Uçakları için 
Krueger Flap Teslimatına Başladı
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Nurol Makina’nın, kısa bir süre önce seri üretimine 
başladığı modüler yapıdaki yeni 4x4 zırhlı aracı 

YÖRÜK’ün ilki, üretim hattından çıktı. Firmanın, önce NMS 
4x4 adıyla tanıttığı; kısa bir süre önce de YÖRÜK adını 
verdiği aracın seri üretim hattından çıkışı vesilesiyle 28 
Haziran’da, Nurol Makina tesislerinde, bir tören düzenledi.
Firma, ürün ailesine dâhil ettiği en son araç olan YÖRÜK 
için ilk siparişi, Mart ayındaki DIMDEX fuarı sırasında, 
Katarlı Barzan Holding’ten almış ve bu yönde bir sözleşme 
imzalamıştı. Bu sözleşme kapsamında, YÖRÜK’ün ilk 
kullanıcısı ise Katar Kara Kuvvetlerine bağlı Özel Kuvvetler 
Komutanlığı olacak.
Mevcut araç tasarımlarının, ağırlıklarının artması ve 
giderek hantallaşmaları nedeniyle günümüz ihtiyaçlarına 
cevap veremediğini gören Nurol Makine, YÖRÜK’ü, farklı 
koruma seviyesi ve görev yükü taşıma gereksinimlerine, 
tek bir araçla cevap verebilmek için geliştirdi. 

Modülerliğin ön planda tutulduğu tasarımı sayesinde, 
YÖRÜK, kullanıcısına, bugünün tehditlerine karşılık 
verebilmenin yanı sıra gelecekteki değişimlere de 
uyum vadediyor.
YÖRÜK, kullanıcısına, Seviye 1-4 arasında değişebilen, 
ölçeklenebilir bir zırh koruması sunuyor. Aracın balistik 
koruma seviyesi, eklenen ya da çıkartılan zırh plakaları 
ile ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Ayrıca günümüzde 
kullanıcılar, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç tedarik ederken, 
bir dizi farklı araç sürümü talep edebiliyor. YÖRÜK’ün 
modülerliğinin bir başka boyutu, burada devreye giriyor. 
Araç, arka kısmında, modüler bir yük taşıma bölümüne 
sahip. Bu bölüm, kabine dâhil edilebileceği gibi, farklı 
yükleri taşımak için de kullanılabiliyor. 
Ayrıca, silah sistemleri gibi faydalı yükler de bu bölüme 
entegre edilebiliyor. Tüm konfigürasyonlarda, bu bölüme, 
kabin içerisinden erişebilmek de mümkün. u

Airbus, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı 

(Hv.K.K.lığı)’nın 6’ncı 
A400M nakliye uçağını, 
21 Haziran’da teslim 
etti. İspanya’nın Sevilla 
kentinde üretilen uçak, 
kabul ve test faaliyetlerinin 
tamamlanmasının ardından, 
Hv.K.K.lığı pilotları 
tarafından teslim alınarak, 
Kayseri’deki 12’nci Hava 
Ulaştırma Üs Komutanlığına 
getirildi. Teslimatı yapılan 
son uçak, daha önce 
Hv.K.K.lığı envanterine 
alınan diğer 5 uçağa 
göre, daha gelişmiş bir 
konfigürasyona sahip.
Hv.K.K.lığı, envanterine ilk 

olarak 2014 yılında giren 
A400M uçağı ile birlikte, tek 
seferde, daha ağır ve daha 
hacimli malzemeleri, hava 
yolu ile taşıma yeteneği 
kazandı. A400M sayesinde, 
daha önceden havadan 
taşınamayan ve stratejik 
niteliği olan, çeşitli silah 
sistemleri ve araçlar da 
havadan nakil edilebiliyor. 
Genelkurmay Başkanlığının, 
teslimatla ilgili 22 Haziran’da 
yaptığı basın açıklamasında 
ise A400M sayesinde, 
Hv.K.K.lığının taşıma 
kapasitesinin; sürat, menzil 
ve ağırlık açısından, iki 
katına çıktığı bilgisi yer aldı.
Almanya, Belçika, Fransa, 

İngiltere, İspanya ve 
Türkiye’nin ortak olarak 
yürüttükleri ve Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın da takip ettiği 
proje kapsamında, 
Hv.K.K.lığı, toplam 10 adet 
A400M uçağına sahip olacak.

TUSAŞ ve 
TEI’nin Katkıları
A400M uçağının; ön orta 
gövde, arka gövde üst 
bölümü, paraşütçü kapıları, 
acil çıkış kapısı, arka üst 
kaçış kapağı ve kuyruk 

konisi gibi ana yapısal 
komponentlerin yanı sıra 
en önemli uçuş kontrol 
yüzeylerinden olan kanatçık 
(aileron) ve sürat frenlerinin 
(spoiler) tasarım ve 
üretimi, TUSAŞ tarafından 
gerçekleştiriliyor.
A400M uçağında, Euro 
Prop International (EPI) 
konsorsiyumu tarafından 
özgün olarak tasarlanan TP400 
turboprop motoru kullanılıyor. 
TEI ise motor konusunda, 
EPI’nin alt yüklenicileri 
arasında yer alıyor. u

Nurol Makina, İlk YÖRÜK’ü Seri Üretim Hattından Çıkardı

Airbus, Türkiye’ye, 
6’ncı A400M’yi Teslim Etti
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM)’nin,  

25’inci Olağan Genel 
Kurulu, 30 Haziran’da 
gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin en çok ihracat 
gerçekleştiren 1.000 
firmasının da belirlendiği 
genel kurulda, araştırmanın 
sonuçlarına göre, savunma 
ve havacılık sanayisinin 
ihracat şampiyonu, 
yaklaşık 509 milyon dolar 
toplam ihracat ile TUSAŞ 
oldu. Sektör ikincisi ise 
gerçekleştirdiği yaklaşık 
249 milyon dolar toplam 
ihracat ile TEI olarak 
belirlendi. Ayrıca, en fazla 
ihracat gerçekleştiren ilk 
1.000 şirket içinde, TUSAŞ 
ve ASELSAN, en kârlı ilk  
10 firma arasında yer aldı.
Genel kurulda 
gerçekleştirilen seçimle 
27 kişilik sektör konseyi 
başkanları da seçildi. 
Savunma ve Havacılık 
Sanayisi Sektör Konseyi 
Başkanı ise Latif Aral 
Aliş oldu. Genel kurulda 
ayrıca, her sektörün, 
ihracat alanındaki birinci ve 
ikincileri de ödül aldı. u

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 28 Haziran’da, ROKETSAN tarafından seri 
üretimi tamamlanan ilk 30 adet MAM-C mühimmatının, silahlı insansız hava 

araçlarında (SİHA’larda) kullanılmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edildiğini duyurdu. Gelişme, MAM-C’nin ilk toplu teslimatı olarak tarihe 
geçti. SSM, 2 Nisan’da da mühimmatın, seri üretiminin başladığını duyurmuştu.
L-UMTAS lazer güdümlü tanksavar füzesinin harp başlığı ve güdüm 
sistemlerini temel alarak MAM-L’yi geliştiren ROKETSAN, MAM-C’yi ise CİRİT 
lazer güdümlü füzesinin bileşenlerini kullanacak şekilde tasarladı. Sahada 
kendini kanıtlayan ürünü MAM-L’nin başarılarını, MAM-C ile pekiştirmeye 
hazırlanan firma, nispeten hafif sınıftaki SİHA’lar tarafından kullanılabilecek, 
alternatif bir mühimmat olarak geliştirdiği MAM-C’yi, ilk kez IDEF 2017’de 
sergilemişti. IDEF 2017’de, BAYRAKTAR TB2 ve KARAYEL-SU SİHA’larının 
kanat altlarında da sergilenen MAM-C, KARAYEL-SU üzerinde, ikili lançere 
takılı şekilde yer almıştı. u

Sektörün 
İhracat 
Şampiyonları, 
Ödüllerine 
Kavuştu

ROKETSAN, MAM-C 
Teslimatlarına Başladı

Savunma ve havacılık sanayisinde, 2017’de en fazla ihracat yapan firma ödülünü, TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.

Savunma ve havacılık sanayisinde 2017’de en fazla ihracat yapan 2’nci firma ödülünü, TEI Genel Müdürü 
Prof. Dr. M. Faruk Akşit (ortanın solunda) aldı.
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

ve Türk Loydu Uygunluk 
Değerlendirme Hizmetleri 
A.Ş. (Türk Loydu), çeşitli 
iş birliği imkânlarının 
değerlendirilmesi 
maksadıyla 12 Haziran’da, 
bir niyet mektubu imzaladı. 
İmzalar, SSM Deniz 
Araçları Dairesi Başkanı 
Alper Köse ve Türk Loydu 
Genel Müdürü Alper Eralp 
tarafından atıldı. İmzalanan 
bu niyet mektubu ile 
birlikte, Türk Loydu’nun, 
savunma sanayisine 
yıllardır verdiği; klaslama, 
malzeme sertifikasyonu 
ve plan onayı gibi çeşitli 

hizmetlerin genişletilmesi 
hedefleniyor.
Tür Loydu’nun, 25 yılda, 
150’ye yakın askeri gemi 
klaslama tecrübesi 
bulunuyor. Bu gemiler 
arasında, Türk Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterine son yıllarda 
giren; TCG BAYRAKTAR, 
TCG SANCAKTAR, TCG IŞIN, 
TCG AKIN, TCG ALEMDAR 
ve TCG YB. KUDRET 
GÜNGÖR ile MİLGEM sınıfı, 
TUZLA sınıfı ve Süratli 
Amfibi Gemi (LCT) sınıfı 
gemiler yer alıyor. Klasmanı 
Türk Loydu tarafından 
gerçekleştirilen bir diğer 
gemi ise Çok Maksatlı 

Amfibi Hücum Gemisi  
(LHD) projesi kapsamında 
inşası halen devam eden 
ANADOLU.

SSM’nin 
Gündeminde, 
Yeni Ar-Ge 
Çalışmaları Var
SSM, Haziran ayında, 9 adet 
Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı 
(SAGA)’nın da duyurusunu 
yaptı. SSM’nin, 12 ve  
29 Haziran’da duyurduğu 
SAGA’ların başlıkları  
şunlar oldu:
n	 Kimyasal ve Biyolojik

Savaş Ajanlarına Karşı 
Dekontaminasyon 
Maddesi Geliştirme,

n	 Kokristalizasyon Yöntemi
ile Enerjik Malzeme 
Geliştirilmesi,

n	 Patlayıcı Davranışları
ve Detonasyon 

Teorisi Teknolojileri 
Geliştirilmesi,

n	 Robotik Teknolojileri
Geliştirilmesi,

n	 Yapay Zekâ Teknolojileri
Geliştirilmesi,

n	 Yeni Nesil Detonatör
Geliştirilmesi,

n	 Zırh Uygulamaları İçin
Malzeme Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi,

n	 Kimyasal ve Biyolojik
Savaş Ajanlarına ve 
Zehirli Endüstriyel 
Kimyasal Malzemelere 
Karşı Koruyucu 
Tekstil Teknolojisi 
Geliştirilmesi ve

n	 Hava-Yakıt Patlayıcılı
Mühimmat Teknolojileri 
Geliştirilmesi.

SSM ayrıca, 1 Haziran’da, 
Dikey İniş Kalkışlı Kargo 
İHA Projesi’nin de 
duyurusunu yaptı. u

Onur A.Ş., Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın ihtiyaçları kapsamında 
başlatılan ve ana yükleniciliğini üstlendiği, Mobil ve Sabit TACAN Tedariki Projesi 

kapsamındaki, Mobil TACAN sistemlerinin teslimatını, tek seferde tamamladı. 
Teslimatlar, başarıyla tamamlanan saha kabul faaliyetlerinin ardından gerçekleşti. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülmekte olan proje ile ilgili 
gelişmeyi 11 Haziran’da duyuran firma, sistemlerle ilgili entegre lojistik destek 
(ELD) ihtiyaçları kapsamında, kullanıcılara; O (organizational), I (intermediate) ve D 
(depot) seviyesi bakım eğitimleri ile eğitici eğitimlerini de vererek tamamladı. Proje 
kapsamında, geriye kalan 10 adet Sabit TACAN Sistemi’nin teslimatlarının ve saha 
kurulum faaliyetlerinin ise 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Onur A.Ş. için bir başka önemli gelişme ise firmanın, yine Hv.K.K.lığı’nın 
ihtiyaçları kapsamında ana yükleniciliğini üstlendiği, Hava Savunma Telsiz Ağı 
(HSTA) Projesi’nin, Faz-2 olarak adlandırılan ikinci safhası kapsamında, ilk parti 
sistemlerin kabul testlerinin tamamlanması oldu. Proje kapsamındaki VCS (Voice 
Communication System / Ses İletişim Sistemi) ve VRS (Voice Recording System / 
Ses Kayıt Sistemi)’lerin başarılı geçen kabul testleri, Hv.K.K.lığı ve projeyi yürüten 
SSM’nin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. u

SSM ve Türk Loydu’nun 
İş Birliği, Sektörün 
Kabiliyetlerini Arttıracak

Onur A.Ş. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
Mobil TACAN’larını Teslim Etti
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STM, 26 Haziran’da yaptığı 
açıklamayla, Brezilya’nın 

Brasfels Tersanesi ile bir 
iş birliği yaptığını duyurdu. 
İş birliği kapsamında, 
iki firma, Brezilya Deniz 
Kuvvetlerinin, Tamandare 
Sınıfı Korvet Projesi için 
açtığı ihaleye, birlikte teklif 
verdiler. Bu ortaklığın 
ihaleyi kazanması halinde, 
korvetler, Brasfels 
Tersanesi’nde inşa 
edilecek.
STM, 6 Haziran’da 
ise Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ile bir 
sözleşme imzalandığını 
duyurdu. Sözleşme, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) İş Sürekliliği ve 
Felaket Kurtarma Merkezi 
Projesi kapsamında 
imzalandı. Proje ile 
EGM’nin mevcut veri 
merkezinin, iş sürekliliği 
kabiliyetinin arttırılması ve 
böylece, EGM personeline, 
bakanlıklara, diğer 
kamu kurumlarına ve 
vatandaşa verilecek 
hizmetlerin, etkinliğinin ve 
sürekliliğinin sağlanması 
hedefleniyor.

Siber Füzyon 
Merkezi, 
Uluslararası 
Bilinirliğini 
Arttırıyor
STM açısından bir başka 
önemli haber, 13 Haziran’da, 
firmanın Siber Füzyon 
Merkezi (SFM)’nden geldi. 
SFM, dünya çapındaki 275 
adet SOME (Siber Olaylara 
Müdahale Ekibi)’nin üyesi 
olduğu ve Carneige Mellon 
Üniversitesi bünyesinde 
faaliyet gösteren, Computer 
Emergency Response Team 
(CERT) listesine akredite 
edildi.

STM ThinkTech, 
Harp Oyunlarını, 
İş Dünyasına 
Taşıyor
Haziran ayını yoğun geçiren 
firmada, STM ThinkTech 
cephesinde de bir gelişme 
yaşandı. Harp oyunlarını, 
iş dünyasına taşımaya 
hazırlanan teknolojik 
düşünce kuruluşu, Dr. 
Benjamin Gilad’dan, bu 
konuda bir eğitim aldı. 
Aldığı eğitimi ve alan 
becerisini harmanlayarak, 

rekabetçi bir Blockchain 
stratejisi geliştirme yolunda 
uygulamaya koyan STM 
ThinkTech, önümüzdeki 
dönemde, Türkiye’deki 
kurum ve kuruluşlara, bu 
konuda da hizmet vermeye 
hazırlanıyor.

