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BAŞYAZI

Türk savunma ve havacılık sanayisi, Temmuz ayında, önce  
MİLGEM korveti; birkaç gün sonrasında da T129 ATAK helikop-
terinin Pakistan’a ihraç edilmesine yönelik haberlerle gündemin 

üst sıralarında yer aldı. Proje bedellerine ilişkin kesin rakamlar açık-
lanmış olmasa da MİLGEM için telaffuz edilen tutar 1 milyar dolar; 
T129 için telaffuz edilen tutar ise 1,5 milyar dolar mertebesinde.
Bu gelişmelerle birlikte, kardeş ülkeler Türkiye ve Pakistan arasında 
süregelen, savunma ve havacılık alanındaki iş birliği, bir üst seviyeye 
taşınmış oldu. Şimdiye kadar, özellikle deniz projelerinin öne çıktığı 
iki ülke arasındaki iş birliğinin, gelecekte, farklı projelerde de sürmesi 
bekleniyor.
Detaylarını ilgili haberlerimizde bulabileceğiniz bu gelişmelerle bir-
likte, Türkiye’nin ihraç ettiği savunma ve havacılık sanayisi ürünleri 
arasına, MİLGEM korveti ve T129 helikopteri de dâhil oldu.

F-35’lerden T129’un Motoruna…
Kuşkusuz bu gelişmenin, Türk savunma ve havacılık sektörünün, ih-
racat hedefleri açısından da önemi büyük. Ancak son dönemde, ABD 
ve Türkiye arasında gerilimin artmasını ve artan gerilimin, iki ülke 
arasındaki, savunma ve havacılık alanındaki iş birliğini; devamında da 
Türkiye’nin ihracat faaliyetlerini etkileyecek noktaya gelmiş olduğu-
nu, gözden kaçırmamak gerekiyor.
ABD’deki, F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatının durdurulmasına 
yönelik girişimlerle başlayan sürecin, bir sonraki aşamada, Türk sa-
nayisi tarafından üretilen çeşitli platformlardaki, ABD’nin ihracat li-
sansına tabi alt sistemleri de etkileyecek şekilde genişleme ihtimali 
ufukta…
Bu alt sistemler arasında, Pakistan’a ihraç edilecek T129 helikopter-
lerinin motorları da yer alıyor.
ABD’nin bu yaklaşımında bir değişiklik olmaması, özellikle T129’un 
ihracatı açısından da işleri biraz karmaşıklaştıracak gibi görünüyor.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin 
Önündeki Kritik Engel: İhracat Lisansı
T129’un, Pakistan’dan önce de talipleri olmuştu. Ancak bu helikopter-
lerde kullanılacak motorlar için, ABD’den gerekli ihracat lisanslarının 
alınamaması nedeniyle bu projelerin hayata geçirilmesi ve T129’un 
ihracatı mümkün olmamıştı.
Bu şartlar altında, Türkiye’nin önünde, çok da fazla bir seçenek bu-
lunmuyor: Türk sanayisinin kendi helikopter motorunu geliştirmesi 
için, daha epeyce bir zaman var. Hâlihazırda kullanılan motora bir 
alternatif bulunsa bile onun helikoptere entegrasyonu ve kalifikasyon 
süreci, en az birkaç yıl demek.
Bu gelişmeler, sektörün ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmesinin 
önündeki engellerden “ihracat lisansı” konusunu, yeniden önem sıra-
lamasının en üstüne taşıdı.

Çok Uluslu Program Modelinin 
Güvenilirliği Erozyona Uğruyor
Konunun, dikkat çekmek istediğimiz başka bir boyutu daha var:  
Savunma ve havacılık alanında yürütülen çok uluslu programların gü-
venilirliği…
F-35’in geliştirildiği JSF, ABD ve Türkiye’nin de aralarında yer aldığı  
9 partner ülkenin katılımıyla yürütülen, çok uluslu bir program. Türki-
ye, Seviye 3 ortakları arasında yer aldığı JSF programına, 1999 yılında, 
Konsept Gösterim Safhası (Concept Demonstration Phase)’nda katıl-
dı. 2002 yılında da Sistem Geliştirme ve Gösterim (System Develop-
ment and Demonstration); 2007 yılında ise Üretim, Destek ve Sürekli 
İyileştirme (Production Sustainment and Follow on Development) saf-
haları ile katılımını sürdürdü. Bu süreçte, Türkiye, toplam 100 adet 

F-35A tedarik etmeyi planladığını beyan etti; bunlardan 30 tanesinin 
ise kesin siparişini verdi. Türkiye’nin programa katılımının savunma 
ve havacılık sanayisi boyutunda ise Türk firmaları, uçağın çeşitli par-
çalarında ve sistemlerinde, tasarım ve üretim iş paketlerini üstlenmiş 
durumda.
Velhasılıkelam, Türkiye, yaklaşık 20 yıldır JSF programının ortağıdır.
Böyle bir ortamda, ABD cephesindeki, F-35’lerin Türkiye’ye teslimatı-
nın engellenmesine yönelik girişimler, çok uluslu programların güve-
nilirliğini de tartışmaya açmıştır.
Bir ülkenin, yaklaşık 20 yıldır parçası olduğu, çok uluslu bir program 
tarafından üretilen bir ürünü teslim almasını engellemeye çalışma-
nın, bazı sonuçları olacaktır.
Bizim, bu sonuçlar listesinin en başına yazacağımız madde, “güven 
kaybı” olacaktır. F-35’lerin, bu şekilde pazarlık konusu yapılmış ol-
ması ile birlikte, uluslararası alanda, “çok uluslu program” modeline 
duyulan “güven” de erozyona uğramıştır.
Türkiye, dönem dönem, çok uluslu programlarda birlikte yer aldığı 
Avrupalı ülkelerle de çeşitli krizler yaşadı. Ancak bu krizlerin hiç bi-
rinde, örneğin, A400M programı kapsamında geliştirilen Atlas uçağı-
nın, Türkiye’ye teslim edilmemesinin, gündeme dahi gelmediğini de 
ekleyelim.