STM, UDT-2018’de, 
Jeneratörsüz 
E-Denizaltı’yı Anlattı
STM, 26-28 Haziran 
tarihleri arasında, 
İskoçya’nın Glasgow 
kentinde gerçekleştirilen, 
31’inci Undersea 
Defence Technology 
(UDT-2018) seminerine 
katıldı. STM, etkinlikte 
gerçekleştirdiği sunum 
ile sualtı teknolojilerine 
yönelik tecrübelerini, 
katılımcılarla paylaştı. 
STM’nin, Questioning of 
Diesel Generator Necessity 

Considering the Developing 
Battery Technologies 
başlıklı sunumunda, 
yenilikçi batarya teknolojileri 
göz önünde bulundurularak, 
konvansiyonel denizaltılarda, 
dizel jeneratörün gerekliliği 
tartışmaya açıldı. Modern bir 
konvansiyonel denizaltının; 
batarya, jeneratör ve 
yardımcılarının elenmesi 
ve denizaltıya, yüksek 
kapasiteli bataryaların 
entegrasyonu şeklinde 
özetlenebilecek bu 
teorik dönüşüm ile 
ortaya çıkan avantaj ve 
dezavantajlar, sunum 
kapsamında değerlendirildi. 
Bu doğrultuda, farklı 
batarya teknolojileri 
kullanılarak türetilen 
teorik E-Denizaltı’ya ait 
karakteristik özellikler ve 
yaklaşık maliyet farkları 
kıyaslandı. u

STM’den, Gemi İnşası 
Alanında, Brezilya’da İş Birliği

STM’nin, Questioning 
of Diesel Generator 

Necessity Considering 
the Developing Battery 

Technologies başlıklı 
sunumu
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TUSAŞ, yürüttüğü projelerin bilgi güvenliğini arttıracak 
ve tasarım süreçlerini hızlandıracak bir yazılım ve 

ilgili destek süreçleri konusunda, 22 Haziran’da, Dassault 
Systèmes ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.
İş birliği anlaşması kapsamında satın alınacak olan 
3DEXPERIENCE yazılımı; üretime daha doğru verilerin 
iletilmesini sağlayarak, üretimdeki hataları en aza 
indirgeyecek ve tasarım süreçlerinin hızlandırılmasına 
doğrudan katkı sağlayacak. Özellikle Milli Muharip Uçak 
(MMU) projesinin tüm aşamalarında kullanılacak olan 
yazılım ile TUSAŞ, tasarım süreçlerine ivme kazandırmayı 
hedefliyor.
TUSAŞ, 26 Haziran’da da benzer şekilde, projelerindeki 
ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak maksadıyla 
Siemens PLM Software ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk ve İngiliz Firmalar, 
Milli Muharip Uçak için Bir Araya Geldi
TUSAŞ ve MMU projesi cephesinde, Haziran ayında 
yaşanan bir başka gelişme ise Teknopark Ankara’da 

düzenlenen, Türkiye-İngiltere Endüstriyel İşbirliği Günleri 
oldu. Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekçi’nin de katılımıyla 19-20 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 100 kadar İngiliz ve Türk 
firması bir araya gelerek, MMU projesi kapsamındaki iş 
birliklerini değerlendirdiler.  u

TUSAŞ, Milli Muharip 
Uçağın Tasarımını, 
Dassault Systèmes ile 
Hızlandıracak

Dassault Systèmes Başkan Yardımcısı Laurent Blanchard ve 
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil
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İ
mzalanan bu sözleşme ile daha 
önce birden çok ülkeye ihraç edilen  
KİRPİ’nin ardından, KİRPİ II de ilk kez 

yurt dışında kendisine bir kullanıcı bul-
muş oldu. Sözleşme, AMAZON’un ilk 
ihracat sözleşmesi olması açısından da 
önemli. Teslimat takvimi açısından ba-
kıldığında, tüm teslimatların tamam-
lanması için öngörülen tarih yıl sonu 
olarak belirlendi.
Bu sözleşmenin detayları ve BMC’nin 
Katar’da üstlendiği diğer projelerle il-
gili olarak, BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Yasin Öztürk’ten bilgi aldık.

MSI Dergisi: Yasin Bey, sözleşme imza 
aşamasına gelinceye kadar ne gibi 
çalışmalar yaptınız?
T. Yasin ÖZTÜRK: Yaklaşık 2 sene-
dir, bu proje üzerinde çalışıyoruz. 
Başlangıçta, araçlarımızı Katar’a 
getirdik ve zorlu testlerden başa-
rıyla geçtik. Sonra, projenin isterle-
ri değişti. O isterlere göre, araçla-
rı güncelledik. Araçlarımız tekrar 

testlere girdi ve yine başarılı oldu. 
Proje, ilk kurgusunda, sadece AMA-
ZON’u içeriyordu. Ama KİRPİ II’yi de 
çok beğendiler ve bu araç da proje-
ye dahil oldu. Projede kapsamında,  
AMAZON üzerinde birtakım değişik-
likler yaptık ve aracı Katar için özel-
leştirdik. Sonuç olarak da toplam 85 
tane araç için sözleşme imzaladık.

MSI Dergisi: Katar için üstlendiğiniz 
1.500 araçlık projeden de biraz 
bahsedebilir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Proje kapsamında, 
7 farklı sürümde, 7 ton ağırlığında ve 
havadan nakledilebilir nitelikte araçlar 
üreteceğiz. Proje, aynı zamanda, yine 
Katar Silahlı Kuvvetleri için yürüttü-
ğümüz, 640 araçlık ŞAHİN projesini de 
içeriyor. Bu projede, Katar tarafı bize 
isterlerini gönderiyor, biz de onlara 
teknik verilerimizi yolluyoruz. Halen 
devam eden süreçler var. Bu sene bit-
meyebilir; ama seneye başlar diye dü-
şünüyorum.

MSI Dergisi: Katar Silahlı 
Kuvvetleri’nin, BMC’nin ortaklık 
yapısındaki payının, proje süreçlerine 
nasıl bir etkisi oluyor?
T. Yasin ÖZTÜRK: Aslına bakarsanız hiç 
olmuyor; çünkü Katar Silahlı Kuvvetleri 
de bizi sadece ortağıymış gibi görmüyor. 
Neticede bizim verdiğimiz araçlar, yine 
Katarlı askerler tarafından kullanıla-
caklar ve kimse, isterleri karşılamayan, 
güvenmediği bir araca hayatını emanet 
etmez. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetle-
ri de alımlarını, artık Barzan Holding 
üzerinden yapıyor. Yani arada başka 
makamlar var ve doğrudan kullanıcı ile 
sözleşme imzalamıyoruz. Dolayısı ile 
imzaladığımız sözleşmelerin, birbirin-
den bağımsız kurum ve kuruluşlar ara-
sında imzalananlardan hiçbir farkı yok.

MSI Dergisi: Son söyleşimizde, Doha’da 
bir ofis açacağınızdan; hatta bir üretim 
tesisi kurabileceğinizden bahsetmiştiniz. 
Bu konu ile ilgili çalışmalarınız 
ne durumda?

BMC, KİRPİ II ve AMAZON için, 
Yurt Dışından İlk Siparişleri Aldı
BMC, 12-14 Mart tarihleri 

arasında Katar’da 
gerçekleştirilen DIMDEX 

fuarının 2’nci gününde,  
Katar Silahlı Kuvvetlerinin 

ihtiyacına yönelik olarak, 
Barzan Holding ile bir 

sözleşme imzaladı. BMC 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ethem Sancak ve Barzan 
Holding Genel Müdürü 

Nasser Hassan Al Naimi 
tarafından imzalanan 

sözleşme kapsamında, 
50 adet KİRPİ II 4x4 

mayına karşı korumalı 
araç ve 35 adet AMAZON 

4x4 taktik tekerlekli zırhlı 
araç teslim edilecek.

Şebnem Asil
s.asil@savunmahaber.com
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T. Yasin ÖZTÜRK: Çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Şu anda Katarlı yetkililer 
tarafından, bize tesisimizi kurabilece-
ğimiz bir yer gösterilmesini bekliyoruz. 
Kurulum yeri belirlendikten sonra da 
oraya yerleşeceğiz. Ofislerimiz zaten 
bu tesiste olacak; ancak biz tesiste, 
bir de montaj hattı kurmayı düşünüyo-
ruz. Araçların bileşenlerinin tamamını 
Türkiye’de üreteceğiz; ama montajla-
rı burada olacak. Bunun yanında ba-
kım-onarım faaliyetlerini de bu tesiste 
yürütmeyi planlıyoruz. Tesis içerisinde, 
ayrıca bir de Showroom olacak.

Karasu’da Bir Savunma 
Sanayisi Kenti Doğuyor
MSI Dergisi: Karasu’daki tesisinizin 
kurulum çalışmaları ne aşamada?
T. Yasin ÖZTÜRK: Karasu’da, büyük 
bir tesis kuruyoruz ve bu tesisin, bü-
tün teknik çizimleri bitti. Altyapı anla-
mında da kazıkları çakmaya başladık. 
Bu program Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın himayesi altında yü-
rütülüyor. Tesisi de 2019’da faaliyete 
geçireceğiz. Bu tesisin yatırım bedeli, 
685 milyon dolar. Burada, BMC Power 
ve farklı şirketler de olacak. Hatta he-
nüz netleşmediği için isimlerini söyle-
yemediğim, bir iki tane daha firmamız 
var. Dolayısıyla 3-4 tane daha firmanın; 
fabrikasının, atölyesinin ve ofisinin ol-
duğu bir üretim üssü, bir savunma sa-
nayisi kenti olacak.

MSI Dergisi: Bu yoğun tempo 
içerisinde, ALTAY tankı ile ilgili 
çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

T. Yasin ÖZTÜRK: ALTAY Tankı Seri 
Üretimi ve Güç Grubu Geliştirme Pro-
jesi için SSM ile sözleşme görüşmele-
rine başlandı. Bu gelişme elbette ki bizi 
gururlandırıyor.

MSI Dergisi: İstanbul’daki Ar-Ge 
merkezinizin faaliyetlerinden de 
bahsedebilir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Ar-Ge merkezimizin 
kurulumuna devam ediyoruz. Hâliha-
zırda Teknopark İstanbul içerisinde, 
SSM’nin bize verdiği bir yerimiz var. 
Orada, şu anda 80 kişi çalışıyor; ama 
hemen yan tarafında bulunan, 30 dö-
nümlük bir arazinin de bize devredil-
mesini bekliyoruz. Bu süreç tamam-
lanıp, tesisimiz kurulduğunda ve tam 
kapasite ile çalışmaya başladığında, 

yaklaşık 1.500-2.000 kişilik bir istih-
dam yaratmayı hedefliyoruz.

MSI Dergisi: 2018’de katılmayı 
planladığınız diğer etkinlikler neler?
T. Yasin ÖZTÜRK: Milli katılımlar da 
dahil olmak üzere, yıl sonu itibariyle, 
15’e yakın ticari ve askeri fuara katıl-
mış olacağız. Bunların arasında; yurt 
içinde Comvex, yurt dışında ise IAA fu-
arlarını sayabilirim. Türkiye’de ilk kez 
yapılan İzmir’de düzenlenen Busworld 
fuarının; aynı zamanda, en üst sevi-
yedeki sponsoru olduk. Bu fuar, ticari 
araçlara yönelik olarak düzenleniyor. 
Yurt dışında ise yakın tarihli olarak ka-
tılım sağladığımız savunma fuarların-
dan Eurosatory oldukça önemli diyebi-
lirim. Kısacası birçok yerde varlığımızı 
gösteriyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
T. Yasin ÖZTÜRK: Son söyleşimizde 
de söylemiştim; 2018 hedefimiz, 2.900 
kişi istihdam etmek ve 1,2 milyar do-
lar ciroya ulaşmaktı. Bunları da başa-
racağız. Bunun için savaş veriyoruz. 
Şu anda, 2.300 kişilik bir ekibimiz var. 
Söyleşi yaptığımız tarihte ise 1.800 ki-
şiydik. İzmir’deki yatırımlarımızı da yı-
lın ikinci yarısının başında tamamlamış 
olmayı amaçlıyoruz. 
İstikrarlı bir büyüme stratejisi içinde 
emin adımlarla ilerliyoruz.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Yasin Öztürk’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

KİRPİ II 4x4

AMAZON
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46 Farklı Platforma 
IFF Mod 5
İmzalanan ilk sözleşme 
kapsamında, hâlihazırda 
Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı ile Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı envanterinde bu-
lunan ve IFF Mod 4 sistemi 
kullanmakta olan 46 farklı 
tipteki platforma, toplam-
da 699 adet, NATO uyumlu 
IFF Mod 5 sistemi entegre 
edilecek. Proje kapsamın-
da, geliştirilme aşaması 
tamamlanmış olan sistem-
lerin bir kısmının doğrudan 
seri üretimine başlanacak; 
bir kısmı ise geliştirme 
aşamasını müteakip seri 
üretime girecek ve ardın-
dan, platformlara entegre 
edilecek.
Doğrudan seri üretimi  
ve entegrasyonu yapıla-
cak olan sistemler, şunlar  
olacak:
n	 269 adet IFF Mod 
 5/S Cevaplayıcı,
n	 37 adet IFF Mod 5/S 
 Kısa-Orta Menzil 
 Sorgulayıcı.
Geliştirilme aşamasının ar-
dından üretilerek, entegre 
edilecek olan sistemler ise 
şöyle sıralanıyor:
n	 86 adet IFF Mod 5/S 
 Uzun Menzilli 
 Sorgulayıcı,
n	 219 adet IFF Mod 
 5/S Birleşik Sorgulayıcı
 Cevaplayıcı,
n	 88 adet IFF Mod 5/S 
 Portatif Sorgulayıcı.

TSK’da IFF Mod 5 Dönemi, 
ASELSAN ile Başlıyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN, 5 Haziran’da, 
Ankara’da düzenlenen bir törenle iki kritik sözleşmenin 
altına imza attılar. IFF Sistemi Mod 5 Tedarik ve Tersine 
IFF Geliştirme Projesi ile Sayısal Haberleşme Şebekesi 
Projesi’ne yönelik olarak imzalanan sözleşmelerin toplam 
değerleri ise yaklaşık 1,5 milyar lira mertebesinde.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir

EGM’nin, Ankara ve İstanbul’da kullanacağı sayısal telsizler.
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Milli IFF’ye 
Milli Kripto
İlk teslimatların 8 ay sonra 
başlayacağı proje sayesin-
de, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’nin kullandığı tüm IFF 
sistemleri, ilk kez, yerli ve 
milli imkânlarla tasarlan-
mış cihazlardan oluşacak. 
Bu sistemlerin tüm yazılım 
ve donanımı ASELSAN ta-
rafından üretileceğinden, 
Türkiye’de kullanılan diğer 
savunma sistemleri ile en-
tegrasyonlarının sağlanma-
sı da daha kolay olacak ve 
dışa bağımlılık tümüyle or-
tadan kalkacak.
IFF Mod 5/S sistemlerinin, 
hâlihazırda kullanılan IFF 
Mod 4 sistemlerine kıyasla 
TSK’ya katacağı kabiliyetler 
ise şu şekilde sıralanıyor:
n	 Daha uzun menzilden
 (250 deniz mili) 
 sorgulama,
n	 Dinleme, karıştırma 
 ve aldatmaya karşı 
 arttırılmış direnç,
n	 Ölümcül sorgulama 
 (dost ateşinin önlenmesi
 maksadıyla, atıştan önce
 yapılan son sorgulama),
n	 Yüksek tanımlama 
 kabiliyeti (konum ve 
 kimlik bilgisi paylaşımı),
n	 TÜBİTAK BİLGEM 
 tarafından geliştirilen
 Milli Kripto Cihazı 

 sayesinde, şifreli 
 sorgulama ve cevaplama.
Proje kapsamında ayrıca, 
tersine mühendislik ile ge-
liştirilen yazılımlar, IFF Mod 
5 Cevaplayıcı’ya yüklenerek, 
havadan-yere sorgulama 
kabiliyeti de kazanılacak. Bu 
kabiliyet, yakın hava deste-
ği harekâtları sırasında, yer 
unsurlarının, dost ateşi va-
sıtasıyla zayi edilmesi riskini 
önemli ölçüde azaltacak.

Ankara ve İstanbul 
Emniyeti de Sayısal 
Telsize Geçecek
Sayısal Haberleşme Şebe-
kesi Projesi Sözleşmesi ise 
Emniyet Genel Müdürlü-
ğü (EGM)’nün ihtiyaçlarına 
yönelik olarak imzalandı. 
ASELSAN, bu proje kap-
samında, EGM tarafından 
kullanılacak sayısal telsiz 
sistemlerini, yerli ve milli 
imkânlarla geliştirecek ve 
üretecek.
ASELSAN’ın özgün olarak 
tasarlayıp geliştirdiği Milli 
Kriptolu DMR (Digital Mobi-
le Radio / Sayısal Mobil Tel-
siz) Sistemleri, daha önce 
başlatılan bir proje kapsa-
mında, 15 ilde, EGM’nin hiz-
metine sunulmuştu. Benzer 
şekilde, bu projenin ikinci 
fazı kapsamında da 7 il için 
kurulumlar devam ediyor. 

Bu kurulumların, yılsonunda 
tamamlanması hedefleniyor.
Yeni sözleşme kapsamın-
da üretilecek telsizler ise 
Ankara ve İstanbul illerin-
de kullanılacak. Üçüncü faz 
olarak da adlandırılan bu 
dönemin de tamamlanması 
ile birlikte, EGM, toplam 24 
ilde, sayısal telsiz kullanıyor 
olacak. SSM tarafından, tö-
ren sırasında yayınlanan ba-
sın bülteninde, bu sözleşme 
ile Türkiye’nin, dünyanın en 
büyük sayısal haberleşme 
altyapılarından birine sahip 
olacağı bilgisi de yer aldı.
Proje ile EGM, İstanbul ve 
Ankara illerinde, şu yete-
neklere kavuşacak:
n	 Hızlı çağrı kurulumu 
 ve önceliklendirme,
n	 Afet ve kriz 
 koşullarında da göreve
 kesintisiz devam
 edebilme,
n	 Güvenilir haberleşme
 (şifreli görüşme, 
 alt yapı güvenliği ve
 terminal güncelleme,
 yasaklama ve
 engelleme),
n	 Bireysel çağrı ve grup
 çağrısı yapabilme,
n	 Konum izleme
 modülleri sayesinde, 
 tüm ekiplerin haritadan
 takip edilebilmesi,
n	 Haber merkezlerinin

 ve baz istasyonlarının
 yedeklenebilmesi,
n	 Kimlik, ehliyet ve 
 plaka numarası
 sorgulamalarını da
 kapsayan veri
 haberleşme ve
 mesajlaşma servislerini
 kullanabilme.
Proje kapsamında öngörü-
len teslim süreleri, Ankara 
için 12 ay; İstanbul için ise 
18 ay. Teslimat miktarları ve 
tipleri ise şu şekilde sırala-
nıyor:
n	 Ankara için, 72 Röle
 İstasyonu ve 4 Radyolink
 Aktarma İstasyonu,
n	 İstanbul için, 
 97 Röle İstasyonu,
n	 Ankara ve İstanbul için,
 2’şer adet Haber Merkezi
 ve 262 adet Haber
 Merkezi Telsiz Konsolu 
n	 32.500 El Telsizi,
n	 7.500 Araç Telsizi ve
n	 1.580 Sabit Merkez
 Telsizi.