Alt Sistemlerde de Ürün Sahipliği
ABD ile ilişkilerin geldiği noktada, sürecin, ülke savunmasının yanı 
sıra savunma ve havacılık ihracatını tehdit eder bir noktaya gelmiş 
olması, bundan sonrası için, dünün çözümleriyle ilerlenemeyeceğini 
ortaya koyuyor.
Üst üste gelen tüm bu gelişmeler, Türk savunma ve havacılık sanayisi 
açısından, ana platformların yanı sıra alt sistemlerde de ürün sahipli-
ği konusuna, hiç olmadığı kadar önem kazandırmış durumda.
ATAK projesinin sözleşmesi de Türkiye’nin, kendi ana muharebe tan-
kını üretmek için kolları sıvadığı ALTAY gibi, 2008 yılında imzalanmış-
tı. Aradan 10 yıl geçti ve bugün, bu satırları yazmamıza vesile olan 
MİLGEM de dâhil olmak üzere, gündemdeki pek çok platform, son 15 
yılda ortaya koyulan, Türk savunma ve havacılık sanayisini geliştirme 
ve yerlileşme politikalarının bir sonucu.
Bugün, platform seviyesinde elde edilen bu başarının, alt sistemlerde 
de tekrarlanması gerekiyor.
Türkiye, platform seviyesindeki ürünlerinde yaptığı gibi, motor gibi, 
problem yaşanması muhtemel kritik alt sistemler için de kısa vade-
de alternatif çözümler bulmak; sonrasında ise yerli ve milli çözümler 
geliştirmek zorunda.
Geliştirilecek bu alt sistemlerin, platformlardan bağımsız olarak ihraç 
edilebilecek olmaları da Türkiye’nin, “savunma ihracatçısı ülke” kim-
liğini güçlendirecektir.
Türkiye’den bir savunma ürünü almak isteyen; ancak bu üründe-
ki, motor ya da benzeri bir alt sistem için, üçüncü bir ülkeden izin 
alınmak zorunda olunması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda 
kalan ve istediği ürünü alamayan ülke örneklerinin artma ihtimali 
kapıda. Bu örneklerin artmasının, Türk savunma ve havacılık sana-
yisinin, çok uzunca bir süredir biriktirdiği “güven” açısından da risk 
taşıyor.
Geçmişte yaşanan benzeri durumlarda olduğu gibi, Türkiye, bu sü-
reci de bir fırsat olarak değerlendirmeli. Türkiye’nin savunma yapı-
lanmasında yeni bir dönem başlatan “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi”nin, hem ülke savunması hem de ihracat projeleri açısından 
kritik öneme haiz bu fırsatın hayata geçirilmesine de vesile olmasını 
dileyerek noktayı koyalım.
Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Eylül 
sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.
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Son dönemde ülke gündeminde yaşananlar, 
vatandaşlarımızı, savunma ve havacılık 
sanayisindeki gelişmeler konusunda,  

daha bilgili bir hâle getirdi. Böylece, daha geniş bir 
kitleye ulaşan bu başarı hikâyesi, genç nesillerin, 
bu alana, daha çok ilgi duymasında da vesile oluyor. 
Bu ilgi, sanayimizin geleceği için, son derece önemli 
bir gelişmedir; çünkü artık savunma ve havacılık 
sanayisi, yeni teknolojilerin ortaya çıktığı, hiç bitmeyen 
bir var olma yarışının merkezinde yer almaktadır. 
Ülkeler, sahip oldukları teknoloji mertebesinde söz 
sahibi olabilmektedir. Yarının teknolojisini bugünden 
üretebilmek için, Ar-Ge yatırımlarına, stratejiye, 
akademik güç birliğine ihtiyacınız vardır. Diğer yandan, 
bu konulara ilgi duyan gençleri sektöre kazandırmak 
için ise planlı bir yapılanma gerekir. Ekonomik 
verilere bakacak olursak ülkemizin yükselen yıldızı 
olan sanayimiz, tesisleşmeye verdiği önem kadar, 
insan kaynağını bulmanın da öneminin farkında olmak 
zorunda. Bu doğrultuda üyelerimiz, gençlere ulaşmak 
için, farklı projeler oluşturuyor. Gençlere, sanayimizi ve 
etkilediğimiz tüm diğer sektörleri anlatıyor.
Tüm bu çabaların sonucunda, önümüzdeki yıl ve takip 
eden yıllarda, son yaşanan gelişmelerin de etkisi ile 
gençlerimizin kariyer planlarında, sanayimize daha fazla 
talep göstereceğini değerlendiriyorum.
Artık, yerli ve milli ürünleriyle bölgesinde söz sahibi; 
dünyanın farklı coğrafyalarında kazandığı ihalelerle güç 
sahibi bir sanayimiz var. Kat ettiğimiz mesafe mühim; 
ama hedeflerimiz çok daha büyük. Başarılarımız, 
özgüvenimizi daha da artırıyor. Bu yıl, ihracatımızın, 
2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ümit 
ediyorum. Artık büyük platfomların ihracatını 
gerçekleştirmeye, kapsamlı modernizasyon ihalelerini 
almaya başladık. Tüm bu gelişmeler, sanayimizin 
artacak olan insan kaynağı ihtiyacının, habercisi 
niteliğini taşıyor.
Özgün tasarıma sahip ürünler yapabildiğiniz 
sürece, savunma ve havacılık sanayisinde söz sahibi 
olabilirsiniz. Bütün gayretimiz, bu alanda, daha fazla 
ürün ve çözüm üretebilmek üzerine. Özgün tasarıma 
sahip ürün geliştirmenin, farklı yöntemleri var. Bu 
farklılık; maliyet, stratejik gizlilik ve siyasi politikalar 
ile belirleniyor. A400M ve F-35 gibi, büyük uluslararası 

projelerde önemli sorumluluklar üstlenen sanayimiz, bu 
tecrübelerini, özgün ve rekabet edebilen üstün ürünlere 
dönüştürme yolunda, yoğun gayret içerisindedir. Bu 
alanda, Hükümetimizin teşvik ve destekleme politikaları 
ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın, alımlarda, yerli 
üretime vermiş olduğu öncelik, bizlere, daha fazla 
yatırım yapma ve istihdam yaratma şansı tanıyor.
Sektörümüzün daha da büyümesi ve gelişmesi için, 
ihracat, kritik derecede önem taşıyor. Bu bakımdan, 
dünyaya açılmaya, dünyayla entegre olmaya büyük önem 
veriyoruz. Kuzey Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan 
Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi ürünleri, güvenliğe hizmet ediyor. 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
olarak en büyük amacımız, Türkiye’nin ihracat rotasını 
daha da genişletmek; yeni ülkeleri iş birliği listemize 
eklemek. Daha geniş coğrafyalarda var olmak, daha çok 
ülkenin güvenliğine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. 
Birlik ve sektör olarak, yeni neslin bize duyduğu ilginin, 
ülkemizde yaşanan gelişmelerin farkındayız ve azami 
fayda sağlayacağımıza inanıyoruz.

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

Farkında Olmak
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MSI SAHA EXPO MESAJ

Merhaba,

Ülkemiz adına önemli bir kazanım olacağını 
düşündüğümüz; Türkiye’nin, daha güçlü bir ülke  