IFF Sistemleri için 
İhracatın Önü Açık
İmza töreni öncesinde, SSM 
Komuta Kontrol ve Bilgi Sis-
tem Projeleri Grup Müdürü 
Neşet Ertaş ve SSM Haber-
leşme Sistem Projeleri Grup 
Müdürü Nuri Erginer, proje-
ler hakkında bilgi veren bi-
rer sunum yaptılar.
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Törende konuşan ve ge-
liştirilecek olan IFF sis-
temlerinin, yurt içi kulla-
nımının haricinde ihracat 
potansiyeli de olduğunu 
vurgulayan ASELSAN Yö-
netim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün ise şunları 
söyledi: “Savunma sana-
yimizde, özellikle son yıl-
larda yapılan yatırımlarla; 
teknolojilerin geliştirilme-
sini, gelişen teknolojilerle 
birlikte ürünlerin ortaya 
çıkmasını, çıkan ürünlerin 
operasyonel olarak TSK’da 
kullanılmaya başlanmasını, 
ayrıca bu ürünlerin, yenilik-
çi ve teknolojik üstünlükleri 
ve maliyet rekabeti ile ih-
raç edilmesini hep birlikte 

gururla izliyoruz… Bugün 
imzalanacak iki projeden 
birisi, dost düşman tanıma 
ve tanıtma sistemleri ile il-

gili. NATO’nun aldığı bir ka-
rarla ülkemiz, ASELSAN ile 
birlikte, bu konuda; özgün 
ve yenilikçi, kendi kendine 
yetebilecek çözümler oluş-
turmaya başlamıştı. 2012 
yılında, özellikle IFF Mod 5 
Cevaplayıcı ve Kısa ve Orta 
Menzilli Sorgulayıcı çözüm-
lerini geliştirip, üretip ve 
devreye alınma süreçlerini 
başlattık.”
ASELSAN’ın, başarılı bir 
ikincil halka arz sürecini ge-
ride bıraktığını vurgulayan 
Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir 
de projenin boyutuna vurgu 
yaptı: “Bugün atılan imzalar, 
ASELSAN’ın, Türkiye için 
parlayan bir yıldız olduğu-
nun teyidi olacaktır. Bu im-

zalarla gelen kabiliyetlerin 
değeri, yaklaşık 1,5 milyar 
TL’dir. Bu, ASELSAN’ın, ge-
leceğe yönelik projeleri ve 

gücü ile ilgili, herhâlde çok 
iyi bir fikir verecektir.”
Prof. Dr. Demir de NATO 

uyumlu IFF Mod 5 sistem-
lerinin ihracat potansiyeli-
ne dikkat şekti: “NATO, IFF 
Mod 4 sistemlerini, artık 

2020’de kullanmayacağını 
deklere etmişti. Bizim de 
Mod 5’e geçmemiz gereki-
yor. ASELSAN da bu Mod 5 
çalışmasını yapmış durum-
da. Mod 5 ile sadece TSK’nın 
dost düşman sorgulayıcı 
sistem ihtiyacını karşılamış 
olmayacağız. Aynı zamanda 
ürünümüz, kalitesi ve reka-
beti ile dünya piyasalarına 
çıktığında, çeşitli NATO ül-
keleri tarafından da kullanı-
labilir olacak.”
Törende imzalar; Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Savunma Sa-
nayii Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Şeker, SSM MEBS 
Daire Başkanı Ahmet Akyol, 
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve 
ASELSAN Haberleşme ve 
Bilgi Teknolojileri Sektör 
Başkanı ve Genel Müdür 
Yardımcısı Yavuz Bayız tara-
fından atıldı. u

TSK’ya teslim edilecek IFF Mod 5/S sistemleri.

SSM Haberleşme 
Sistem Projeleri 
Grup Müdürü 
Nuri Erginer

SSM Komuta 
Kontrol ve Bilgi 
Sistem Projeleri 
Grup Müdürü 
Neşet Ertaş

ASELSAN 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 
Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün  



Temmuz 2018 - 49

TSK’ya teslim edilecek IFF Mod 5/S sistemleri.



MSI ÖZEL HABER

Tatbikata; Genelkur-
may Başkanlığı, Kara 
Kuvvetleri Komutan-

lığı, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Genel-
kurmay Özel Kuvvetler Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Türkiye’den,  
14 kamu kurum ve kurulu-
şu katıldı. Tatbikata, birlik 
ve unsurları katılan ülke-
ler ise ABD, Azerbaycan, 
Bahreyn, Bangladeş, Bos-
na Hersek, Birleşik Krallık, 
Cezayir, Gürcistan, İtalya, 
Katar Devleti, Kazakistan,  
Kosova, Kuveyt, Macaris-
tan, Makedonya, Malezya, 
Moğolistan, Özbekistan, Pa-
kistan, Romanya, Slovakya, 
Suudi Arabistan ve Ürdün 
oldu. Tatbikatın ana amacı, 

katılımcı birlik ve karargâh-
ların, planlama ve karşılıklı 
çalışabilirlik yeteneklerini 
geliştirmek olarak belirlen-
di. Bu hedef doğrultusunda 
yapılan çalışmalarda, birle-
şik ve müşterek harekâtın 
komuta kontrol ve lojistik 
konuları da dikkate alındı. 
Tatbikatta, 945’i konuk ül-
kelerden olmak üzere, top-
lam 7.500 personel görev 
aldı.

Tatbikat, En Üst 
Düzeyde Takip Edildi
Tatbikatın fiili atışlı safhası, 
Türkiye’den ve katılımcı ül-
kelerden üst düzey konuklar 
tarafından da izlendi. Türki-
ye’den; Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Hulusi Akar; 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar Güler, De-
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EFES Tatbikatı, Milli Platform 
ve Silahların Katılımı ile Büyüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı 
tatbikatlarından olan EFES-2018 

Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, 
dost ve müttefik ülke unsurlarının 
da katılımıyla, 7-11 Mayıs tarihleri 

arasında, Batı Anadolu, Orta Ege, 
İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı 
Tatbikat Bölgesi’nde icra edildi. 

Tatbikatın seçkin gözlemci günleri 
ise 9-10 Mayıs tarihlerinde, basına 

açık olarak gerçekleştirildi. Türk 
savunma ve havacılık sanayisi 

firmaları da tatbikat kapsamında 
açılan sergi ile kabiliyetlerini, yabancı 

ülke temsilcilerine gösterme fırsatı 
buldu. Yurt içinde geliştirilen pek çok 

platform ve silah sistemi de ilk kez bu 
yılki tatbikatta kullanıldı.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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niz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal  ve 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükak-
yüz, başta olmak üzere, çok 
sayıda konuk tatbikatı takip 
etti. Katılımcı ve gözlemci 
ülkelerden pek çok temsilci 
de tatbikatta hazır bulun-
du. Bunların arasında; Gür-
cistan, Kazakistan, Sudan, 

Bosna Hersek, Kuveyt, Ni-
jerya, Özbekistan, Katar ve 
Romanya’nın genelkurmay 
başkanlarına ilave olarak, 
Azerbaycan Savunma Baka-
nı ve Suudi Arabistan Krali-
yet Divanı Müsteşarı da yer 
aldı. Ayrıca Türkiye’de gö-
rev yapan çok sayıda askeri 
ataşe de tatbikatı izleyenler 
arasındaydı.

Tatbikat 
Giderek Büyüyor
Her icrasında eklenen çeşitli 
öğelere büyüyen EFES tatbi-
katı, bu yıl da pek çok yeni-
lik ve ilk kez kullanılan yerli 
savunma sanayisi ürünleri 
ile büyümesini sürdürdü. 
Tatbikatta, bu yıl ilk kez kul-
lanılan platform, sistem ve 
silahlar şu şekilde sıralandı:

n	 TCG BAYRAKTAR (L-402)
 tank çıkarma gemisi (LST)
n	 TCG BÜYÜKADA (F-512)
 korveti,
n	 BAYRAKTAR TB2 SİHA,
n	 KORKUT kundağı
 motorlu namlulu 
 alçak irtifa hava savunma
 silah sistemi,
n	 CİRİT 2,75’’ lazer
 güdümlü füze,

Temmuz 2018 - 51

Amfibi hücum harekâtı ile kıyıya çıkan Tank Tabur Görev Kuvveti.

Zaman Duyarlı Yüksek Değerlikli Hedefe Direkt Görev Harekâtı İcrası sırasında, S-70 helikopterinden inen iki özel kuvvet timi, 
arazi araçları ile intikal eden yüksek değerdeki düşman personelini yakaladılar.
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n	 L-UMTAS lazer güdümlü
 uzun menzilli tanksavar
 füzesi,
n	 MAM-L mini akıllı
 mühimmat,
n	 MPT-76 piyade tüfeği ve
n	 Amfibi Zırhlı İstihkâm 
 İş Makinesi (AZMİM
 KUNDUZ).
 Ayrıca CH-47 Chinook

ağır yük helikopteri ve 
M110A2 203 mm kundağı 
motorlu obüs de bu yıl 
ilk kez kullanılan araçlar 
arasında yer aldılar.

Bu yılki tatbikatın yenilikleri 
ise şunlar oldu:
n	 Müşterek ve birleşik
 olarak icra edilen 
 EFES-2016’daki 
 8 ülkeye kıyasla 
 bu yılki tatbikatın,
 toplamda 23 ülkenin
 katılımıyla icra edilmesi,
n	 Teröristle Mücadele

Harekâtı, Fırat Kalkanı 
Harekâtı ve Zeytin Dalı 
Harekâtı’ndan elde 
edilen tecrübelerin 
muharebe sahasına 
yansıtılması,

n	 Hibrit harekât ortamının
 esas alınması,
n	 Meskûn mahal

muharebeleri, özel 
kuvvetlerle gece 
denizden ve havadan 
sızma, baskın ve kritik 
personelin kurtarılması,

n	 Birlik eğitimi yanında
üst düzey karargâh 
(ordu, kolordu) 
eğitiminin de tatbikata 
dâhil edilmesi,

n	 Kapsamlı yaklaşım
 çerçevesinde ilgili
 bakanlık, kamu kurum
 ve kuruluşlarının ve
 sivil toplum
 kuruluşlarının iştirak
 etmesi ve
n	 Bu yılki tatbikata, 
 EFES-2016’daki 
 18 firmaya kıyasla 
 35 savunma ve havacılık
 sanayisi firmasının, 
 bir fuar anlayışı
 içerisinde katılması.

Çok Uluslu
Görev Gücü
Tatbikat, geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi, belirlenen bir 
jenerik senaryo dahilinde 
gerçekleştirildi. Bu senaryo 
gereği, Torrike isimli ha-
yali ülkenin, Arnland isim-
li hayali ada ülkesini işgal 
etmesi üzerine, Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Kon-
seyi, işgal edilen bölgenin, 
Arnland’a geri kazandırıl-
ması kararını aldı. Alınan 
bu karar çerçevesinde teş-
kil edilen koalisyon gücüne 
bağlı olarak, Kuzey Birleşik 
Müşterek Kuvveti (KBMK) 
ve Doğu Birleşik Müşterek 
Kuvveti (KBMK) görevlendi-
rildi ve harekât başladı.

Gecenin Karanlığı 
Harekâtı 
Engellemedi
Tatbikatın fiili atışlı safha-
sının ilk bölümü, gece ha-
rekâtı oldu. Akşam saatle-
rinde başlayan ve gecenin 

ilerleyen saatlerine kadar 
süren harekât kapsamın-
da, özel kuvvet timleri, de-
nizden ve havadan sızarak 
planlanan hedefleri etkisiz 
hâle getirdi. Ön kuvvet ha-
rekâtı kapsamında, SAS ve 
SAT timleri bölgeye intikal 
etti ve bu timler tarafından 
tespit edilen su altı mayın-
ları tahrip edildi. T129 ATAK 
helikopterleri, tespit edilen 
hedeflere, CİRİT, L-UMTAS 
ve 20 mm otomatik top atış-
ları yaparak bu hedefleri et-
kisiz hâle getirdi.
Bu esnada, sırası ile iki adet 
hava hücum harekâtı icra 
edildi. Bunlardan ilkinde; 2 
adet AH-1P taarruz helikop-
terinin himaye ettiği, 5 adet 
AS532 ve 5 adet S-70 genel 
maksat helikopteri kullanıl-
dı. İkinci kaldırmada ise 2 
adet AH-1P taarruz helikop-
terinin himaye ettiği, 10 adet 
UH-1 genel maksat helikop-
teri yer aldı.

Bu faaliyetlerin tamamı, 
karadan ve havadan, farklı 
unsurların atışları ile des-
teklendi. Ateş desteği kap-
samında kullanılan kara un-
surları; FIRTINA ve M110A2 
obüsleri ile 81 mm havan 
topları oldu. F-16 uçak-
ları GBU-31 bombası ile 
BAYRAKTAR TB2 SİHA ise 
MAM-L ile belirlenen nokta 
hedeflerini imha ettiler.
Tatbikatın bu safhasının so-
nunda, amfibi çıkarma ha-
rekâtı yapan kuvvetler, karşı 
tarafın hava taarruzuna kar-
şı hava savunması gerçek-
leştirdi ve bu noktada, KOR-
KUT hava savunma sistemi, 
tatbikat kapsamında ilk kez 
kullanılmış oldu. Bu safha-
nın, akşam saatlerinde baş-
layarak, karanlığın en yoğun 
olduğu gecenin ilerleyen 
saatlerinde devam etmiş 
olması, hedeflerin başarılı 
şekilde vurulmasına engel 
olmadı.
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Keskin nişancı unsurları, yaptıkları nokta atışlarıyla kritik hedefleri etkisiz 
hale getirdiler.

Hava hücum harekâtı.
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Tatbikat, 2’nci 
Dalga Çıkarma 
Harekâtı ile 
Devam Etti
Fiili atış safhasının 2’nci 
günü, sabah saatlerinde 
başladı ve önceki gece baş-
layan harekâta devam edildi. 
Gerçekleştirilecek olan 2’nci 
dalga çıkarma harekâtı-
nın hemen öncesinde, TCG  
BÜYÜKADA tarafından, 76 mm  
baş topu ile karada tespit 
edilen hedeflere atış yapıldı.
Daha sonra, 3’üncü hava hü-
cum harekâtı gerçekleştirildi 
ve bu esnada, S-70 ve CH-47 
helikopterleri, 107 mm Çok 
Namlulu Roketatar (ÇNRA) 
Sistemi ve lojistik destek 
konteynırları taşıdılar.
Devam eden çıkarma  
harekâtları sırasında, TCG 
BAYRAKTAR’dan ayrılan  
4 adet LCVP, kıyıya, deniz pi-
yade unsurlarını getirdi.
Birliklerin ilerleyişi; hava 
ve topçu unsurları ile des-
teklenmeye devam etti ve 
mayın temizleme çalışma-
ları icra edildi. Tatbikatın bu 
bölümü, jenerik senaryoya 
göre, arama-kurtarma fa-
aliyeti ile sona erdi. Daha 
sonra farklı bir gözlem nok-
tasına geçildi ve çeşitli un-
surların yaptığı top ve havan 
atışları seyredildi. Fiili atış 
safhası, hava hücum ha-
rekâtı ile sona erdi.

Hibrit Savaş
Fiili atış safhasının ardın-
dan, Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Hulusi Akar, 

seçkin gözlem-
cilere hitaben bir 
konuşma yaptı. 
Orgeneral Akar, 
tatbikatta da uy-
gulanan hibrit 
savaş konsepti 
ile ilgili şunları 
söyledi: “Yaşa-
dığımız çağda, 
bilgi ve tekno-
loji alanındaki 
ge l işmeler , 
kitle imha si-
lahlarının ya-
yılması, siber 
saldırılar, terörizm ve suç 
örgütleri gibi unsurlar doğ-
rudan; yasa dışı göç, iklim 
değişikliği, enerji güvenliği 
ve benzeri unsurlar ise do-
laylı olarak genel güvenlik 
ortamını şekillendirmekte; 
buna bağlı olarak bugü-
nün ve yakın geleceğin ha-
rekât ortamı; hızla değişen,  
karmaşık, öngörülmesi güç 
hibrit yapıya dönüşmektedir.”
Orgeneral Akar, sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Bu 
karmaşık ortamda, her tür-
lü tehdit ve tehlikeye karşı 
koymak ve bununla müca-
dele etmek, alışılagelmiş 
savunmaya dayalı yöntem-
ler yerine, milli güç unsur-

larının birbirlerini 
tamamlayacak ve 
destekleyecek şe-

kilde kullanılmasını esas 
alan, kapsamlı yaklaşım 
stratejilerinin geliştirilme-
sini zorunlu kılmaktadır. 
Harekâtın başarısı, harekât 
ortamındaki asker ve sivil 
bütün kurum ve kuruluşla-
rın iş birliği diyalog ve ko-
ordinasyon içinde çalışma-
sına bağlıdır. Aksi takdirde  
salt askeri harekâtın etkisi 
ve devamlılığı sınırlı ola-
caktır.”
Konuşması sırasında, Zey-
tin Dalı Harekâtı’na da 
değinen Orgeneral Akar, 
harekâtta kullanılan silah 
sistemleri ile ilgili olarak 
da şunları söyledi: “Bu ha-
rekâtın, sivillere zarar ver-
meden, üstün bir başarıyla 

icra edilmesinde, yerli ve 
milli silah sistemlerinin, 
özellikle de İHA’ların etkin 
şekilde kullanılmasının payı 
büyüktür.”
Orgeneral Akar’ın konuş-
masının ardından, konuk-
lar, EFES-2018 Savunma 
Sanayii Sergisi’ni gezdiler. 
Tatbikata katılan unsurların 
selamlama geçişinin ardın-
dan da Türk Yıldızları’nın 
gösterisi gerçekleştirildi. u

Tatbikata katılan yüzer unsurlar ile uçar unsurların tören geçişi.

CH-47 helikopterleri, 
lojistik destek konteynırı 
taşımak için de kullanıldı.
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EFES-2018 Savunma Sa-
nayii Sergisi, Doğanbey 
Atışlı Tatbikat Bölgesi’n-

de, Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı ve Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı koordinasyonu ile 
gerçekleştirildi. Sergide stant 
açan 35 firma, şöyle sıralan-
dı: Aksa Run Flat, ASELSAN,  
ASPİLSAN, Atel, AVS, Baykar 
Makina, BİTES, BMC, CTECH, 
FNSS, Fotoniks, Garanti Giyim, 
Güçlü Makine, HAVELSAN,  
İŞBİR, Kale, Katmerciler,  
Meteksan Savunma, MilSOFT, 
MKEK, Nurol Makina, OFM 
Mühendislik, Onur Mühen-
dislik, Otokar, Öztek, Öztirya-
kiler, ROKETSAN, Sarsılmaz, 
SDT, TDU Savunma, Trans-
varo, Unifo, TUSAŞ ve Vestel 
Savunma. 7-11 Mayıs tarihle-
rinde açık olan Sergi; seçkin 
gözlemciler ve katılımcı ülke 
birlikleri tarafından da ziyaret 
edildi. u

Gövde Gösterisi, Savunma Sanayisi ile Devam Etti

t ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki 
heyeti, firmanın kabiliyetleri hakkında bilgilendirdi.
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AKSA Run Flat, tatbikatta, lastikleri herhangi bir nedenle patlasa 
dahi aracın yoluna devam edebilmesini ve yüksek süratlerde dahi s
ürüş kontrolünün kaybedilmemesini olanaklı kılan, run flat (patlak gider) 
sistemlerini sergiledi.

ASPİLSAN, sergide, enerji depolama sistemleri konusundaki kabiliyetlerini 
tanıttı.

ASELSAN’ın SERHAT Havan 
Tespit Radar Sistemi’ne ilave 

olarak; MITOS SIM, İHTAR, 
ACAR, HGK, LGK, TEPEGÖZ, 

DENİZGÖZ, DENİZGÖZÜ-MARTI, 
KIRLANGIÇ, YANKI, EKİNOKS, 

MİDAS VE MÜGAS gibi 10’un 
üzerinde sistemi, tatbikatta 

aktif olarak rol aldı.

ASELSAN’ın Helikopter 
Elektronik Harp Kendini 
Koruma Sistemi (HEHSİS), 
tatbikatta pek çok kez 
kullanıldı.
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t  Baykar Makina; tablet tabanlı 
canlı görüntü aktarma 

sistemi Kuzgun’u ve 
PiriReis Bilişim ile 
birlikte geliştirdiği 

milli Coğrafi Analiz Sistemi 
(CAS)’nin İHA Modülü’nü, 

ilk kez sergiledi. 
Mobil haberleşme ağları için 

optimize edilen Kuzgun,
uçtan uca şifreleme 

özelliğine sahip.

t  Baykar Makina’nın 
BAYRAKTAR TB2 SİHA’sı, 
ilk kez kullanıldığı 
tatbikatta, gece ve 
gündüz yaptığı 
başarılı atışlarla 
hedeflerini vurdu.

Baykar Makina standını 
ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar 
ve beraberindeki heyet, firmanın 
İHA teknolojileri konusunda geldiği 
nokta hakkında bilgi aldı.©

 T
SK

©
 B

ay
ka

r 
M

ak
in

a



Temmuz 2018 - 59



MSI ÖZEL HABER

60 - Temmuz 2018

t BMC Yönetim Kurulu Üyesi T. Yasin Öztürk, firmanın standını gezen 
Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, ürünleri hakkında bilgilendirdi.

t BMC’nin insansız hale getirdiği AMAZON da tatbikatta görücüye çıktı.
BMC’nin AMAZON aracının uzaktan kontrol birimi.

BMC; KİRPİ, VURAN ve AMAZON araçlarının çeşitli sürümleri ve taktik tekerlekli araçlarının yanı sıra birer TOMA ve midibüs sergiledi.
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BMC; KİRPİ, VURAN ve AMAZON araçlarının çeşitli sürümleri ve taktik tekerlekli araçlarının yanı sıra birer TOMA ve midibüs sergiledi.
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t

 FNSS standını ziyaret 
eden Orgeneral Hulusi 
Akar ve beraberindeki 
heyet, FNSS Genel 
Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’tan, 
firmanın zırhlı araç 
geliştirme kabiliyetleri 
hakkında bilgi aldı.

t  EFES-2018 
Savunma Sanayii 
Sergisi’nde görev 
yapan FNSS ekibi 
toplu halde. 
FNSS’nin sergilediği 
araçlar, PARS 8x8 
(sağda) ve bu araç 
temel alınarak 
geliştirilen 
AV8 GEMPITA 
(solda) oldu.

FNSS tarafından üretilen ve 
amfibi hücum harekâtı ile 

kıyıya çıkan ZMA-15’ler, 
tanklarla birlikte zırhlı birlik 

harekâtına katıldılar.

t FNSS tarafından üretilen ZMA-15, KUNDUZ ve ZMA-30 platformunu kullanan 
KORKUT Silah Sistem Aracı, tatbikat kapsamındaki görevlerini başarıyla icra etti.
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t Fotoniks’in geliştirdiği, kameraya entegre lazer iletişim sistemi, tatbikatta; 
ses, görüntü ve veri iletimi amacıyla kullanıldı. Bir telsiz rölesi gibi işlev 
gösteren bu sistem, çeşitli verileri lazer ışınlarına dönüştürerek, görüş hattında 
bulunan aynı özellikteki başka bir kameraya aktarabiliyor.

t   t Fotoniks, farklı görüntüleme ihtiyaçlarına cevap verebilen 
ürün çeşitliliği ile göz doyurdu.
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t t  HAVELSAN ve SSM, Paraşüt Simülatör Sistemi Tedariki Projesi Sözleşmesini, tatbikat sırasında, 9 Mayıs’ta imzaladılar.

Çeşitli güçlerdeki jeneratörlerini tanıtan İŞBİR, alternatörler ve panolarla ilgili 
kabiliyetlerine ilave olarak, Türkiye’nin ilk Taktik Sessiz Jeneratörü’nü de sergiledi.

t  Simülasyon konusundaki kabiliyetlerini sergileyen HAVELSAN’ın standını ziyaret edenler 
arasında, Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet de vardı.
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Katmerciler Ankara Fabrika Müdürü Şahan Sümer, 
firmanın standını ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar ve 

beraberindeki heyeti, araçları hakkında bilgilendirdi.

Meteksan Savunma’nın 
Helikopter MİLDAR 
Atış Kontrol Radarı

t Meteksan Savunma’nın Taktik Veri Bağı Terminalleri, tatbikat 
sırasında canlandırılan bir senaryo dahilinde, canlı olarak veri 
iletimi için kullanıldı. Firmanın Retinar sisteminin, İHA üzerindeki 
faydalı yük rolünü üstlendiği bu senaryoda, komuta kontrol ve
atış kontrol merkezleri ile helikopter arasında, canlı olarak veri ve 
görüntü aktarımı sağlandı.

t  Orgeneral Yaşar Güler ve Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Meteksan Savunma 
Genel Müdürü Tunç Batum’dan, firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
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Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki 
heyet, MKEK standını ziyaret ederek, 

kurumun ürünleri hakkında bilgi aldı.

MKEK’nin,
Mayınlı Sahalarda 
Araçlar İçin 
Geçit Açma 
Sistemi 
TAMKAR da 
fuarda kullanılan 
yerli ürünlerden 
biri oldu.

t ALTAY ve M60T tankları için, 
meskûn mahal muharebelerinde 
kullanılmak üzere MKEK tarafından 
geliştirilen 120 mm tank topu tahrip 
mühimmatı, ilk kez tatbikat sırasında 
sergilendi. En üstte mühimmatın 
tam atım hali; üstte ise namludan 
atılan mermi görülüyor.
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t Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan 
Arısüt, Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki 
heyeti, sergiledikleri araçlar hakkında 
bilgilendirdi.

Nurol Makina’nın sergilediği 
araçlar (Soldan sağa): 
ILGAZ II, NMS 4x4, EJDER YALÇIN 
ve EJDER KUNTER

t  Katar Özel Kuvvetleri envanterine girmek için 
gün sayan NMS 4x4, Katar’a özel kamuflajı ve 

faydalı yükü ile sergilendi.

70 - Temmuz 2018
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OFM Mühendislik, PADMER Patlamaya Dayanıklı 
Modüler Şelter çözümünü sergiledi.

t Onur Mühendislik standını ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar ve 
beraberindeki heyet, Deniz Projeleri Danışmanı Ozan Yalçın’dan, firmanın 
kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.
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Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet de Otokar standını ziyaret edenler arasındaydı.

Otokar’ın sergilediği araçlar; 
COBRA, TULPAR-S, 
COBRA II’nin yük taşıyıcı sürümü, 
ARMA 6x6 ve ARMA 8x8 oldu.

t Otokar’ın COBRA II aracının yük taşıyıcı sürümü, ilk kez tatbikatta sergilendi.

Otokar’ın 
COBRA zırhlı aracı, 
tatbikatta ilk kez 
kullanılan CH-47 
Yük Helikopteri ile 
havadan taşındı.
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ROKETSAN Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar, Orgeneral 
Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, 
firmanın ürün ailesi hakkında 
bilgilendirdi. MAM-L ise tatbikatta 
ilk kez kullanıldı.

t ROKETSAN’ın lazer güdümlü füzesi CİRİT de 
tatbikatta ilk kez kullanılan ve hedeflerini 
başarı ile vuran ürünler arasında yer aldı.

 t İhtiyaca 
göre 107 mm 
veya 122 mm 

çapındaki 
roket ve 

füzelerle 
kullanılabilen, 

ROKETSAN’ın 
T-107/122 

Çok Maksatlı 
ve Çok Namlulu 

Roketatar 
(ÇNRA) Sistemi

t Öztiryakiler, seyyar sahra mutfağı, seyyar sahra çamaşırhanesi konusundaki çözümlerini ve Konteynere Monte Seyyar Banyo-Tuvalet ürününü sergiledi.
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t Sarsılmaz, SAR 9’un, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme 
(ÖYTG) projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek sürümünü, 
METE ismi ile ilk kez sergiledi.

t  SDT, Kemik İletimli İletişim Sistemini ilk kez tatbikatta sergiledi. Ses titreşimlerini, 
işitme reseptörlerine, kafatası kemiklerini kullanarak aktaran bu sistem, 
kulaklık kullanımını gereksiz hale getiriyor. Böylelikle kullanıcı, durumsal farkındalığını 
azaltmadan, hem telsizden hem de dışarıdan gelen sesleri duyabiliyor.

Sarsılmaz, tatbikata, geniş bir stantla katıldı.



MSI ÖZEL HABER

76 - Temmuz 2018

Orgeneral Hulusi Akar
ve beraberindeki heyet, 
STM Genel Müdürü 
Davut Yılmaz’dan, firmanın 
kamikaze İHA’lar konusundaki 
çalışmalarını dinledi.

t

 STM’nin kamikaze İHA ailesinin 
son üyesi ALPAGU Blok II

TUSAŞ’ın ürettiği T129 ATAK helikopterleri, tatbikatın hemen hemen her safhasında, aktif olarak görev yaptı.

TUSAŞ, standında, HÜRKUŞ, T625, 
Milli Muharip Uçak, T129 ATAK ve 
ANKA’yı tanıttı.
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t Sahte hedef 
konusunda 

çözümleri 
bulunan 

TDU Savunma 
Sistemleri, 

Leopard 2A4 
tankları için 

geliştirdiği 
şişme hedefi 

sergiledi.

t VESTEL Savunma 
Genel Müdürü Öner Tekin; 
Orgeneral Yaşar Güler’i, 
firmanın İHA teknolojileri 
hakkında bilgilendirdi.

t

 VESTEL Savunma’nın 
KARAYEL-SU 
silahlı insansız 
hava aracı
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Bir tatbikat alanından 
canlı yayın yapmanın, 
çeşitli güçlükleri bu-

lunuyor. Bunların arasında:
n	 Görüntü alınması
 gereken alanın genişliği
 ve ayrıntılı görüntü
 alabilmek için harekât
 noktalarına yakın kamera
 yerleştirme zorunluluğu,
n	 Çeşitli coğrafi engeller
 nedeniyle ihtiyaç
 duyulan her yere kablo
 çekilememesi ve
n	 Tatbikatın, hem gece
 hem de gündüz
 safhalarını içermesi 
 yer alıyor.
EFES-2018’de de bu güçlük-
lerin hepsi vardı. Bu noktada, 
tatbikat organizasyonunun 
ihtiyaçları ile Fotoniks’in, 
geliştirdiği özgün teknoloji-
leri sahada gösterme talebi 
kesişti ve Fotoniks, tatbikat 
alanında, 3 ayrı noktaya yer-
leştirdiği 6 kamera sistemi 

ile diğer görüntüleme im-
kânlarını destekledi. Firma-
nın, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve sektör tarafından 
yakından tanınan elektro-op-
tik sistem çözümlerinin yanı 
sıra yeni geliştirdiği lazer ha-
berleşme teknolojisi, fark ya-
ratan çözüm olarak öne çıktı.

Kablo İhtiyacı 
Ortadan Kalkıyor
TSK, tatbikatın görüntüleri-
ni canlı olarak en iyi şekil-

Fotoniks’ten, Yeni Nesil 
Keşif Gözetleme için, 
Lazerli Yüksek Hızlı 
Optik İletişim Çözümü

EFES-2018 Birleşik Müşterek 
Fiili Atışlı Tatbikatı’nın, tatbikata 
katılan seçkin gözlemciler tarafından 
yakından izlenmesini sağlayan, 
perde arkasındaki kahramanlardan 
biri de Fotoniks oldu. 
Firmanın elektro-optik sistemlerinden 
gelen yüksek çözünürlüklü 
görüntüler, yine firma tarafından 
geliştirilen lazer iletişim sistemi 
ile gece ve gündüz, gerçek zamanlı 
olarak, seçkin gözlemcilerin 
bulunduğu alandaki ekranlara 
yansıtıldı. Böylece, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin ürünlerinin 
gövde gösterisi, Fotoniks’in 
teknoloji gösterisi ile birleşerek 
tüm katılımcılara aktarıldı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Seçkin gözlemciler, kendilerine ayrılan bölümde, tatbikat genel gidişini takip ettiler; ayrıntılara ise ekranlara yansıtılan görüntülerle hâkim oldular.