hâline gelmesine katkı sağlamasını hedeflediğimiz;  
sanayicimizin, üretim gücünü ve yeteneklerini,  
bu alandaki ulusal ve uluslararası muhataplarıyla 
buluşturacağımız Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı 
SAHA EXPO, 13 Eylül’de kapılarını açıyor.  
13-15 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy’de, bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz  
SAHA EXPO fuarı; hem katılımcıların hem ziyaretçilerin 
önemli kazanımlar elde edeceği; her bir iş birliğinin,  
her bir iş ağı aktarımının, ülkemiz adına fayda  
sağlayacağı bir fuar olacak.
Bizler, Kıbrıs Barış Hârekatı’ndan beri biliyoruz ki; 
Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyada; güçlü, istikrarlı ve 
sözü geçen bir ülke olmasının yolu, savunma ve havacılık 
sanayisinin millileştirilmesinden geçiyor. Millileşme ise 
sanayicinin sisteme entegre olması ile mümkün.  
Bunun için de ana tedarikçi firmaların, savunma  
ve havacılık sanayisine yönelik üretim yapabilecek  
potansiyele ve ileri teknolojiye sahip sanayicilerimizi 
tanıması; sanayicilerimizin de bu firmaların  
ihtiyaçlarından haberdar olması gerekiyor.
Bizler, SAHA İstanbul yönetimi olarak, 17 Mart 2015’te, 
askeri fabrikalar ve tersane komutanlıkları gibi,  
kurulu ana tedarikçiler ile iş dünyası ve sanayici arasında 
köprü görevi görecek bir “arayüz” olmak amacıyla ve  
27 firma ile yola çıktık. 3 yılı aşkın süredir yaptığımız 
çalışmalarımızın vitrini olacak SAHA EXPO 2018’in 
açılmasına günler kala, üye sayımız 292’ye ulaşmış 
durumda. İlk kez gerçekleştireceğimiz  
SAHA EXPO ise ziyaretçiler için henüz merak konusu...  
Peki, heyecanla hazırlandığımız SAHA EXPO 2018’i  
neden ziyaret etmelisiniz?
Fuara gelen ziyaretçiler, öncelikle sanayicimizin,  
Türk savunma ve havacılık sanayisinin yerlileştirilmesi 
konusunda, ne kadar hevesli ve yetenekli olduğunu; 
üretim kabiliyetimizin ve teknolojimizin ne kadar geliştiğini 
görecek; bu konulardaki heyecanımıza ortak olacak.
SAHA EXPO 2018’de; SAHA İstanbul üyesi olan,  
çok sık karşılaşmadığımız özellikli ürünler üretebilen, 
önemli Ar-Ge yatırımları bulunan, savunma, havacılık ve 
uzay konusunda üretim yapabilme potansiyeline sahip 
firmalar yer alacak. Özellikle üretimde ileri teknolojiyi ve 
uluslararası standartları gerektiren savunma ve havacılık 
sanayisine, üretici ya da tedarikçi olarak katkıda bulunan 
veya bulunmak isteyen firmalar, böyle bir konseptte,  
ilk defa bir araya gelecek. SAHA EXPO 2018’de;  
savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında, 
harekât ortamında kullanılacak, en modern platformların 

alt sistemlerinin ve komponentlerin tasarlanması, 
geliştirilmesi ve üretilmesi maksadıyla çalışan  
firmaların ürünleri sergilenecek.
Ülke olarak, savunma ve havacılık sanayisinin 
millileşmesi konusunda, tarihi bir dönemden 
geçiyoruz.  
Gün geçmiyor ki; bu alanda bir gelişme yaşanmasın! 
Yeni denenen sistemler, ürünler; hatta son dönemde 
duymaya başladığımız ve gururlandığımız ihracatlar... 
Bu hareketliliğe önemli oranda katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz SAHA EXPO fuarını ziyaret ederek  
siz de bu heyecana dâhil olabilirsiniz.
Üretim yaptığınız alanlarda, alternatif firmalar bulabilir; 
ihtiyaç duyduğunuz ürünleri üretebilecek potansiyele sahip 
yeni firmalar ile tanışabilir; yeni ve henüz duyurulmamış 
teknolojik sistemlerden haberdar olabilir; iş ağınıza, yeni 
firmaları, önemli kurumların temsilcilerini ekleyebilir; 
uluslararası iş birlikleri gerçekleştirebilirsiniz.
Türkiye’nin, üretim gücünü göstereceği SAHA EXPO 2018, 
13 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanıyor ve biz de sizlere 
diyoruz ki; “Gelin, sanayicimizin potansiyelini görün, ileri 
teknolojisine tanık olun! Gelin, iş birliği yapalım!”

İlhami KELEŞ
SAHA İSTANBUL Genel Sekreteri
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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde, Türkiye’nin 
savunma ile ilgili yapılanması, ana hatları ile şöyle 
oluştu:

n	 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı’na bağlı
 Bakanlar Kurulu’nun bir parçası oldu.
n	 Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, 
 Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Genelkurmay 
 Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı namına Türk Silahlı 
 Kuvvetleri (TSK)’nin komutanı olması durumu ise 
 devam etti.
n	 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma Sanayii
 Başkanlığı (SSB) adını aldı ve Cumhurbaşkanı’na bağlı bir
 organ olarak varlığını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üye-
lerini, 9 Temmuz’da atadı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu. Genelkurmay Başkan-
lığı’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler; Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’na, Genelkurmay II’nci Başkanı Orge-
neral Ümit Dündar; Genelkurmay II’nci Başkanlığına ise Kara 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak atandı.

Milli Savunma Bakanının Yetkileri Arttı
10 Temmuz 2018 tarihli, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Milli 
Savunma Bakanı’nın görev ve yetkileri, şöyle sıralandı:
a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri
 okullardaki (harp okulları ve astsubay meslek
 yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini,

b) Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak
 savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay
 Başkanlığı tarafından tespit olunan ve Milli Savunma
 Bakanı tarafından onaylanan ilke, öncelik ve  
 ana programlarına göre:
 1) Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma
  hizmetlerini,
 2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç
  maddelerinin tedariki hizmetlerini,
 3) Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil 
  harp sanayii hizmetlerini,
 4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,
 5) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde
  gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya
  patlamamış mühimmat temizliğine yönelik
  faaliyetlerini,
 6) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve 
  Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli
  Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
  kapsamında faaliyetlerini,
 7) İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür 
 hizmetlerini,
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini,
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve
 ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik
 soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli
 İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla,
yürütmektir.

Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemi, 
Türkiye’nin 
Savunma 
Yapılanmasında da 
Yeni Bir Dönem 
Başlattı
24 Haziran’da gerçekleştirilen 
seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
9 Temmuz’da yemin etmesi ile 
devreye giren Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin, 
savunma yapılanmasında da 
bir dizi değişiklik getirdi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Genelkurmay Başkanlığı, MSB’ye Bağlandı
15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel-
kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Dü-
zenleme, ilgili kararnamede, şu şekilde yayınladı:
1) Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma 
Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde 
Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ve 
bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, bunlara doğrudan 
emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan 
onay alınmaksızın derhal yerine getirilir.

2) Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
 Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve
 sorumludur.
3) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının
 teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda
 gösterilir.
4) Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı namına Silahlı
 Kuvvetlerin komutanıdır. Genelkurmay Başkanı savaşta
 başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına
 yerine getirir. 
5) Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa
 hazırlanmasında personel, istihbarat, harekât, teşkilat 
 ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile 
 ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının
 onayına sunar. Bunlardan;
 a) İstihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin
  Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile
  Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla
  uygulanmasını sağlar.
 b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına ve
  Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yürütülür.
6) Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu
 ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki
 eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu 
 hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma Bakanlığına bildirir.
7) Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların 
 askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının
 tespitinde Genelkurmay Başkanının mütalaası alınır.
 Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci
 gönderir.
8) Genelkurmay Başkanı; şahsen veya yetkili kılacağı kişi
 ve kuruluşlarla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili
 bakanlıklar, daireler ve kurumlar ile doğrudan yazışma
 yapabilir ve temaslarda bulunabilir.

Atamalarda Yeni Dönem
Subayların atamaları, yeni dönemde, 10 Temmuz 2018 ta-
rihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 3 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirilecek.  
TSK ile ilgili maddeler, şöyle sıralanıyor:
 MADDE 8
1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer
 Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından
 farklı bir tarih olarak belirlenebilir.
 MADDE 9
1) Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri,
 bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral
 tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte
 bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca
 yapılır.
2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. 
 Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar
 uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde,
 atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi 
 esas alınır.
3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından

atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. 
Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu 
yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ile ilgili maddeler ise şunlar:
 MADDE 10
1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer
 Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından
 farklı bir tarih olarak belirlenebilir.
 MADDE 11
1) Jandarma Genel Komutanı generaller arasından
 Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
2) Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından
 Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
3) (Ek birinci cümle: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.)
 Astsubaylığa ve subaylığa terfiler bakan tarafından
 yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine
 terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler
 ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.
4) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma
 komutanları ve il jandarma komutanları
 Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
5) Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik
 bölge komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile 
 atanır.