Hedef alanı, Fotoniks’in ATLAS 2 ailesinin, orta dalga boyu kızılötesi (MWIR)
kamerasından görülüyor.
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de aktarabilmek için, farklı 
kaynaklardan gelen görün-
tülerin toplanacağı bir mer-
kez oluşturdu. Görüntü alın-
ması istenen her nokta ile 
bu merkez arasındaki fiziki 
koşullar ise kablo çekilme-
sine imkân ise tanımıyordu.
Fotoniks, bir süredir, Ser-
best Uzay Optikleri (Free 
Space Optics / FSO) konusu 
üzerinde çalışıyor ve bu ko-
nuda, akademik yayınlar da 
yapıyor. FSO, iki nokta ara-
sında, gözle görülmeyen la-
zer ile iletişim kurulmasına 

olanak sağlıyor. Bu iletişim 
kanalı üzerinden, her türlü 
sayısal veri iletilebiliyor.
Bu tür lazer iletişiminin en 
önemli avantajlarından biri, 
yüksek bir bant genişliği 
potansiyeline sahip olması. 
Diğer yandan, iletişim me-
safesi arttıkça, bant genişliği 
de azalıyor. Fotoniks, geliş-
tirdiği bezel huzme şekillen-
dirme (bezel beam shaping) 
yöntemi sayesinde, 5 km 
menzilde, 1 Gbps’lik bir bant 
genişliğine ulaşabiliyor. Bu 
değer, en iyi performansını, 

daha kısa menzillerde gös-
terebilen muadil sistemle-
rin, yaklaşık 10 katı. Firma, 
EFES-2018’de, bu teknoloji-
sini kullandığı lazer iletişim 
sistemi ile farklı noktadaki 
kameralarından, TSK’nın 
oluşturduğu merkeze, yük-
sek çözünürlüklü görüntüle-
ri, gece ve gündüz aktarmayı 
başardı. Böylece, seçkin göz-
lemciler, diğer kaynaklardan 
gelen görüntülerle birlikte, 
bu görüntüleri de izlediler 
ve tatbikatın hiçbir ayrıntısını 
kaçırmadılar.
1 Gbps’lik bant genişliği, her 
iki yönde, saniyede 250’şer 
HD görüntünün aktarılması-
na imkân sağlıyor. Sistemin 
menzili, yaklaşık 15 km’ye 
kadar çıkabiliyor. Ancak fi-
ziksel kısıtlamalar nedeni ile 
bu menzilde, daha düşük bir 

bant genişliği kullanılabiliyor.
Fotoniks Genel Müdürü Cem 
Yazıcıoğlu, lazer iletişim çö-
zümlerinin önemini, şu söz-
lerle vurguluyor: “Sistemle-
rin, bir ağ dâhilinde, birbiri 
ile bağlı olarak çalışması, 
modern muharebe konsept-
lerinin değişmez bir gerek-
sinimi. Barış zamanında, 
kendi üs bölgelerinizde, yer-
leşik bir iletişim altyapısını 
kullanabiliyorsunuz. Ancak 
sahaya çıktığınızda, çabuk 
konuşlandırabileceğiniz, 
etkin ve güvenilir çözüm-
lere ihtiyaç duyuyorsunuz. 
Sunduğumuz lazer iletişim 
çözümü, belirli uygulama-
larda ve senaryolarda, en 
etkin çözüm olarak öne çı-
kıyor. Bu önemli kabiliyeti, 
hem TSK’nın hem de dost ve 
müttefik ülkelerin kullanı-
mına sunmak istiyoruz.”

ATLAS 2 Geliyor
Fotoniks, tatbikatta, görün-
tüleri, yakında kullanıma 
sunacağı, ATLAS 2 ürün 
ailesinin bileşenleri ve OR-
KA-B termal el dürbünü 
ile aldı. Fotoniks’in termal 
kameraları, 3 farklı dalga 
boyunda; kısa, orta ve uzun 
dalga kızılötesinde görün-
tüleme yaptı. Bunların her 
biri, farklı kullanım senar-
yolarında en iyi görüntüyü 
sağlıyor; hepsinin bir arada 
kullanılması ise her senar-
yoda en iyi görüntünün alı-
nacağını garanti ediyor.

Çıkarma gemisinin, Fotoniks’in ATLAS 2 sistemi ile elde edilen görüntüsü (solda) 
ve çıkarma harekâtının, daha farklı ve geniş bir açıdan fotoğrafı (altta). 
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Yazıcıoğlu, ürünlerinin EFES 
2018’deki performansını; “Bu 
tatbikatta, fiili atışlar da ger-
çekleştirildi ve sahadaki 
ürünlerimiz, böyle bir ortam-
da dahi güvenilir ve etkin bir 
şekilde çalıştıklarını göster-
di.” sözleri ile özetliyor.

Fotoniks, ATLAS ürün ailesi-
ni olduğu gibi, ATLAS 2’yi de  
modüler bir yapıda  
tasarladı. Ürünler, müşte-
ri ihtiyaçlarına göre, farklı 
bileşenlerle donatılabili-
yor. Böylece, aynı kamera, 
talep edilirse daha yüksek 
bir görüntüleme menzi-
line sahip olacak şekilde 

teslim edilebiliyor ya da 
kullanıcı ihtiyacı için daha 
düşük bir menzil yeterli ise  
daha maliyet-etkin bir çö-
züm sunulabiliyor. Ürünle-
rin bileşenlerinin modüler 
bir şekilde takılıp çıkartı-
labilmesi, sahada, özellikle 
bakım-idame faaliyetlerin-
de önemli bir avantaj sağ-
lıyor. Sistemin bir bileşeni 
arızalanırsa sadece arıza-
lı bileşen sökülüp tamire 
gönderiliyor; diğer bileşen-
ler ise hizmet vermeye de-
vam ediyor.
ATLAS 2 ürün ailesinin bir 
diğer özelliği de farklı sis-
temlerle entegrasyona ha-
zır arayüzlere sahip olması. 
Bu sayede ATLAS 2, gerekli 
yetkilere sahip kullanıcılar 
tarafından, telefon ve tablet 
gibi akıllı cihazlarla birlikte 
de kullanılabilecek.
ORKA-B termal el dürbünü 
ise TSK’ya başarıyla hiz-
met etmeye devam eden bir 
ürün. Ayrıca, çevre gözetle-
me radarı uygulamalarında, 
destekleyici algılayıcı ola-
rak, saha testlerini başarıyla 
tamamladı.

Kol uçuşu gerçekleştiren T129 ATAK helikopterlerinin, Fotoniks’in ATLAS 2 
ailesine üye, orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasından görüntüsü (solda) ve 
benzeri bir kol uçuşunun gerçek fotoğrafı (üstte).

Cougar helikopterinin, Fotoniks’in 
ATLAS 2 ailesinin kısa dalga kızılötesi (SWIR)
kamerasındaki görüntüsü.

Keskin nişancılar, farklı açılardan, Fotoniks’in ORKA-B termal 
el dürbününden (solda) ve gerçek fotoğrafta (sağda) görülüyor.

Uzak mesafedeki kıyıya yanaşmakta olan çıkarma gemilerinin, 
Fotoniks’in ATLAS 2 ailesi üyesi, orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerası 
kullanılarak 6 kat optik yakınlaştırma yapılmış görüntüsü.
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Yazıcıoğlu, EFES-2018’de 
gerçekleştirdikleri çalış-
ma ile ilgili şunları söyledi: 
“TSK, amaçlarından birisi 
de Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisinin tanıtımı 
olan EFES-2018’de, katı-
lan diğer firmalarla birlikte 
Fotoniks’e de geliştirdiği 

özgün teknolojileri göster-
me fırsatı tanıyarak, sektö-
rün gelişimini destekleme 
vizyonlarını gözler önüne 
serdiler. Burada, TSK’nın 
yanı sıra tatbikattaki sergi 
bölümünü koordine eden 
Savunma Sanayii Müste-
şarlığı yetkililerine, tekrar 
şükranlarımı sunmak is-
tiyorum. Lazerle iletişim, 
askeri uygulamalar için 
yeni bir teknoloji ve bu tür 
tatbikatlarda denenerek, 
güven kazanması gereki-
yor. TSK da öncü rolünü bir 
kez daha gösterdi ve çok 
başarılı bir deneme yaptık. 
Kullandığımız sistem, bi-
zim özgün tasarımımız ve 
hem TSK hem de dost ve 
müttefik silahlı kuvvetlerin 
kullanımına hazır durum-
da. Elde ettiğimiz tecrü-
beler ve gelişen ihtiyaçlar 
kapsamında, çözümlerimi-
zi daha da geliştirmeye ve 
kullanıma sunmaya devam 
edeceğiz.” u

Aralarında, FNSS’nin KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinesi’nin de bulunduğu araçlar, farklı açılardan ve farklı anlarda, Fotoniks’in 
ATLAS 2 ailesinin orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasından (solda) ve gerçek fotoğrafta (sağda) görülüyor.

Uçaksavar toplarının hazırlığının (solda) ve atışının (sağda), Fotoniks’in, ATLAS 2 ailesine üye, orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasındaki görüntüsü.

Bir uçaksavar topunun, Fotoniks’in ATLAS 2 ailesine üye 
orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasındaki görüntüsü

Üst düzey bir konuğun tatbikat alanına gelişinin, Fotoniks’in ATLAS 2 
ailesine üye, orta dalga kızılötesi (MWIR) kamerasındaki görüntüsü.

TEPEGÖZ insansız hava aracının, 
ATLAS 2 sistemi ile uzak mesafeden 
alınmış görüntüsü.
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Türkiye Siber Güven-
lik Kümelenmesi, “Si-
ber güvenlik alanın-

da yetkin insan kaynağı ve 
markalaşmış yerli ve milli 
çözümlerle, global pazar-
da rekabetçi ve söz sahibi 
olmak.” vizyonuyla ve “İhti-
yaçların tespiti ve yenilikçi 
yöntemlerle karşılanması 
için en üst düzey iş birliği ve 
eşgüdümü ve sağlıklı reka-
bet koşullarını sağlayacak 
ekosistemi geliştirmek ve 
bunun sürekliliğini sağlaya-
cak mekanizmaları oluştur-
mak.” misyonuyla kuruldu. 
Kümenin hedefleri ise şöyle 
sıralanıyor:
n	 Türkiye’deki siber 
 güvenlik firmalarının
 sayısını arttırmak,
n	 Üyelerinin, teknik, 
 idari ve finansal açılardan
 gelişimine destek olmak,
n	 Siber güvenlik 
 ekosisteminin 
 standartlarını 
 geliştirmek,
n	 Üyelerinin, ürün 
 ve hizmetlerinin 
 markalaşmasına 
 yardımcı olmak,
n	 Üyelerinin, ulusal 
 ve küresel pazarlarda 
 rekabet gücünü 
 arttırmak,

n	 Siber güvenlik alanındaki
 insan kaynağını arttırmak
 ve bu kaynağın 
 niteliklerini geliştirmek,
n	 Bütün toplumda, 
 siber güvenlik bilincini
 geliştirmek.

SSM Yine Öncü
Geçmişte, sivil havacılık 
sertifikasyonunda olduğu 
gibi, birden çok sektörü ve 
kamu kurumunu ilgilen-
diren konularda öncü rol 
oynayarak tüm paydaşları 
bir araya getiren SSM, bu 
kümelenmenin oluşması-
na da liderlik etti. Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, bu süreci, şu 
sözlerle özetledi: “Savunma 
konusu, artık sadece; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin moder-

nizasyonu, araç ve gereçle-
rin temini, güvenlik güçle-
rimize gerekli ekipmanların 
verilmesi olarak algılan-
mamalı. Sağlıktan ulaşıma, 
haberleşmeye, eğitime ka-

dar bir dizi alanda, ülkenin 
güvenliğinin sağlanması söz 
konusu. Bütün bu alanlarla 
ilgili toplumun rahat olması, 
herhangi bir saldırıya karşı 
emniyetli olması gereki-
yor. Bugünün savaş ortamı, 
hibrit bir ortam ve savaş 
olmadığını düşündüğümüz 
durumlarda, [aslında] başka 
türlü savaşlar var. Bilginin 
korunması, haberleşmenin 
korunması veya şirketlerin, 
devletimizin hassas bilgile-
rinin korunması; tüm bun-
lar, savunma kavramının içi-
ne oturuyor. Biz de siber ve 
diğer konularda, SSM ola-
rak bize kanunla atfedilen 
görevlerin arasında, böyle 

Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi Sahaya Çıkıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
öncülüğünde kurulan Türkiye Siber 
Güvenlik Kümelenmesi’nin tanıtım 
toplantısı, 28 Haziran’da, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Kümelenme, 
Türkiye’de, siber güvenlik alanındaki 
tüm paydaşları bir araya getirmeyi 
ve yenilikçi ve rekabetçi bir siber 
savunma sektörü ortaya çıkartmayı 
hedefliyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com



Temmuz 2018 - 87

geniş bir spektruma bakma-
mız gerektiğini düşündük… 
Siber alanın boş bırakılma-
ması gerektiğini, net olarak 
gördük... ‘[SSM olarak] Biz 
yapalım, öne çıkalım!’ de-
medik. Mümkün olduğunca 
geniş tabanlı, sinerji oluş-
turma odağı ile çalıştık. En 
uygun ortam, kümelenme 
diye düşündük.”
Süreç, geçen yıl gerçekleş-
tirilen çalıştaylarla başladı. 
Kamu Kurumları Çalıştayı, 
yaklaşık 60 kurumla; Aka-
demisyen Çalıştayı, yaklaşık 
40 üniversiteyle; Özel Sektör 
Çalıştayı da yaklaşık 50 fir-
mayla gerçekleştirildi. Bu 
çalışmalara dâhil olan kamu 
kurumları arasında; Cum-
hurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu ve TÜBİTAK yer 
aldı. Daha sonra düzenlenen 
Karar Çalıştayı ile kümelen-
me modeli ortaya çıktı ve 
bu model, 27-28 Kasım’da, 
Ankara’da gerçekleştirilen 
3’üncü Uluslararası Siber 
Savaş ve Güvenlik Konferan-
sı’nda tanıtıldı.

Türkiye’ye Özgü 
Küme Modeli
Karar Çalıştayı’nda, 4 tane 
problem sahası öne çıktı: 
Paydaşlar arası iletişim, in-
san kaynağı eksikliği, stan-
dardizasyon ve sertifikasyon 
eksikliği ve pazara erişim. 
Çalıştay sonucunda ise Şekil 
1’de görülen küme modeli 
ortaya çıktı. Modelde, arz 
ile talebin bir araya gelmesi 
hedeflendi. Modelin, prob-

lem sahalarına bulduğu çö-
zümler de şöyle sıralandı:
n	 Paydaşlar Arası İletişim:

Kümelenmenin oluşumu 
ve işleyişi, paydaşları bir 
araya getirecek. 
Model, tüm paydaşları 
kapsıyor.

n	 İnsan Kaynağı Eksikliği:
Kurulacak Siber 
Akademi, ihtiyaç 
duyulan insan kaynağını 
yetiştirecek.

n	 Standardizasyon ve
Sertifikasyon Eksikliği: 
Test-Sertifikasyon 
Laboratuvarı, siber 
güvenlik ürünlerinin 
sertifikasyonunu 
gerçekleştirecek. 
Firmaların sertifikasyonu 
ise Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme ve 
Destekleme Programı 
(EYDEP) üzerinde 
yapılacak. Böylece, 
özellikle yerli ürünlerin 
kullanımında yaşanan 
tereddüt, ortadan 
kaldırılacak.

n	 Pazara Erişim:
Sektör; fonlar, girişimci 
ve kuluçka merkezleri 
gibi mekanizmalarla 
desteklenecek; ayrıca 
yurt dışı ilişkiler, küme 
üzerinden kurulacak.

Küme, bir proje olarak kur-
gulandı ve bu projenin yürü-
tülmesi için, SSTEK ile söz-
leşme imzalandı. Sözleşme 
ile SSTEK bünyesinde, bir 
koordinasyon ofisi kuruldu.
Kümenin uzun vadeli hedef-
lerinin belirlenmesi ve yö-
netilmesi, Danışma Kurulu 
vasıtası ile yapılacak. Ku-
rulda; düzenleyici role sahip 
kamu kurumları, hem kamu 
hem de özel sektörde siber 
güvenlik ürünlerinin büyük 

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir

Şekil 1. Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi’nin Modeli
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müşterileri arasında yer 
alan kurum ve kuruluşlar ve 
üniversiteler, birer üye ile 
temsil edilecek.
Kümenin günlük faaliyetleri 
ise Koordinasyon Ofisi tara-
fından gerçekleştirilecek. 
Ofis, bir genel koordinatör-
den ve ona bağlı koordina-
töreler, alan uzmanları ve 
idari personelden oluşa-
cak. Ofis; kümeye üyelerin 
kabul edilmesi, üyeliğin 
sonlandırılması, çalışma 
gruplarının kurulması, des-
teklenmesi, faaliyetler için 
gerekli kaynakların sağ-
lanması, dış paydaşlarla 
iletişim koordinasyonu gibi 
kolaylaştırıcı faaliyetleri 
gerçekleştirecek.
Kümenin faaliyetlerinin  
ise üyeler tarafından ger-
çekleştirilmesi hedefleni-
yor. Süreklilik arz eden faa-
liyetler, çalışma grupları ile; 
belli bir etkinliğin gerçek-
leştirilmesi ise proje grup-
ları ile yürütülecek. Gruplar, 
Koordinasyon Ofisi tarafın-
dan kurulacak ve destek-
lenecek. Oluşturulması 
planlanan çalışma grupları, 
şöyle sıralanıyor:
n	 Pazara Erişim 
 Çalışma Grubu
n	 İnsan Kaynağı 
 Çalışma Grubu
n	 İletişim Çalışma Grubu
n	 Teknoloji İzleme 
 ve Strateji Çalışma Grubu
n	 Eğitim ve Destekler 
 Çalışma Grubu
n	 Finans Kaynakları 
 Çalışma Grubu
Türkiye Siber Güvenlik Kü-
melenmesi’ne:

n	 Merkezi Türkiye’de olan
 ya da bir şubesi, 
 Türkiye Cumhuriyeti
 sınırları içinde bir tesise
 sahip olan ve
n	 Türkiye’deki tesisinde,
 siber güvenlik ürünü 
 geliştiren ya da siber
 güvenlik hizmeti 
 veren
firmalar üye olabilecek.  
Bu şartları sağlayan firmalar, 
siber.ssm.gov.tr adresinden 
üyelik başvurularını yapa-
bilecek. Başvurular, Küme 
Koordinasyon Ofisi tarafın-
dan değerlendirilerek kara-
ra bağlanacak.

Yoğun Hazırlık 
Dönemi
Türkiye Siber Güvenlik Kü-
melenmesi’nin tanıtımının 
öncesinde, küme kurulu-
şunda çalışan ekip, bir dizi 
faaliyet yürüttü:
n	 Uluslararası yapıları

inceleme ve bunlarla 
tanışma amacıyla, 
Hague Security Delta 
(Hague Güvenlik Vadisi 
/ HSD) ve Global EPIC  
(The Global Ecosystem of 
Ecosystems Partnership 
in Innovation and 
Cybersecurity / Yenilik 
ve Siber Güvenlik 
için Ekosistemlerin 
Ekosistemi Küresel İş 
Birliği) ziyaret edildi.

n	 OSSA, SAHA İstanbul
ve TSSK kümeleri ile 
görüşmeler yapıldı.

n	 Kamu kurumları,
özel sektör firmaları ve 
üniversitelerle toplantılar 
gerçekleştirildi.

Kümenin, 1 yıllık faaliyet 
planı da hazırlandı:
n	 Uluslararası 
 Etkinliklere Sektörel
 Katılım (Ekim 2018)
n	 Global EPIC Üyeliği
 (Ağustos 2018)
n	 Teknik Eğitim Merkezi
 Kurulması (Eylül 2018)
n	 Küme Gençlerle
 Buluşuyor Projesi
 (Temmuz 2018)
n	 Engelsiz Siber Kahraman
 Projesi (Ağustos 2018)
n	 Üniversite Stajyer
 Programı
n	 KOBİ İnovasyon
 Yarışması (Kasım 2018)
n	 KOBİ’lere Eğitim ve
 Danışmanlık Hizmeti
 Sağlanması  
 (Ağustos 2018)
n	 Kümelenme Onaylı
 Etiketin (Test ve
 Sertifikasyon

 Laboratuvarı aracılığıyla)
 Sağlanması (Mayıs  
 2019)
n	 Ekonomi Bakanlığı
 Hizmet Sektörü Rekabet
 Gücünün Artırılması
 Projesi Desteği (HİSER)
 Başvurusu 
 (Ağustos 2019)
n	 Bilim, Sanayi ve 
 Teknoloji Bakanlığı
 Kümelenme Destek
 Programı Başvurusu
n	 Kümelenme Portali
 (Haziran 2018)
n	 Web Sitesinin Yayına
 Geçmesi (Temmuz 2018)
n	 Uluslararası Siber Savaş
 ve Güvenlik
 Konferansı’nda 
 2019 (Mart 2019)
Türkiye Siber Güvenlik Kü-
melenmesi, tanıtım toplan-
tısı ile birlikte, üye kabulüne 
başladı. u

Toplantıda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin kuruluş süreci, 
SSM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik 
tarafından anlatıldı. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin portali, siber.ssm.gov.tr adresinde 
yayına girdi.
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Etkinliğin kapsamında 
bu yıl; siber güvenlik, 
sınır güvenliği, strate-

jik muhabere ve otonom ve 
insansız araçlar da yer aldı. 
Bu yılın bir diğer yeniliği de 
Bulgar İçişleri Bakanlığı-
nın fuarda yer alması oldu. 
1.536 metrekare kapalı, 
2.873 metrekare açık alan-
da gerçekleştirilen HEMUS 
2018’de, toplam 69 kurum 
ve kuruluş stant açtı. Bun-
lardan 48’i Bulgar; 21’i ise 
17 ülkeden yabancı katılım-
cılardan oluştu. Bulgar ka-
tılımcılar arasında, 10 tane 
üniversite ve bilimsel kurum 
da bulunuyordu. HEMUS 
2018’i, 2.800 kişi ziyaret 
etti. Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Radev baş-
ta olmak üzere, üst düzey 
Bulgar yetkililerle Avrupa 
Birliği, NATO ve 12 ülkeden 
heyetler de ziyaretçiler ara-
sındaydı. Türkiye de Milli 
Savunma Bakanlığı (MSB) 
Teftiş Kurul Başkanı Ab-
dullah Yaldız başkanlığında 
bir heyetle HEMUS 2018’de 
temsil edildi.
Son 10 yılın en geniş katı-
lımlı etkinliği olan HEMUS  
2018 sırasında gerçekleştiri-
len anketlerde, katılımcıların 
%80’i; ziyaretçilerin ise %90’ı 
memnuniyetlerini dile getir-
diler. Katılımcıların %85’ten 
ve ziyaretçilerin %90’dan faz-
lası, bir sonraki etkinliğe ka-
tılma taleplerini bildirdiler.

Etkinliğin açılışında; Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev, Savunma Bakan 
Yardımcısı Anatoliy Velich-
kov ve Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Alexander Manolev, 
modernizasyon programları 
ile ilgili desteklerini ifade 
ettiler.
Bulgaristan, “Bulgar Silahlı 
Kuvvetlerinin Kabiliyetlerini 
Geliştirme Programı - 2020” 
adını verdiği bir program yü-
rütüyor. Bu program kapsa-
mındaki projeler, şöyle sıra-
lanıyor:
n	 Mekanize Tugaylar

Dâhilindeki Tabur 
Muharebe Gruplarına 
Yönelik Ana Muharebe 
Teçhizatı Tedariki; 
3 tane Tabur Muharebe 

Grubuna Yönelik İlave 
Teçhizat Tedariki; 
ömür devri boyunca 
entegre lojistik destek 
ve eğitim; simülatör, 
bakım ve lojistik gibi ilave 
gereklilikler.

n	 Yeni Nesil Çok Rollü
Savaş Uçağı Tedariki; 
radar ve seyrüsefer 
teçhizatı, simülatörler 
ve lojistik de dâhil olmak 
üzere, pilot eğitimi ve yer 
görevleriyle ilgili ilave 
gereklilikler.

n	 Çok Amaçlı Karakol
Gemisi Tedariki ve 
silah sistemleri, radar, 
elektronik muhabere 
ile seyrüsefer teçhizatı, 
sistem entegrasyonu, 
simülatörler, bakım 

HEMUS 2018’de Türk Bayrağını, 
Otokar Dalgalandırdı
Her iki yılda bir düzenlenen HEMUS Savunma, Anti-Terörizm ve Güvenlik 
Fuarı’nın 13’üncüsü, 30 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında, Bulgaristan’ın 
Filibe kentinde gerçekleştirildi. Bulgar Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon 
çalışmalarının, bu dönemde, bütçesi belirlenmiş ihalelere dönüşerek hız 
kazanacağı beklentisi, fuarın ana gündemini oluşturdu. Tabur muharebe 
gruplarına yönelik muharebe teçhizatı alımı çalışmaları kapsamında; 
8x8, 6x6 ve 4x4 araçlarını teklif eden Otokar, fuarın tek Türk katılımcısı oldu.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

HEMUS 2018’in açılışı, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev’in da katıldığı bir 
törenle gerçekleştirildi.
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ve lojistik gibi ilave 
gereklilikler.

n	 Müşterek Kuvvet
Komutanlığı için 
Müşterek Harekât 
Merkezi Kurulması ile 
eğitim, simülatörler 
ve bakım gibi ilave 
gereklilikler.

n	 Hafif Turboprop 
Temel Eğitim Uçağı 

Tedariki; radar ve 
seyrüsefer teçhizatı, 
simülatörler, bakım  
ve lojistik de dâhil  
olmak üzere pilot 
eğitimi ile ilgili ilave 
gereklilikler.

Bulgaristan’daki moder-
nizasyon çalışmaları için, 
2,125 milyar avroluk bir 
ödenek ayrılmış durumda. 

Bunlardan, Otokar’ın da tek-
lif vermeyi planladığı, tabur 
muharebe gruplarına yöne-
lik muharebe teçhizatı alımı 
için teklife çağrı dokümanı-
nın, Temmuz ayında yayın-
lanması bekleniyor.
Modernizasyon çalışmala-
rında, Bulgar sanayisinin 
de önemli bir rol oynaması 
hedefleniyor. Açılış törenin-

de verilen güncel rakam-
lara göre, Bulgar savunma 
ve havacılık sanayisinin 
yıllık ihracatı, 1,215 milyar 
avroya; ithalatı ise 274 mil-
yon avroya ulaştı. Sektörde, 
15.000 kişi çalışıyor.
Bir sonraki HEMUS etkin-
liğinin, 2020 yılının Mayıs 
ayında gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. 

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ARMA 8x8 ve MISRAK S başta 
olmak üzere, Otokar ürünleri ile ilgili, Sedef Vehbi’den bilgi aldı.

ARMA 8x8, HEMUS 2018’de, MIZRAK S kulesi ile boy gösterdi.HEMUS 2018’in açılışı, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev’in da katıldığı bir 
törenle gerçekleştirildi.
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Otokar: Farklı 
İhtiyaçlar için 
Tek Adres
Bulgaristan’ın, tabur mu-
harebe gruplarına yönelik 
muharebe teçhizatı tedari-
ki çalışmaları kapsamında 
ürünlerini teklif eden firma-
lar arasında yer alan Otokar, 
HEMUS 2016’da olduğu gibi, 
bu yıl da fuarda, standı ve 
ARMA 8x8 aracı ile yer aldı. 
ARMA 8x8, MIZRAK S kulesi 
ile sergilendi. Otokar’ın fuar 
katılımı ve projeye vermeyi 
planladığı teklif ile ilgili ola-
rak, Otokar Askeri Araçlar 
Uluslararası Pazarlama ve 
Satıştan Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Sedef Veh-
bi’den bilgi aldık.
Bulgaristan’ın ihtiyacı; 4x4, 
6x6 ve 8x8 araçları kapsı-
yor. Otokar, ürün ailesinde, 
bu araçların hepsi için farklı 
çözümlere sahip tek firma 
olarak öne çıkıyor. Bulga-
ristan’ın ihtiyacında, ağırlık 
8x8 araçlarda ve Otokar da 
bu doğrultuda, fuara, ARMA 
8x8’i getirdi.
Otokar, açılması beklenen 
ihale için, iş birliği hâlinde 
teklif vereceği firmaları da 
büyük oranda belirledi. Veh-

bi, bu konuda şunları söyledi: 
“Bu projenin üstünde, 7-8 se-
nedir çalışıyoruz. Çeşitli fir-
malarla iş birlikleri oluştur-
duk. Somut teklif aşamasına 
da yakında geleceğiz. Bu aşa-
maya geldiğimizde de çeşitli 
Bulgar ve Türk firmalarıyla 
da iş birliği hâlinde teklifimizi 
vereceğiz. Artık savunma sa-
nayisi alımlarının, dünyanın 
her yerinde, yerel ekonomiye 
katkı sağlaması isteniyor. Biz 
de Bulgar ekonomisine katkı 
sağlayacağız ve katma değer 
yaratacağız.”

Vehbi, Otokar’ın, rakiplerine 
göre avantajları ile ilgili de 
şunları vurguladı: “Biz, özel-
likle 8x8 araç projelerinde, 
genelde, Avrupalı ve Ameri-
kalı firmalar ile rekabet edip 
projelerimizi kazanıyoruz. 
Son olarak Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde de böyle bir 
rekabet altında ipi göğüsle-
dik. Burada da aynı rakiplerle 
karşı karşıyayız. ARMA araç 
ailemiz, hem teknik hem de 
maliyet olarak üstün olduğu-
nu birçok kez kanıtladı. Hem 
askeri hem de ticari ürün ga-

mımızın genişliği, hiçbir ra-
kibimizde yok ve bu durum, 
müşterilerimize, çok geniş 
bir yelpazedeki ihtiyaçlarını, 
tek bir firma ile karşılama 
fırsatı veriyor. Bu fırsatın 
yarattığı; bakım-idame, eği-
tim, lojistik destek gibi ko-
nulardaki kazançlar ise tek 
kelime ile rakipsiz. Bulgar 
makamlarının da hem reka-
betçi teklifimizi hem düşük 
ömür devri maliyetlerimizi 
hem de Bulgar sanayisi ile iş 
birliklerimizi takdir edeceği-
ne inanıyoruz.” u

Türkiye, HEMUS 2018’de, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurul 
Başkanı Abdullah Yaldız başkanlığında bir heyetle temsil edildi.

Bulgaristan Kamu Düzeni ve Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakachanov da 
Otokar standını ziyaret eden üst düzey yetkililer arasında yer aldı.
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Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN
e-posta: nevcaglayan@gmail.com 

Danışman ve Eğitimci, EYDEM Savunma-Havacılık 
Akademisi ve Çözüm Merkezi (www.eydem.com)

Savunma Sanayimize Genel Bakış
Ülkemizin, jeopolitik yapısı nedeniyle maruz kaldığı tehditle-
rin büyüklüğü, diğer ülkelerden çok fazladır. Her türlü tehdi-
de karşı caydırıcılık sağlayacak güçlü bir orduya sahip olmak 
kaçınılmazdır. Güçlü bir orduya sahip olunabilmesi için ise 
gerektiğinde vatanı için seve seve canını vermeye hazır olan 
insan kaynağı ve modern silah ve teçhizat önem arz eder. 
Modern silah ve teçhizat için de güçlü bir savunma ve hava-
cılık sanayisine sahip olunması gerekmektedir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’ni oluşturan insan kaynağının gücünden bir 
şüphemiz yoktur. Ancak daha modern silah ve teçhizat için, 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin daha da güçlendiril-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hiç şüphesiz; 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte maruz 
kalınan silah ambargosundan alınan derslerle gelişimi ivme 
kazanan savunma ve havacılık sanayimize, öncülük ve en 
büyük destek, TSK’dan gelmiştir. Milletimiz, TSK’yı güçlen-
dirmek için kurulan vakıfları maddi olarak desteklemek için, 
hiçbir fedakârlığı yapmaktan kaçınmamıştır.
Bu vakıflar sayesinde de savunma ve havacılık sanayimizin 
çekirdek kuruluşları hayata geçirilebilmiştir. Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı gibi harekâtlardan alınan dersler de şüphesiz 
savunma ve havacılık sanayimizin gelişimi açısından önem-
lidir. Bu harekâtlarla savunma ve havacılık sanayimizin 
önemi, iyice ortaya çıkmıştır ve güçlendirilmesinin zarureti 
görülmüştür. Milletimizin, geçmişte olduğu gibi, bugün de 
talep edildiği takdirde, başlatılacak kampanyalar ile savun-
ma ve havacılık sanayimize her türlü desteği sağlayacağına 
inanıyoruz.

TSK + Savunma ve Havacılık Sanayimiz = 
Ulusal Güvenlik ve Barış
Savunma ve havacılık sanayisine ve TSK’ya yapılan harcama-
lar, zaman zaman tüketime giden harcamalar gibi değerlen-
dirilir. Aslında, savunma ve havacılık sanayisinin ve TSK’nın 
esas üretiminin “Ulusal Güvenlik ve Barış Ortamı” olduğu; 
bu ortam olmadan da hiçbir ekonomik ve sosyal faaliyetin 
gerçekleşmeyeceği; güvensiz bir ortamda, ülkenin tüm eko-
nomik göstergelerinin olumsuz etkileneceği; “Devletin Be-
kasından ve İtibarından Tasarruf Yapılamayacağı”, genel ola-
rak kabul gören bir gerçektir. En son icra edilen Zeytin Dalı 
Harekâtı da ülkemiz için güçlü bir TSK’nın ve güçlü savunma 
ve havacılık sanayisinin ne kadar önemli olduğunu; ancak bu 
şekilde, “Ulusal Güvenlik ve Barış Ortamı”nın sağlanabilece-
ğini göstermiştir.