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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Savunma Sanayii Başkanlığı ile Yola Devam
15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan 7 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, SSB’nin 
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenledi. Düzen-
lemede, şu maddeler öne çıkıyor:
n	 SSB, Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz bir

kurum olarak kuruldu. SSB; başkan, başkan yardımcıları 
ve hizmet birimlerinden oluşuyor. Yurtdışı ve taşra 
teşkilatı kurmaya yetkisi de bulunuyor.

n	 Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK),
Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 
İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay 
Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak. 
Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, vekâleten, Komiteye 
başkanlık edecek.

n	 SSİK, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak.
Komitenin sekretarya hizmetlerini, SSB yürütecek. 
Komite toplantılarının gündemi, Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek.

Yapılan değişikliklerle Savunma Sanayii Yüksek Koordinas-
yon Kurulu da kaldırılmış oldu.
9 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’nin 3’üncü 
mükerrer sayısında yayınlanan 703 numaralı kanun hükmün-
de kararnamenin 121’nci maddesi ile Savunma Sanayii Müs-
teşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanları, Savunma 
Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirildi.
SSB’de, herhangi bir görev değişikliği olmadı. Prof. Dr. İs-
mail Demir, Savunma Sanayii Başkanı olarak görevine de-
vam ediyor.

MGK, 2 Ayda Bir Toplanacak
15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) ile ilgili düzenlemeleri konu aldı. Ya-
pılan düzenlemelerde öne çıkan maddeler, şöyle sıralanıyor:
n	 MGK, 2 ayda bir toplanacak.
n	 Kurulun gündemi, Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.
n	 Kurul, kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik hâlinde, 
 Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış
 sayılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
1952 yılında, Kayseri’de doğan Hulusi Akar, 1972 yılında Kara 
Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun 
oldu. 1973-1980 yılları arasında, Trakya sınırında, Kıbrıs’ta 
ve Kara Harp Okulunda Takım, Bölük Komutanlığı ve Bilgi 
İşlem Subaylığı görevlerinde bulundu. 1982 yılında Kara Harp 
Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 
1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun 
oldu.
İzleyen dönemde; Genelkurmay Başkanlığı da dâhil olmak 
üzere çeşitli karargâh ve birliklerde Harekât ve Eğitim Kısım 
Amirliği, İcra Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini icra 
eden Akar, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği ve 
1990-1993 yılları arasında Napoli, İtalya’daki Müttefik 
Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhında İstihbarat 
Subaylığı görevlerinde bulundu. Akar, 1993-1994 yıllarında, 
Kara Kuvvetleri Özel Kalem Müdürlüğü ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube Müdürlüğü; 1994-1997 yılları arasında, 
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini 
yerine getirdi; 1997-1998 yıllarında Bosna-Hersek 
Türk Görev Kuvvet Komutanlığı görevini ifa etti.
1998 yılında, Tuğgeneralliğe terfi etti ve bu rütbede, 
1998-2000 yılları arasında, Tunceli, Hozat’ta, 
İç Güvenlik Tugay Komutanlığı; 2000-2002 yılları arasında, 
Napoli, İtalya’daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge 
Komutanlığı Karargâhı Plan ve Prensipler Başkanlığı 
görevlerini yürüttü; 2002 yılında, Tümgeneralliğe 
terfi etti.
Tümgeneral rütbesiyle; 2002-2005 yılları arasında, 
Kara Harp Okulu Komutanlığı ve 2005-2007 yılları arasında, 
Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yaptı 
ve 2007 yılında, Korgeneralliğe yükseltildi.
Korgeneral rütbesiyle; 2007-2009 yılları arasında, 
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011 yılları 
arasında, 3’üncü HRF (NATO Acil Müdahale Gücü) Kolordu 
Komutanlığı görevinde bulunan Akar, 2011 yılında 
Orgeneralliğe terfi etti.
2011-2013 yılları arasında, Genelkurmay II’inci Başkanlığı; 
2013-2015 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı; 
2015-2018 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı 
görevlerini yürüten Akar, 9 Temmuz 2018 tarihinde, 
Milli Savunma Bakanı görevine atandı.
Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtı’ndaki 
başarılarından dolayı, TSK Üstün Cesaret ve Feragat 
Madalyası ile ödüllendirilmiş olan Akar, ayrıca TSK Üstün 
Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir. 
Akar, aynı zamanda; Bosna-Hersek SFOR Harekâtı NATO 
Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekâtı 
NATO Madalyası, Kore Millî Güvenlik Liyakat Madalyası, 
ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20’nci 
Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri 
Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Askerî İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, 
Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95’inci Yılı Kuruluş 
Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası ve Azerbaycan 
Ordusu 100.Yıl Madalyası sahibidir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde akademik programlara katılan Akar, 
doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.
Bayan Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. 
İngilizce bilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin etmesi ile 
devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin savunma 
yapılanmasında da bir dizi değişiklik getirdi.
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Yeni sistemde, kurul üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaş-
kanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçiş-
leri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı,    Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı’ndan oluşacak.

Yüksek Askeri Şura, 
Yeni Görevlerle Hizmete Devam Edecek
15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yeniden yapılandırıldı.  
YAŞ ile ilgili öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar yer 
aldı:

n	 YAŞ üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı,
Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve 
Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı 
ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları oldu. 
Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hâllerde, 
YAŞ toplantılarına katılacak ve başkanlık edecek.

n	 YAŞ’ın görevleri şunlar olacak:
l	 Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik
 ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden
 gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;
l	 Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili
 konularda görüş bildirmek;
l	 Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat
 taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;
l	 Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hâllerde, Silahlı
 Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;
l	 Mevzuatla verilen görevleri yapmak.

MSI Dergisi olarak, yeni dönemde, kurumlara, kurullara ve 
bunlarda görev alacaklara başarılar diliyoruz. u