Türkiye’nin Büyüyen Gücü:  
Savunma ve Havacılık Sanayimiz
Savunma ve havacılık sanayimizde, özellikle son 15-20 yıllık 
süreçte, ana yüklenici firmalarımıza, ana sistem projelerinin 
özgün olarak gerçekleştirilmesi sorumluluklarının verilmesi 
sayesinde, TSK’nın ihtiyaçlarının, yaklaşık %65 yurt içi katkı 
payı ile karşılanması aşamasına gelinmiştir. 2017 yılı savun-
ma ve havacılık sanayi performansı, özet olarak şöyle ger-
çekleşmiştir:
n	 Satışlar (Ciro): 6.693 milyar dolar
n	 İhracat: 1.824 milyar dolar
n	 Ar-Ge Harcamaları (Ürün ve Teknoloji Geliştirme): 
 1.237 milyar dolar
n	 Kişi Başı Ciro: 149.604  dolar
n	 SASAD’a Kayıtlı İmalatçı Firma: 192
n	 SASAD’a Kayıtlı Firmaların Toplam İstihdamı: 44.740 kişi
Savunma ve havacılık sanayisinde, dünya cirosu, 2014 
yılı için, 401 milyar dolardır. Türkiye’nin cirosu ise dünya  

Türk Savunma ve Havacılık 
Sanayisi ve Tedarikin Önemi

EYDEM Savunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm Merkezi 
Danışmanı ve Eğitimcisi Dr. Nevzat Çağlayan, 
verdiği eğitimlerden birinde, savunma sanayimizden 
katılımcılarla birlikte.
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cirosunun yaklaşık %1,2’sidir. Türkiye’de, savunma ve ha-
vacılık sanayinde, 2017 yılında kişi başı ciro miktarı yaklaşık  
149.604 dolar iken, savunma ve havacılık sanayisi gelişmiş 
olan Avrupa’da bu rakam, 250.000-300.000 dolar arasında-
dır. Dünya savunma ve havacılık sanayisinin pazar hacmi, 
2014 yılı için, 94,5 milyar dolardır. Türkiye’nin ihracatı ise 
yaklaşık dünya pazar hacminin %1,8’dir. Türkiye, dünya sa-
vunma ve havacılık sanayisi ihracat sıralamasında, 12’nci sı-
rada yer almaktadır. 117 ülkeye ihracat yapılmaktadır.
Türkiye’nin, savunma, havacılık ve güvenlik sektöründeki 
2023 yılı ihracat hedefi ise 25 milyar dolardır. İhracat hede-
finin parasal olarak büyüklüğü önemli olmakla birlikte, di-
ğer önemli bir husus ise ne tür ürünlerin ihraç edilmesinin 
hedef alındığıdır. İhraç edilecek ürünler; offset kapsamında, 
diğer ülkelerin ana sistemlerinin ve platformlarının tekno-
lojik olarak önem arz etmeyen kısımları mı, yoksa kritiklik 
arz eden, teknolojik seviyesi yüksek kısımları mı olacaktır? 
İhracatımızın ne kadarı, kendi tasarımımız, üretimimiz olan; 
helikopter, tank, uçak, füze sistemleri, zırhlı muharebe ara-
cı, savaş gemisi, insansız hava aracı gibi ana sistemleri ve 
platformları kapsayacaktır?
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın projelerde ta-
lep ettiği Sanayi Katılımı/Offset (SK/O) oranı, hâlihazırda 
%70’dir. Türk sanayisi tarafından gerçekleştirilecek iş pa-
yında (Kategori-A Yerli Katkı); Yan Sanayi/KOBİ katılımı %30 
olarak, KOBİ iş payı oranı ise %15 olarak uygulanmaktadır.  
SSM; Mart 2017 ayında yayınlanmış olan, 2017-2021 Stratejik 
Planı kapsamında ise SK/O oranının %80 olmasının hedef-
lendiği açıklanmıştır.
SSM tarafından yayınlanmış olan “2015 Yılı Verileri ile Savun-
ma Sanayii Analizi Raporu”nda, sektör mercek altına alınmış 
ve iyileştirme noktalarına ışık tutulmuştur. Bu rapor ince-
lendiğinde görüleceği üzere:
n	 İncelemeye alınan 163 firmadan, ilk 5 firmanın toplam
 cirosunun, sektörün toplam cirosunun %67‘sini, 

ilk 25 firmanın toplam cirosunun ise %93’ünü 
oluşturduğu; sektör toplam cirosunun %71’inin ana 
yüklenicilerden, %24’ünün alt yüklenicilerden, 
%5’inin ise yan sanayiden geldiği,

n	 Bu durumun, sektörün dolaylı ciro üretemediğini
gösterdiği; ana yüklenici firmaların alt yüklenici ve yan 
sanayi firmalarına yeterli büyüklükte iş aktarımı yapması 
ile dolaylı cironun artabileceği; sektörün büyümesi için 
dolaylı cironun artmasının gerektiği; sektörün cirosu 
içinde, alt yüklenicilerin ve yan sanayinin payının çok 
düşük düzeyde kaldığı, bunun da savunma ve havacılık 
sanayisinde yeterince derinleşilemediğini gösterdiği,

n	 Özellikle ana yüklenici firmaların sahip oldukları
kaynaklarla yeterli satış rakamlarına ulaşamadıkları ve 
verimliliğin arttırılması gerektiği; bunun sektörün yıllara 
sâri projelerinin olmasından kaynaklanabileceği; ancak 
bir diğer nedeninin ise etkin olmayan stok yönetimi ve 
tedarik zinciri yönetimi olduğu değerlendirilmektedir.

Dünya Savunma ve Havacılık Sanayisinde 
Türkiye’nin Yeri
ABD‘de yayınlanan “Defence News” dergisinin her yıl Tem-
muz ayında açıkladığı ve dünyanın en büyük savunma ve 
havacılık sanayisi şirketlerinin, savunma ve havacılık ci-
rosuna göre derlendiği 2017 Yılı “Top 100” listesine göre; 
1’inci sırada Lockheed Martin, 43,5 milyar dolar; 3’üncü 



MSI ANALİZ

96 - Temmuz 2018

sırada BAE Systems, 23,6 milyar dolar; 7’nci sırada Airbus 
Group, 12,3 milyar dolar; 9’uncu sırada Leonardo, 8,5 milyar 
dolar; 10’uncu sırada Thales, 8,3 milyar dolar; 11’inci sıra-
da Almaz-Antey, 7,4 milyar dolar; 19’uncu sırada Hanwha,  
4,2 milyar dolar; 21’inci sırada Mitsubishi, 4 milyar dolar; 
26’ncı sırada Rheinmetall, 3,3 milyar dolar; 27’nci sıra-
da Elbit Systems, 3,1 milyar dolar; 57’nci sırada ASELSAN,  
1,2 milyar dolar; 61’inci sırada TUSAŞ, 1,1 milyar dolar; 
98’inci sırada ROKETSAN, 0,4 milyar dolar ile yer almaktadır.
Listede, Çin Halk Cumhuriyeti firmaları, yayıncının tercihi ile 
yer almamaktadır. Şüphesiz Türkiye‘den üç firmanın, dünya-
nın ilk 100 savunma ve havacılık sanayi firması arasında yer 
alması başarıdır. Ancak listedeki Türk firmalarının ciroları-
nın toplamının (2,7 milyar dolar), 27’nci sırada yer alan Elbit 
Systems’in cirosu (3,1 milyar dolar) kadar olmadığı da bize 
kat edilecek daha çok mesafe olduğunu göstermektedir.

Savunma ve Havacılık Sanayisinde, 
Gündemdeki Önemli Projeler
Savunma ve havacılık sanayisinin gündeminde; savaş uçağı, 
askeri helikopter, helikopter motoru, savaş gemisi, denizaltı, 
tank, tank güç grubu, hava savunma füze sistemleri, zırh-
lı muharebe araçları, uydu ve uydu fırlatma sistemi, silahlı 
insansız hava araçları, İHA motorları, tanksavar füze sis-
temleri gibi, oldukça iddialı projeler bulunmaktadır. SSM’nin 
yürüttüğü projelerin toplam sayısı, yaklaşık 600’dür. SSM 
tarafından sözleşmeye bağlanan ve yürürlükte olan proje-
lerin hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolardır. İhale süreci de-
vam eden 250’den fazla proje de göz önüne alındığında, bu 
rakamın, 60 milyar doların üzerinde olacağı öngörülmekte-
dir. Buradan hareketle sektörde 60 milyar dolarlık iş hacmi 
bulunduğu; önümüzdeki 10 yıl içinde, tasarım aşamasından 
seri üretim aşamasına geçecek projeler ile birlikte, bu raka-
mın, 100 milyar dolara yükseleceği söylenebilir.
Türkiye, savunma ve havacılık sanayisi ürünlerini yurt dışın-
dan alan bir ülke olmaktan giderek çıkarak, artık bu sektörde 
ortak proje yapan, ihracat yapan bir ülke hâline gelmiştir. Tüm 
bu projeleri gerçekleştirmek için, SSM’nin üzerinde önemle 
durduğu “Yurt İçi Net Katkı Payı (YİKP)”nı sağlamak için, ana 
yüklenici firmalarımızın, etkin ve yaygın bir şekilde alt yükle-
niciler ile çalışması gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda be-

lirtilen projelerde, çok sayıda 
alt yüklenici firmanın görev 
alması beklenmektedir.

Savunma 
ve Havacılık 
Sanayimizde 
Tedarik Zinciri
Savunma ve havacılık sana-
yimizdeki tedarik zincirini, 
bir piramide benzetebiliriz. 
Şekil 1’de yer alan pirami-
din taban alanını büyütürsek 
savunma ve havacılık sanayi-
sindeki derinleşme ve sektö-
rün tabana yayılması o kadar 
büyük olacak ve ürünlerde, 
yurt içi katkı payı artacaktır. 
Şüphesiz bu piramitte, orta 
büyüklükteki “ana alt yükle-

niciler”in de rolü önemlidir. Sektörde, küçük firmaları enteg-
re edecek, ana yüklenicilere alt sistem bazında hizmet vere-
cek nitelikli ana alt yüklenicilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Piramitte yer alan ana yüklenici firmaların bir kısmı, gün-
demde olan projenin özelliğine ve sahip oldukları kabiliyet-
lerine göre alt yüklenici olabileceği gibi, alt yüklenicilerin 
bir kısmı da ana yüklenici olarak rol alabilmektedir. Tedarik 
zincirindeki her firma, hem alıcı hem de satıcı rolündedir. 
Tedarik faaliyetleri, her boyuttaki firma için çok önemlidir.

Tedarik Faaliyetlerinin, Firmalar İçin 
Stratejik Önemi
Günümüzde, firmaların, kârlarını arttırmak için, sadece pa-
zarlamaya, satışa ve iş geliştirmeye yoğunlaşması, yeterli 
değildir. Maliyetleri düşürmek ve rekabet edebilir fiyatlara 
ulaşmak da önemli rol oynar. Artık tüm dünyada, firmalar, 
eskisi gibi yüksek kâr oranları ile çalışamamaktadırlar. Fir-
malar, satarken ve alırken kazanırlar. Bu nedenle de mali-
yetleri düşürmek ve alırken de kazanmak, firmalar için gide-
rek önem kazanmaktadır.
Bu ortamda, Türk firmaları, alım maliyetlerini, çalıştıkları te-
darikçi ve alt yüklenici sayısını arttırarak ve pahalı yurt dışı 
kaynaklar yerine, yurt içinde ucuz kaynaklar bularak düşürebi-
lirler. Savunma ve havacılık sanayisi firmalarında, tedarik bö-
lümleri, genel gideri arttırıcı bölümler olarak değil, kârı arttırı-
cı bölümler olarak görülmelidir. Tedarik bölümleri de firmanın 
kârını arttırıcı misyonları olduğunun bilinci ile çalışmalıdır.
Sektördeki firmalarımız, önümüzdeki dönemde, sürdürülebi-
lir büyüme için, ihracatı arttırmak mecburiyetindedir. Kârı ve 
ihracatını arttırmak için ise kalitesi, teknoloji seviyesi ve kat-
ma değeri yüksek işler yapmak, maliyetlerini düşürmek, teda-
rikte karşılaşacakları riskleri azaltmak için alternatif kaynak 
arayışlarını arttırmak durumundadırlar. Tüm bu nedenlerle; 
“firmaların tedarik faaliyetleri”, stratejik öneme haizdir.

Tedarik Faaliyetlerinin, 
Ülkemiz İçin Stratejik Önemi
Ülkemiz için, savunma ve havacılık sektöründe çalışan firma 
sayısının arttırılmasının; yurt içi katkı payının arttırılması, 
teknolojinin ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürül-
mesi dışında başka bir hedefi de ne olabilir?

Şekil 1. Savunma ve 
Havacılık Sanayimizde 
Tedarik Zinciri 
(Tedarik Piramidi)
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Ana sistem seviyesinde proje gerçekleştirme yeteneğine sa-
hip olan Türkiye; kritik alt sistem, hammadde ve malzemele-
rini yurt içinde geliştirerek dışa bağımlılıkta güvenlik riskini 
asgari seviyeye indirmeyi; alt sistem seviyesinde de özgün 
ürünler üretmeyi hedeflemiştir. Örneğin; SSM’de, “Motor ve 
Güç Aktarma Sistemleri Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.
Firmaların tedarik bölümleri; raftan hazır malzeme alma ya-
nında, alt yüklenicilere parça ve alt sistem tasarım ve imalatı 
yaptırarak sanayileşmeye de hizmet etmektedirler. Son za-
manlarda, ana yüklenici firmalardaki tedarik bölümleri, “Te-
darik ve Sanayileşme Bölümleri” adı altında organize olmaya 
başlamışlardır.
Milli savunma ve havacılık sanayisinin gelişmesi ve derinleş-
mesi; ilk tedarik maliyeti ve uzun yıllar süren lojistik destek 
maliyeti dikkate alındığında, yurt dışı tedarikin, yurt içi teda-
rike göre çok pahalı olması dışında:
n	 Yurt dışı üreticilerin ve ülkelerin, bazı kritik alt sistemlere
 (görev bilgisayarı, güç grubu gibi...) kullanım kısıtlaması
 koyması,
n	 Bu sistemler vasıtası ile bilgi transferi yapılma riski olması,
n	 Gerektiğinde, lojistik desteğin kesilebilmesi ile 
 ülkenin güvenliğinin etkilenmesi,
yönlerinden de önemlidir. Ayrıca, Türkiye’nin ihraç edeceği 
ana sistemlerde kullanılan kritik alt sistemlerin ve ham mal-
zemelerin alındığı ülkelerin, ihracat kısıtlamasına gitmesi 
riski de vardır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, firmaların tedarik bö-
lümlerinin, nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesi, sadece 
firmalar için değil, ülkemiz için de stratejik önem taşımakta-
dır. Savunma ve havacılık sanayisinde; sanayinin derinleşerek 
tabana yayılması ve teknolojik olarak derinleşmenin sağlan-
ması, ekonomik nedenlerin ötesinde, Türkiye’nin güvenliği için 
hayati bir konudur. Ülkemiz için savunma ve havacılık sanayisi, 
ulusal güvenlik açısından önemli olmakla birlikte, ulusal eko-
nomi açısından da stratejik sektör hâline gelmiştir.

Tedarik Faaliyetlerinde, Tasarım ve 
Geliştirme Döneminin Önemi
Firma tarafından sipariş alındıktan ya da sözleşme imzalan-
dıktan sonra, mühendislik bölümünce, işin kapsamında var-
sa tasarım ve geliştirme çalışması yapılır. Tasarımda önemli 
olan husus; fiyat olarak ucuz, piyasada rahat bulunan, çok 
sayıda satıcısı olan ve tercihen yurt içinde üretilen malzeme 
ve alt sistemlerin seçilmesi ve geliştirme ve kalifikasyon aşa-
masında, bunların kullanılmasıdır. Bu aşamada tasarımcı, 
tedarik bölümünden yararlanmalı ve koordineli çalışmalıdır.
Tasarımda, malzemeler, mümkünse alternatifli olarak belir-
lenmelidir. Böylelikle tedarik aşamasında, çok sayıda firma-
dan teklif alınması ve fiyat ve performans açısından en uygun 
alternatifin seçilmesi sağlanmalıdır. Tek bir malzeme ya da 
alt sisteme göre tasarım yapılması zorunlu ise fiyat ve per-
formans yönünden en uygun seçenek esas alınmalıdır. Tasa-
rımdaki seçim nedeni ile “Tek Kaynak Alımı” olan bir tedarik 
faaliyetinde, tedarikçinin pazarlık gücünün azaltılması ve 
temin edilebilirlikteki risklerin asgariye indirilmesi zordur.
Geliştirilen bir sistemin maliyetinin yaklaşık %75’i, tasarım 
safhasında belirlenir. Bu nedenle yaratıcı ve maliyeti göz 
önünde bulunduran tasarım, önemli bir maliyet düşürücüdür. 
Yapılan tasarımlar; içerisinde proje, üretim ve tedarik bölü-
münden de üye bulunan bir üst kurul tarafından kapsamlı de-
ğerlendirme yapılmadan uygulamaya konmamalıdır.
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“Bir Ürünün Ekonomisi, Tasarımla Başlar”
Genellikle uzun zaman alan tasarım, prototip geliştirme, pro-
totiplerin testi, ürünün kalifikasyonu sürecinden sonra, seri 
üretim aşamasına gelinir ve nihai ana ürün konfigürasyonu ve 
fiyatı ortaya çıkar. Bu aşamada, bazı projelerde, ürünün, mev-
cut fiyat ile satışının zor olacağı ortaya çıkar ve maliyet azaltıcı 
çalışmalar başlatılır. Öncelikli olarak da malzeme tedarik edi-
len firmalardan, fiyat indirimi alınmak istenir. Ancak bu yolla 
edinilecek nihai ürün maliyet indirimi kısıtlıdır.
Üründe tasarım değişikliklerine gidilerek daha az maliyet-
li malzeme ve alt sistem kullanılabilecek olunması duru-
munda ise bu durumun gerçekleşmesi, yeniden kalifikasyon 
sürecinin yaşanmasını gerektireceğinden, ilave zaman ve 
bütçeye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle bu yola gidilmeyebilir. 
Uygun olan, maliyet azaltmaya yönelik çalışmaların tasarım 
aşamasında başlatılması ve maliyet etkin bir tasarımın ya-
pılmasının sağlanmasıdır. Tasarım bölümlerine, misyonun; 
“İstenen ürünün tasarımının, en maliyet etkin şekilde yapıl-
ması” olduğu belirtilmelidir.