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler 
Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında, Ardahan’da doğdu. 
Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 
1975 yılında Muhabere Okulundan mezun oldu.
1975-1984 yıllarında, çeşitli birliklerde Muhabere Takım 
ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Güler; 
1986 yılında, Kara Harp Akademisini; 1988 yılında, 
Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.
Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında, 
Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı; 
1988-1991 yıllarında, Kara Kuvvetleri Denetleme ve 
Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı; 
1991-1992 yılları arasında, 12’nci Piyade Tümen Harekât 
ve Eğitim Şube Müdürlüğü; 1992-1994 yılları arasında, 
Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı; 
1994-1995 yılları arasında, Bosna-Hersek Türk Tugay 
Komutan Yardımcılığı; 1995-1997 yılları arasında, 
Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı; 
1997-1999 yılları arasında, Napoli/İtalya’da konuşlu 
NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan 
Yardımcılığı; 1999-2000 yılları arasında, Barış İçin Ortaklık 
Eğitim Merkez Komutanlığı; 2000-2001 yılları arasında, 
Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini 
yürüttü. 2001 yılında, Tuğgeneralliğe terfi etti.
Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında, 
10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı ve 2003-2005 yılları 
arasında, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon 
Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü; 2005 yılında, 
Tümgeneralliğe terfi etti.
Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında, 
MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı; 2007-2009 
yılları arasında, Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulundu ve 2009 yılında, Korgeneralliğe terfi etti.
Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında, 
Harita Genel Komutanlığı; 2010-2011 yılları arasında, 
4’üncü Kolordu Komutanlığı; 2011-2013 yılları arasında, 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe 
terfi ederek 2013-2016 yılları arasında, Genelkurmay 
II’nci Başkanlığı; 2016-2017 yıllarında, Jandarma Genel 
Komutanlığı; 2017-2018 yıllarında, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Güler, 
Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle 
Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.
Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Güler, 
bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar 
Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında, Manisa’da doğdu. 
1975 yılında, Kara Harp Okulundan; 1976 yılında, İstihkâm 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun oldu.
1976-1983 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı çeşitli birliklerde, takım ve bölük komutanlığı 
görevlerini yaptı.
1985 yılında, Kara Harp Akademisinden; 1991 yılında, 
İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden; 1994 yılında, 
Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.
1985-1995 yılları arasında, muhtelif kıta ve karargâh 
görevlerinde; 1995-1998 yılları arasında, Londra Kara 
Askerî Ataşeliğinde; 1999 yılında, 3’üncü Ordu Komutanlığı 
Karargâhında görev yaptı. 1999-2001 yıllarında ise 
1’inci Mekanize Piyade Tugay 5’inci Hudut Alay 
Komutanlığı görevinde bulundu.
30 Ağustos 2001 tarihinde, tuğgeneralliğe terfi etti. 
2001-2004 yıllarında, tuğgeneral rütbesiyle Millî Savunma 
Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Altyapı Daire Başkanlığı; 
2004-2005 yıllarında, 28’inci Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı görevini yürüttü. Tugay Komutanlığı görevi 
esnasında, 6 ay süreyle Afganistan’da Çok Uluslu Tugay 
Komutanlığı görevinde bulundu.
2005 yılında, tümgeneralliğe terfi etti ve 2005-2007 yıllarında, 
Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı; 2007-2009 yıllarında, 
İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini icra etti.
2009 yılında, korgeneralliğe terfi etti ve 2009-2010 
yıllarında, 5’inci Kolordu Komutanlığı; 2010-2013 yıllarında, 
Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yaptı.
Orgeneral Dündar, 2013 yılında, orgeneralliğe terfi etti 
ve iki yıl süre ile 3’üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 
1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 
16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Genelkurmay 
Başkanlığına vekâlet etti.
2016-2018 yıllarında, Genelkurmay II’nci Başkanlığı 
görevlerini yürüten Orgeneral Dündar, 9 Temmuz 2018 
tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.
Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Orgeneral 
Ümit Dündar, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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T129 ATAK helikop-
terinin satışını konu 
alan sözleşme, Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayii  
(TUSAŞ) ile Pakistan Savun-
ma Üretim Bakanlığı arasın-
da bir süredir devam eden 
görüşmelerin sonucunda 
imzalandı. Sözleşme; lojis-
tik, yedek parça, eğitim ve 
mühimmat gibi konuları da 
kapsıyor.
SSB tarafından konu ile il-
gili yapılan açıklamada, şu 
ifadeler yer aldı: “Zorlayıcı 
iklim ve coğrafya koşulları-
na uygun olarak geliştiril-
miş tasarımıyla ‘T129 ATAK 
Taarruz ve Taktik Keşif He-
likopteri’, yeni nesil görev ve 
silah sistemleri ve sınıfında-
ki en üstün performans ve 
manevra özellikleriyle Türk 

Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri 
Bakanlığı envanterinde kul-
lanılıyor. ATAK, bu özellik-
leriyle küresel pazarlardaki 
rekabette en önemli oyun-
cular arasında yer alıyor.
Pakistan Kara Kuvvetleri 
tarafından Türkiye ve Pakis-
tan’da kapsamlı testlere tabi 
tutulan T129 ATAK Helikop-

teri, tüm testleri başarıyla 
geçerek gereksinimleri kar-
şılamış olup, dünyada kendi 
sınıfındaki en etkin taarruz 
helikopteri olma özelliğini 
de bir kez daha ispat etti.
Bu sözleşmeyle Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin tek 
seferde yapılan en büyük 
savunma sanayii ihracatı 

gerçekleştirilmiş oldu.”
Sözleşmenin bedeli ve sü-
resi ile ilgili bir ayrıntı pay-
laşılmadı. Bununla beraber, 
Anadolu Ajansı’nda yer alan 
haberlerde, sözleşme bede-
li, yaklaşık 1,5 milyar dolar 
olarak verildi.

T129 ATAK, 
Kendini İspatladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Jandarma Genel Komu-
tanlığı envanterinde, Tür-
kiye’nin terörle mücadele 
ve sınır güvenliği operas-
yonlarında başarıyla görev 
yapmaya devam eden T129 
ATAK, kendisini muharebe 
sahasında kanıtlamış (com-
bat proven) bir platform ola-
rak öne çıkıyor. Haziran ayı 
itibarıyla 35 adet helikopter, 
Türkiye’de görev yapıyor. 

Pakistan, Zorlu Coğrafyası için 
Tercihini, T129 ATAK’tan 
Yana Kullandı
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, 
13 Temmuz’da yapılan açıklamaya göre, Pakistan, 
yeni nesil taarruz helikopteri ihtiyacı için, T129 ATAK’ı seçti. Türkiye ve 
Pakistan arasında varılan anlaşma, 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını 
öngörüyor. Yeni nesil taarruz helikopteri ihtiyacı için, T129 ATAK’ı seçen 
Pakistan, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık gibi, helikopterleri en çok zorlayan 
şartların hâkim olduğu bir coğrafyaya sahip. İmzalanan anlaşmayla birlikte 
Pakistan, T129 ATAK’ın, Türkiye’nin ardından ikinci kullanıcısı olacak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

T129 ATAK, 
Himalayalar’da 
başarıyla görev 
yapabileceğini, 
23°C sıcaklıkta ve 
14.000 ft irtifada 
gerçekleştirdiği 
testlerle gösterdi.

2016 yılında gerçekleştirilen testlerde, Pano Aqil’de, TUSAŞ ve Pakistan ekipleri bir arada.

16 - Ağustos 2018



Helikopter, özel gösterim-
lerin yanı sıra EFES tatbikatı 
gibi, uluslararası etkinlik-
lerde de kabiliyetlerini göz-
ler önüne seriyor.
Pakistan ise T129 ATAK’ın 
kabiliyetlerini yakından ta-
nıyan ülkelerin başında ge-
liyor. Helikopter, 21-31 Ma-
yıs 2016 tarihleri arasında,  
Pakistan’ın zorlu coğraf-
yasında, bir dizi teste tabi  
tutuldu ve bunlardan,  
büyük bir başarıyla ayrıldı. 

Bu test kampanyasının öne 
çıkan ayrıntıları, şöyle sıra-
lanıyor:
n	 T129 ATAK, Pakistan’da

ilk uçuşunu, Multan 
şehrinde, öğle saatlerine 
doğru, 47°C sıcaklıkta 
gerçekleştirdi.

n	 Helikopter, bir sonraki
durağı Pano Aqil’de, 
bu sefer 50°C sıcaklıkta, 
kendisine verilen 
görevleri başarıyla 
yerine getirdi.

n	 T129 ATAK’ın
Pakistan’daki üçüncü 
deneme bölgesi, 
Himalayalar’ın 
eteklerindeki, Quetta 
şehri oldu. Helikopter, 
burada, 23°C sıcaklıkta 
ve 14.000 ft irtifada, 
tüm gereksinimleri 
karşılayarak görev 
yapabileceğini gösterdi.

n	 Dönüş yolunda, 
T129 ATAK, Quetta’dan 
Multan’a, 480 km’lik 
mesafeyi, yakıt ikmali 
yapmadan, tek seferde 
kat etti. 2 saat 40 
dakika süren uçuşun 
ardından iniş yaptığında, 
helikopterin, 33 dakikalık 
daha yakıtı bulunuyordu.

Pakistanlı yetkililer, T129 
ATAK’ın vurucu gücünü  

ise 2016 yılının Kasım ayın-
da, Türkiye’de, Karapınar’da 
gerçekleştirilen atış test-
lerinde yakından gördüler. 
Testlerde, helikopter, hem 
lazer güdümlü füze hem de 
elektro-optik güdümlü füze 
atışları yaptı ve zırhlı hedef-
lere karşı etkinliğini gösterdi.

TUSAŞ-Pakistan 
İş Birliğinde 
Son Halka
Bu proje, TUSAŞ’ın, Pakis-
tan ile iş birliğinin ilk örneği 
olmayacak. Pakistan Hava 
Kuvvetlerinin F-16 uçak-
larının aviyonik ve yapısal 
modernizasyonu, 2009 yılın-
da imzalanan sözleşme ile  
TUSAŞ tesislerinde gerçek-
leştirildi. Pakistan Hava Kuv-
vetleri personelinin de görev 
aldığı ve toplam 41 uçağı 
kapsayan modernizasyon ça-
lışmasında, son 4 uçak, 2014 
yılında teslim edildi.
İş birliğinin bir diğer ayağı 
kapsamında, PAC Kamra, 
ANKA insansız hava aracı 
için parça üretimi gerçek-
leştirdi. İlk parçanın tesli-
matı, IDEF 2013 sırasında 
düzenlenen törenle yapıldı.
T129 ATAK satışı ile bu iş 
birliği, T129 ATAK üzerinde 
sistemleri ve parçaları olan 
diğer Türk firmalarını da 
kapsayacak şekilde genişle-
yerek, önümüzdeki yıllarda 
da devam edecek. u
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MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un, 
üyelerine sağladığı en önemli 
katkı nedir?
İlhami KELEŞ: Üye firmalarımızın, 
günlük telaş içinde, yeni gündeme ge-
len projelerin neler olduğunu izlemesi, 
pek mümkün olamayabiliyor. Bu firma-
ların yeteneklerine uygun projeler gün-
deme gelebiliyor. Diğer yandan, kamu 
kurumları ya da meslek örgütleri de 
firmaların üretim yeteneklerinin neler 
olduğu konusunda, yeterli bilgiye sahip 
değiller. Dolayısı ile onlar da ihtiyaçla-
rını karşılayacak firmalara, kendileri 
gidemiyorlar.
Bu tabloda, SAHA İstanbul, tabiri caiz-
se arz ve talebi birbiriyle buluşturuyor. 
Talep kısmında, gündemdeki projeler 
hakkında firmalarımızı bilgilendiriyo-
ruz. Bunu yaparken de gerek Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) gerek Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
firmaları gerekse oluşturduğumuz ağ 
üzerinden, ihtiyaçları tespit edip firma-
larımızı haberdar ediyoruz.
Arz kısmında ise firmalarımızı, çok 
daha yakından tanımaya çalışıyoruz. 
Gerek kamunun gerek ana yüklenici 
firmaların ihtiyaç duyduğu yeteneklerin 
hangi firmada olduğunu; bu firmalarda 
kimlerle temasa geçilmesi gerektiği-
ni biliyoruz. İhtiyaç sahiplerini, temas 
noktaları konusunda bilgilendiriyoruz. 
Bunu yaparken sadece kümemizin içe-
risindeki firmalarla da kısıtlı kalmıyo-
ruz. İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sa-
nayi Odası ve Sakarya Sanayi Odası’nın 
bütün firmalarının yeteneklerini, servis 
edebilme imkânına ve gücüne sahibiz. 
Bu bilgilendirme, hem alıcı taraf hem 
de üretici taraf için, çok kıymetli bir 
hizmet oluyor.
Örnekler üzerinden anlatacak olur-
sam; ROKETSAN ile bir çalışma başlat-
tık. Onlara, “Siz, tek tek parça üretici-
leri ile uğraşmayın. Bize, alt sistem ve 
sistem üretimi için fırsat verin. Biz de 
size entegratörler belirleyelim. Bu en-
tegratörlerin altında, bileşen ve parça 
üreticilerini gruplayalım ve alt sistemi 
veya sistemi, bir paket olarak sunalım. 
Bunu, hâlihazırda üretimi devam eden 

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami KELEŞ:

“SAHA İstanbul, arz ve talebi 
birbiri ile buluşturuyor.”