Savunma ve Havacılık Sanayimizin Geleceği
Önümüzdeki 10 yıl içinde, savunma ve havacılık sanayimizin, 
çok daha gelişeceğini söyleyebiliriz. SSM tarafından başla-
tılan; “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme 
Programı (EYDEP)” ve “Türk Savunma Sanayi Ömür Devri 
Yönetimi Platformu (TSSÖDYP)” çalışmalarının da sektörün 
gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Savunma ve havacılık sanayimizde, kritik kütlenin aşıldığını 
ve zincirleme reaksiyonun başladığını görmekten; önümüz-
deki dönemde, artık TSK’nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmının 
dışarıdan hazır alınması yerine, yurt içinden karşılanabilece-
ğini hissetmekten, büyük kıvanç duyuyor ve bu aşamaya gel-
memizde tüm emeği geçenlere, şükranlarımızı sunuyoruz.
Savunma ve havacılık sanayimizin, önümüzdeki dönemde, dev-
letimizin stratejik hedeflerine ve öncelikli teknolojik alanlara 
yönelik yeni projelerle daha da büyüyeceği dikkate alındığında:
- Savunma ve havacılık sanayimizin etkinliğinin 
 ve veriminin arttırılması,
- Projelerin teknik isterleri sağlayarak planlanan takvimde,
 kapsamda, bütçede bitmesi için,
mevcut ve yeni alınan personelin, danışmanlık ve eğitim deste-
ği ile tedarik konusunda hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi ve ya-
şanan tecrübelerden faydalandırılması önem kazanmaktadır.
EYDEM Savunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm Merkezi, 
bu noktada, 18 danışmanı ve eğitimcisi, 32 sektörel 
eğitimi ile savunma ve havacılık sanayimizin gelişmesine, 
danışmanlık ve eğitim hizmeti ile en iyi şekilde katkı 
vermeye devam etmektedir.
Yazımızı, ünlü Fransız devlet adamı Charles De Gaulle’ün bir 
sözüne bir ilave yaparak bitirmek istiyoruz: “Savunma sana-
yisinin amacı, başkalarından izin ve yetki almadan kullanıla-
bilecek savunma sistemlerini üretmektir.” Günümüzde, bu 
söze, izin ve yetki almadan kullanımla birlikte, ihraç edilebil-
meyi de eklemek, kaçınılmaz hâle gelmiştir. u
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Tuğgeneral 
Reinhard 
Schöberl, AMAC 
Başkanı Oldu

AMAC Üyelerinden Toplu Veda

Ankara Askeri Ateşeler Birliği 
(Ankara Military Attaché Corps / AMAC) 
Başkanı, Avusturya Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Reinhard Schöberl oldu. 
ABD Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı 
Tuğgeneral John R. Gordy II’nin Türkiye’deki 
görev süresini tamamlaması üzerine, 
Mayıs ayında yapılan AMAC genel kurul 
toplantısında alınan karar sonrasında, 
AMAC Başkanlığı görevine, 1 Haziran 
tarihinden geçerli olmak üzere Tuğgeneral 
Schöberl getirildi.
MSI Dergisi olarak Tuğgeneral Schöberl’e, 
yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Türkiye’de görev yapan AMAC üyesi askeri ataşelerden, görev süresi Haziran ayından 
itibaren yılsonuna kadar tamamlanacak 14 ataşe, 2 Haziran gecesi düzenledikleri bir parti 
ile meslektaşlarına veda ettiler. Veda eden ataşeler şöyle sıralanıyor: ABD Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral John R. Gordy II, ABD Savunma Ataşe Yardımcısı ve Hava Ataşesi Albay Jean E. Havens, 
ABD Deniz Ataşesi Deniz Yarbay John Eric Ager, ABD Kara Ataşe Yardımcısı Binbaşı Steven E. 
Baker, Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Ataşe Yardımcısı Deniz Yarbay Marco Hans-Philipp 
Frohlich, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank Weise, Avustralya Savunma 
Ataşesi Albay Andrew Fidge, Bosna Hersek Savunma Ataşesi Albay Dzemal Masinovic, Bulgaristan 
Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev, Güney Kore Cumhuriyeti Hava Ataşesi Yarbay Yongsik Park, 
Kanada Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain, Norveç Savunma Ataşesi Albay Espen Sanna, 
Peru Savunma Ataşesi Albay Victor Hugo Villasis Rojas ve Yunanistan Kara Ataşesi Albay Dimitrios 
Chatzicharalampous. Bu ataşelere geleneksel AMAC şilti, Tuğgeneral Gordy tarafından verildi. 
Tuğgeneral Gordy’e de şilti, AMAC üyeleri adına, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi 
Frank Weise tarafından takdim edildi.

Haberin hazırlandığı sırada, 
ayrılan ataşelerin yerine 
gelecek, isimleri belli olan 
ataşeler ve bazılarının göreve 
başlama tarihleri, şöyle 
sıralanıyor: ABD Savunma 
Ataşesi Tuğgeneral Randall 
Reed (Haziran sonu), ABD Hava 
Ataşesi Albay Christopher 
Welch (Haziran’ın 3’üncü 
haftası), ABD Deniz Ataşesi 
(Temmuz ortası), ABD Kara 
Ataşe Yardımcısı (Ağustos), 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Savunma Ataşe Yardımcısı 
Deniz Yarbay Norman Schwöppe 
(1 Eylül), Almanya Federal 
Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi 
Andreas Noth (1 Ağustos), 
Avustralya Savunma Ataşesi 
Albay Richard Campbell 
(Ocak 2019), Bulgaristan 
Savunma Ataşesi Albay Doychin 
Dochev (Kasım’da), Kanada 
Savunma Ataşesi Albay Todd 
Braithwaite (26 Temmuz’da), 
Norveç Savunma Ataşeliği 
(kaldırıldı), Peru Savunma 
Ataşesi (Aralık 2018 veya 
Ocak 2019).

Tuğgeneral Gordy’e de şilti, AMAC üyeleri adına Almanya Federal 
Cumhuriyeti Silahlanma Ataşesi Frank Weise tarafından takdim 
edildi.
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Finlandiya Savunma 
Kuvvetlerinin 
Bayrak Günü

İsveç Milli Günü

t Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin Bayrak Günü, 4 Haziran’da, 
Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı.  Finlandiya 
Büyükelçisi Paivi Kairamo ile Savunma Ataşesi Deniz Albay Jyrki 
Litmanen ve eşinin, davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli yabancı 
diplomat ve askeri ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri 
ve basın mensupları katıldı. 

t

 İsveç Milli Günü, 7 Haziran’da, İsveç Büyükelçilik 
Rezidansı’nda düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı. 
Büyükelçi Lars Wahlund ve eşi ile Savunma Ataşesi Albay 
Ingemar Adolfsson, konukları girişte karşıladı. Resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev yapan 
diplomat ve yabancı askeri ataşeler, üst düzey kamu 
görevlileri, siyaset, iş ve sanat camiasından çok sayıda 
davetli ile basın mensubu katıldı. 

t İsveç Savunma Ataşesi Albay Ingemar Adolfsson, 
AMAC üyeleriyle beraber.

t Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo, Savunma Ataşesi 
Deniz Albay Jyrki Litmanen ve Finlandiya Savunma Ataşe 
Yardımcısı Deniz Yüzbaşı Kari Juhani Keranen, AMAC 
ve FALO üyeleriyle beraber.
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Portekiz Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü

t Portekiz Mili Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, 10 Haziran’da, Ankara’da  düzenlenen bir resepsiyon ile 
kutlandı. Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva ve büyükelçilik personelinin misafirleri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve 
Değerlendirme Başkanı Korgeneral Muhittin Fatih Sert, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev 
yapan diplomat ve yabancı askeri ataşeler, çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı. 

t Portekiz Savunma Ataşesi Albay Nuno Domingos Marques Cardoso; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korgeneral Muhittin 
Fatih Sert, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve AMAC üyeleriyle beraber.

t Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva, 
Savunma Ataşesi Albay Nuno Domingos 
Marques Cardoso ve Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay, geleneksel pasta kesti.
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Hindistan Savunma Ataşesi 
Veda Resepsiyonu
Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia için, Hindistan Büyükelçisi 
Shri Sanjay Bhattacharyya himayesinde, 18 Haziran’da, Ankara’da bir veda 
resepsiyonu organize edildi. Albay Slathia’nın misafirleri girişte karşıladığı 
etkinliğe, AMAC üyeleri ve aileleri ile yakın arkadaşları katıldı. 

t  Soldan sağa: Türkiye’de görev süresini tamamlayan 
Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia ve görevi devralan 

Hindistan’ın yeni Savunma Ataşesi Albay Surya Pratap Singh Rawat. 
Albay Rawat, görevine, 12 Haziran’da resmi olarak başladı. 

t Hindistan Büyükelçisi Shri Sanjay Bhattacharyya, Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia (devreden) ve Hindistan Savunma Ataşesi Albay Surya Pratap 
Singh Rawat (devralan); AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Gürcistan 
Milli Günü

t  Gürcistan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun 100’üncü 
ve Türkiye ile diplomatik 

ilişkilerin kurulmasının 
26’ncı yılı münasebeti ile 

düzenlenen resepsiyon, 
Gürcistan Büyükelçisi Irakli 

Koplatadze’nin ev sahipliğinde, 
19 Haziran’da, Ankara’da 

gerçekleştirildi. Resepsiyona; 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 

Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, Ankara’da görevli 

yabancı askeri ataşeler ve 
basın mensupları katıldı. 

t Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatadze, 
Gürcistan Milli Günü’ne katılan Nurol Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Gürcistan Fahri 
Konsolosu Nurettin Çarmıklı ile beraber.

Gürcistan Büyükelçisi 
Irakli Koplatadze, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ve 
diğer üst düzey konuklar, 
geleneksel pasta kesti.

t Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Savunma Ataşesi Albay Alexander Kutateladze ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Davit Tavadze; Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Rusya Federasyonu 
Milli Günü

t  Rusya Federasyonu Milli Günü, 
19 Haziran’da, Rusya’nın Ankara 

Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Rusya Federasyonu Büyükelçisi 

Alexey V. Erkhov ve elçilik personelinin, 
eşleriyle beraber, davetlileri karşıladığı 
resepsiyona; Maliye Bakanı Naci Ağbal, 

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, 

Orta Asya, Rusya ve Doğu Avrupa 
Genel Müdürü Şefik Vural Altay, 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 
askeri ve sivil yabancı misyon temsilcileri, 

Türk savunma sanayii temsilcileri 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

t Büyükelçi Erkhov, konuklarıyla beraber, Rusya’da düzenlenmekte olan 2018 FIFA Dünya Kupasının 
resmi maskotunun da bulunduğu pastayı kesti. 

t Rusya Federasyonu Savunma Ataşesi Albay Andrey Dovger, Savunma Ataşe Yardımcısı Yarbay Victor Sharakin, Kara Ataşe Yardımcısı Binbaşı Viktor Borovlev ve Deniz 
Ataşe Yardımcısı Binbaşı Igor Serdyuk, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Soldan sağa: STM’den; İş Geliştirme Grup Lideri 
Edip Deniz, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Onur Ateş, 
İş Geliştirme Uzmanı Celal Onur Uyanık  
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İngiltere 
Kraliyet Hava 
Kuvvetleri Günü

t

 İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 
kuruluşunun 100’üncü Yıldönümü, 
20 Haziran’da, İngiltere Büyükelçiliği’nde 
düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı. 
İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott 
ve Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Bryan Hunt’ın, 
eşleriyle birlikte, misafirleri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev yapan 
diplomat ve yabancı askeri ataşeler, 
çok sayıda davetli katıldı. 

t İngiltere Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Bryan Hunt ve eşi, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ile beraber.

t Soldan sağa: SDT Genel Müdürü Fatih Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât 
Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya, SDT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora

İngiltere Deniz ve Hava Ataşesi Yarbay Bryan Hunt ve Savunma Ataşesi Albay 
Gordon Falconer; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı Tümgeneral 
Ali Çetinkaya, Türk Hava Kuvvetleri personeli ve AMAC üyeleriyle beraber.
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İtalya Milli Günü

t İtalya’nın Milli Günü, 26 Haziran’da, Ankara’da, İtalya Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Misyon Başkan 
Yardımcısı Filippo Colombo ve Savunma Ataşesi Deniz Albay Attilio Gattia, eşleriyle birlikte, davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona;  Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Celal Sami Tüfekçi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar, yabancı ataşeler ve Türkiye’de bulunan İtalyan ve Türk savunma sanayi 
firmalarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

t Resepsiyonda, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ve İtalya Dostluk Derneği Kurucusu Musa Toprak’a, İtalyan devlet nişanı takdim edildi.

Savunma 
Ataşesi 
Deniz Albay 
Attilio 
Gattia, AMAC 
üyeleriyle 
beraber.
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t Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, İtalya Milli Günü 
resepsiyonuna katıldı.

t MilSOFT Genel Müdürü 
İsmail Başyiğit,İtalya Milli Günü 
resepsiyonuna katıldı.

t SSM İhracatı Geliştirme Grup 
Başkanı Asuman Vangölü, İtalya 
Milli Günü resepsiyonundaydı.

t Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, İtalya Milli Günü’ne katılan üst düzey yetkililer 
arasında yer aldılar.
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Belarus Cumhuriyeti Milli Günü 

t Belarus Cumhuriyeti Milli Günü, 28 Haziran’da, Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Andrei Savinykh, Askeri Ataşesi Albay Sergei Sidomonidze, Büyükelçilik Müsteşarı Alexander Poganshev ve eşleri, davetlileri 
girişte karşıladı. Resepsiyona; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Murat Ateş, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli diplomatlar ve askeri ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.

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

t Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir de 
Belarus Cumhuriyeti Milli Günü’ne 
katıldı.
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Büyük Britanya 
Kraliçesi’nin 

Doğum Günü

t  Büyük Britanya’nın milli günü olan 
Kraliçe II’nci Elizabeth’in doğum günü, 

28 Haziran’da, Ankara’da, Büyük 
Britanya Büyükelçiliği’nde verilen 

bir resepsiyonla kutlandı. Büyük 
Britanya Büyükelçisi Sir Dominick 
Chilcott ve eşi, Büyük Britanya’nın 
İstanbul Konsolosu Judith Slater, 

Büyük Britanya Büyükelçilik Misyonu 
Yardımcısı Jennifer Anderson ve 
Savunma Ataşesi Albay Gordon 

Falconer, davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek, Büyük Britanya 
Genelkurmay Başkan Yardımcısı 

Orgeneral Gordon Messenger, 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 

Türkiye’de görev yapan diplomat ve 
yabancı askeri ataşeler, üst düzey 

kamu görevlileri, savunma sanayisi 
temsilcileri, çok sayıda davetli ve 

basın mensubu katıldı.

t

 Büyük Britanya Büyükelçisi Sir Dominick 
ve Lady Chilcott, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek ile beraber.

t Büyük Britanya Deniz ve Hava Ataşesi 
Yarbay Bryan Hunt; Büyük Britanya 
Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral 
Gordon Messenger, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli, AMAC ve FALO 
üyeleriyle beraber. 
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Kanada Milli Günü
t  Kanada Milli Günü, 29 Haziran’da, Kanada Büyükelçiliği 

Rezidansı’nda verilen bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi 
Chris Cooter ve eşi, Kanada Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Cheryl Cruz ve Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain’in 
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, askeri ve sivil yabancı misyon temsilcileri 
ve Türk savunma sanayisi firmalarından temsilciler ile 
çok sayıda davetli katıldı.

t Resepsiyonda bir konuşma yapan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iki ülke arasındaki yakın 
ilişkileri vurguladı.

t Kanada Savunma Ataşesi Deniz Albay Ivan Allain, 
AMAC üyeleriyle beraber.

t  Kanada’nın Milli Günü’ne, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel de katıldı.