Üç yüze yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen kümelerinden biri olan 
SAHA İstanbul - Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği, üyelerinin yanı sıra sektörün 
gelişimine de katkı vermesi ile öne çıkıyor. 
Bir yandan üyelerini, mevcut ihtiyaçları 
karşılamaları için yönlendiren kümelenme 
diğer yandan da henüz somut bir projeye 
dönüşmemiş ihtiyaçlar konusunda çalışmalar 
yapıyor. Kümenin fark yaratan bu çalışma modelini 
ve diğer faaliyetleri hakkında, SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami Keleş’ten bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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platformlar için uygulayalım. Ancak 
yeni geliştireceğiniz sistemler için, alt 
sistem üreticisi olarak belirlediğimiz 
firmalar, doğrudan ürün tasarım süreci 
içerisinde de yer alsınlar ve sizin çözüm 
ortağınız olsunlar.” şeklinde bir teklifle 
gittik. ROKETSAN, bu teklifimizi benim-
sedi ve entagratör olabilecek firma-
larımızı, birlikte dolaştık. Sonuçta, 43 
entegratör adayı firma, ROKETSAN’ın  
çözüm ortağı olarak belirlendi.
Şu anda, benzer bir çalışmayı, somut 
alt sistemler üzerinden, TUSAŞ ile 
yapıyoruz. HÜRKUŞ ve T625’in, yurt 
dışından alınan bazı sistem ve bileşen-
lerinin millileştirilmesi ile ilgili, üretim 
grupları oluşturuyoruz. İlk olarak, ik-
limlendirme ve kabin basınç sistemi ile 
ilgili oluşturmuş olduğumuz konsorsi-
yumların çalışmalarını tamamladık. Bu 
çalışmalar, uçak hidrolik sistemleri ve 
yakıt sistemleri için konsorsiyumların 
oluşturulması ve üretime geçilmesi ile 
devam edecek.
Aynı çalışmayı, ASELSAN ile de başlat-
tık. ASELSAN, tüm sektör başkanlıkları-
nın ihtiyaçlarını, bir arada ele alacak bir 
yerlileştirme kurulu oluşturdu. Bu ku-
rulun birleştirdiği ihtiyaçlar üzerinden, 
SAHA İstanbul olarak, hangi konularda 
katkı verebileceğimizi bildireceğiz.
Firmalarımızın yeteneklerinin tespiti 
ve geliştirilmesi konusunda, SSB’nin, 
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme 
ve Destekleme Programı (EYDEP) ça-
lışmasına da katılıyoruz. SSB ile im-
zalayacağımız sözleşme ile Marmara 
Bölgesi’ndeki sanayimizde faaliyet 
gösteren firmaların üretim yetkinlik 
düzeylerinin tespiti ile ilgili çalışma-
ları, SSB adına, SAHA İstanbul olarak 
biz yürüteceğiz. Bu, bizim çok umut 
bağladığımız, hayati derecede önem-
li bir program. Hangi projemize hangi 
firmamızı monte edeceğimizi ve ne tür 
yetenekleri kazandırarak hangi sis-
temleri üretebileceğimizi, bu program 
sayesinde, daha iyi biliyor olacağız. Ay-
rıca program kapsamında, firmaların 
yetkinlik düzeylerini yukarıya çekmek 
için, devlet desteği de yer alıyor.
Firmalarımızı; bakım, onarım ve yedek 
parça malzemelerinin tedariki konu-
sunda da yönlendiriyoruz. Bu maksatla 
örneğin, THY Teknik’in, uçak bakımın-
da kullandığı yedek parçaların yerli 
imkânlarla üretilmesi; benzer şekilde, 
tersanelerimizin gemi bakımlarında 
kullandıkları malzemelerin yerli im-
kânlarla üretilmesi için, firmalarımıza, 
yetenek ve iş kazandırmaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Firmaların mevcut 
yetenekleri yeterli değilse ne 
yapıyorsunuz?
İlhami KELEŞ: Belirttiğiniz gibi bazen, 
ihtiyaç duyulan yetenekleri karşılaya-
cak firmalarımızın bulunmadığını veya 
mevcut firmalarımızın teknolojik yet-
kinlik düzeylerinin, o ihtiyacı karşıla-
yacak olgunlukta, gelişmişlikte olma-
dığını da görüyoruz. Böyle durumlarda, 
ülkemizin ilgili yeteneği kazanabilmesi 
için, hangi firmamızın daha uygun bir 
altyapıya sahip olduğunu tespit edip bu 
firmamıza, gerekli yetenekleri kazan-
dırmak için devreye giriyoruz.
Örneğin, titanyum, havacılıkta çok 
önemli bir malzeme. Titanyum konu-
sunda, milli yeteneklere sahip değiliz. 
Bir firmamıza, %7 titanyum bileşeni 
olan demir cevherinden, titanyumu 
ayıracak tesis ve proses geliştirilmesi 
için, destek veriyoruz. Başarılı olursak 
titanyum cevheri üreten ülkeler arası-
na katılmış olacağız. Bunun yanı sıra 
bir firmamıza, Çek Cumhuriyeti’nden, 
titanyum dövme yeteneği olan bir fab-
rika satın aldırdık. KOSGEB desteği ile 
o fabrikanın, Türkiye’ye taşınması ile 
ilgili bir proje kurguladık ve önerimizi 
sunduk. Projemiz kabul görürse o tesi-
si Türkiye’ye taşıyıp TUSAŞ’ın yanı ba-
şında yer alan HAB’a kuracağız.

MSI Dergisi: SAHA İstanbul, Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen kümeleri arasında yer 
alıyor. Üye sayınız arttıkça, üyeleriniz 
arasında da arz-talep konusunda bir 
koordinasyon eksikliği yaşanıyor mu?
İlhami KELEŞ: Aslında bizim temel 
fonksiyonlarımızdan birisi de kümemi-
zin içerisindeki firmalarımızın, kendi 
tedarik ihtiyaçlarını da yine küme firma-
larından karşılayabilmeleri. Herhangi 
bir malzeme ya da hizmet konusunda 
ihtiyacı olan firmalarımız için, kendi ile-
tişim platformumuzdan duyuru yapıyo-
ruz. O ihtiyacı karşılayabilecek olan bir 
başka firmamız cevap verebiliyor veya 
başka bir firma, kendi özel iş bağlan-
tılarından, bu ihtiyacı karşılayabilecek 
firmayı bildirebiliyor. Sonuçta, çok geniş 
bir bilgi ağı oluşturmuş durumdayız.

Sektörün Sorunlarına 
Eğliyoruz
MSI Dergisi: SAHA İstanbul’un 
kuruluşunun 3’üncü yıldönümü 
nedeniyle 17 Mart’ta gerçekleştirilen 
etkinlikte, katılımcılara, SAHA İstanbul 
Teknik Alt Komiteleri tarafından 
hazırlanan görüş ve önerileri içeren 
bir rapor da dağıtıldı. Rapor, sektörün 
birçok sorununa değinen bir doküman 
olarak öne çıktı ve ilgi gördü. Bu 
çalışma, neden ve nasıl ortaya çıktı?

THY Teknik’in uçak bakımında kullandığı yedek parçaların yerli imkânlarla üretilmesi, 
SAHA İstanbul’un üstlenmek istediği görevler arasında yer alıyor.
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İlhami KELEŞ: Bu çalışmayı; kanun 
koyucuları, karar vericileri ve bürok-
ratları, doğru bilgilerle teçhiz etme-
yi hedefleyerek yaptık. Bu kapsam-
da, bahsettiğiniz dokümanda, toplam  
87 adet önerimizi, kendilerine sunduk.
Görevlerimizi daha iyi yerine getirebil-
mek için, belli alanlarda derinleşmiş,  
7 tane teknik alt komite oluşturduk. 
Önerilerimiz de bu teknik komiteler 
tarafından hazırlandı. Komitelerimiz, 
kendi alanlarında çalışmalar yapıyor-
lar ve Yönetim Kurulumuza önerilerde 
bulunuyorlar. Bazen de Yönetim Ku-
rulumuz tarafından, kendilerine tevdi 
edilen görevleri yerine getiriyorlar.
Düşünce ve önerilerimizi, başka plat-
formlarda da dile getiriyoruz. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin Savunma 
Sanayi Meclisi’nde olmamız, SASAD’ın 
yönetiminde görev almamız ve SSB’nin 
iletişim ağına dâhil olmamız hasebi ile 
bir mevzuat hazırlığı yapılırken bizden 
de görüş talep ediliyor ve biz de bu fır-
satları, üyelerimiz ve sektörümüz için, 
en iyi şekilde kullanıyoruz.

MSI Dergisi: Üye firmalar için 
sağladığınız başka destekler var mı?
İlhami KELEŞ: Tasarım yapan ve ta-
sarladığı ürünü sanal olarak analiz 
eden firmalarımızın ihtiyaç duydukları 
yazılımların maliyetleri, oldukça yük-
sek. Firmalarımızın her birinin, bu ma-
liyetlere kendi başlarına katlanmaları 
zorunluluğunu ortadan kaldırmak için, 
bir tasarım ve analiz merkezi kuruyo-
ruz. Marmara Üniversitesi ve Tekno-
park İstanbul ile birlikte yürüttüğümüz 
ve Kalkınma Ajansı tarafından da des-
teklenen projede, Teknopark İstan-
bul’a kuracağımız merkez vasıtası ile 

firmalarımız, ihtiyaç duydukları yazılı-
mı, çok düşük bir maliyetle ve sadece 
ihtiyaç duydukları dönemlerde kulla-
nabilecek.
Bunun yanı sıra tasarım ve analiz yazı-
lımlarının millileştirilmesi konusunda, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bir 
çalışma başlatıyoruz. Bu konuda çalış-
ma yapan firmalarımızın, yeteneklerini 
tespit edip ihtiyaç duyulacak diğer fir-
maları da kervana katarak milli tasa-
rım ve analiz yazılımları geliştirilmesi 
konusunda gayret sarf edeceğiz.
İstanbul ve çevresindeki sanayi bölge-
lerinde, arsa fiyatlarının çok yüksek ol-
ması nedeni ile firmalarımızın büyüme 
ve ilave tesis ihtiyaçlarını daha uygun 
koşullarda sağlamak için de çalışmalar 
yapıyoruz. Sakarya Sanayi Odamız ile 
birlikte, Kaynarca bölgesinde, İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi oluşturuyoruz.

MSI Dergisi: Özellikle yabancı 
firmaların offset yükümlülüklerinin, 

üye firmalarınız tarafından 
karşılanması ile ilgili çalışmalarınız 
var mı?
İlhami KELEŞ: Offset yükümlüklerinin 
karşılanması için, firmalarımızı devre-
ye sokmaya çalışıyoruz. Örneğin, Boe-
ing ile firmalarımızı bir araya getirdik 
ve bazı firmalarımızı, Boeing’in onaylı 
tedarikçisine dönüştürdük. Aynı şekil-
de, ThyssenKrupp ile 172 tane firma-
mızı bir araya getirdik. Bu çalışmamı-
zın da yeni iş birliklerini doğuracağına 
inanıyoruz.

MSI Dergisi: Farklı kamu kurumlarının, 
çeşitli konularda verdiği destekler 
var. Küme olarak, bu desteklerden 
yararlanmak için neler yapıyorsunuz?
İlhami KELEŞ: Devlet desteklerinin bir 
kısmı, firmaların gruplanarak, küme-
lenerek, toplu hâlde başvurmalarını 
gerektiriyor. Bunlardan biri, Uluslara-
rası Rekabeti Geliştirme (URGE) deste-
ği. Firmalarımızın bu tip desteklerden  

SAHA İstanbul, T625’in, yurt dışından alınan bazı sistem ve bileşenlerinin 
millileştirilmesi ile ilgili üretim grupları oluşturuyor.

SAHA İstanbul’un, katkı vermeyi
 hedeflediği platformlar arasında, 

HÜRKUŞ da bulunuyor.
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istifade etmesi için, organizasyon yü-
kümlülüğünü üstleniyoruz. Hâlen de-
vam eden, 2 tane onaylanmış URGE 
projemiz mevcut ve bunlarda, toplam 
32 firma yer alıyor. Bu projelerin, %75 
hibe desteği imkânından da faydala-
narak firmalarımızın, AS9100 belgesi 
almaları için aracılık yapıyoruz. Böyle-
ce, bu firmalarımızı, uluslararası kalifi-
kasyon düzeyine ulaştıracağız ve ulus-
lararası iş ağına dahil edeceğiz.
Bunun yanı sıra Teknoyatırım ve stra-
tejik ürün desteklerinin alınmasında da 
firmalarımıza yardımcı olmaya gayret 
ediyoruz.
Düzenli tedarik yapan; NATO ve CERN 
gibi uluslararası organizasyonların, fir-
malarımızdan ürün almalarını temin 
etmek için de girişimlerde bulunuyoruz.

MSI Dergisi: Üniversitelerle iş birliği 
çalışmalarınız hakkında da bilgi 
verir misiniz?
İlhami KELEŞ: Bünyemizde, 11 tane 
üniversite mevcut. Bu üniversitele-
rin 5’i ile özel protokollerimiz var. Bu 
protokoller; üniversiteler ile birlikte 
proje yapmayı; üniversitelerin labo-
ratuvarlarının firmalarımız tarafından 
kullanılmasını; üniversitelerin, sektö-
rün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, 
yüksek lisans ve doktora programları 
açmasını; kariyer günlerini; stajyer 
değişimini ve sektörün ihtiyaçlarını da 
karşılayacak müfredatlar oluşturul-
masını kapsıyor.
Siber güvenlik konusunda bir platform 
oluşturmak için de üniversitelerimizle 
çalışıyoruz. Gerek lisans gerekse yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerini, 
milli siber güvenlik yazılımları geliş-
tirmek için yönlendirmeyi amaçlıyo-
ruz. Platform; SAHA İstanbul, TÜBİTAK 
BİLGEM ve MARTEK’in iş birliği ile ku-
rulacak ve siber güvenlik konusunda 
çalışan firmaları bir araya getirecek. 
Üniversitelerimizi, bu platformun birer 
parçası yapacağız. Ulaşmak istediğimiz 
platformda, öğrencilerin bitirme proje-
leri ya da tezleri, hedeflenen milli yazı-
lımın parçaları olacak ve bu parçalar, 
platform nezdinde entegre edilecek.
Odalarımızla koordineli bir şekilde, 
mini işletme yüksek lisans programları 
düzenliyoruz. Böylece, firma çalışanla-
rımızın sektörel birikimlerini ve eğitim 
seviyelerini arttırmaya da katkı sağlı-
yoruz.

MSI Dergisi: Firmaların, sıklıkla test ve 
sertifikasyon konularında da desteğe 

ihtiyacı oluyor. SAHA İstanbul, bu 
konuda neler yapıyor?
İlhami KELEŞ: Akredite test laboratu-
varı eksikliklerimiz nedeni ile test ve 
sertifikasyon konularında, çoğunlukla 
dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı ortadan 
kaldırmak üzere, önemi çalışmalar 
yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
bünyesindeki Havacılık ve Uzay Tek-
nolojileri Genel Müdürlüğü ve Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğünü; SSB’nin 
Kalite-Test ve Sertifikasyon Dairesi, 
Sanayileşme Dairesi ve bağlısı TR Test 
A.Ş.yi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
altındaki Türk Standartları Enstitüsü ve 
TÜBİTAK’ı; TUSAŞ, THY Teknik, Baykar 
Makina, Skyjet, Alp Havacılık, Altınay 
gibi platform üreticisi firmalarımızı; 
İTÜ, Anadolu Üniversitesi gibi bu konu-
larda kabiliyeti olan üniversitelerimizi 
bir araya getirdik. “Elimizde neler var, 
elimizdekilerin ne kadarı akreditedir, 
daha nelere ihtiyacımız var ve bu ih-
tiyacı hangi yol ve yöntemlerle karşı-
layabiliriz?” konularında bir çalışma 
başlattık. Çalışmamız, daha önceden 
başlayan başka bir çalışmayla örtüştü-
rüldü ve sonuçta, TÜBİTAK MAM’ın edi-
törlüğünde ve Havacılık ve Uzay Tekno-
lojileri Genel Müdürlüğü nezdinde, bir 
rapor hazırlandı. Şimdi bu rapor ile or-
taya çıkan hususları, kurulacak bir test 
merkezi ile karşılayabiliyor olmak ve 

bu konuda dışa bağımlılığımızı ortadan 
kaldırmak için gayret sarf ediyoruz.
Bunun yanı sıra Test ve Sertifikasyon 
Komitemiz; Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğünü, THY Teknik’i, TÜRKAK’ı, TSE’yi 
ve Türk Loydu’nu da dâhil etmek sureti 
ile yerli firmalarımız tarafından, AS9100 
kalifikasyon belgesinin verilebilmesini 
sağlayabilmek için bir çalışma başlattı. 
TÜRKAK, eğitimlere ve organizasyon 
değişikliği çalışmalarına başladı.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
İlhami KELEŞ: Çalışmalarımızı, Türki-
ye’nin 2023 hedefleri ile uyumlu ola-
rak sürdürüyoruz. Bu yolda bize ivme 
kazandıracak olan SAHA EXPO etkin-
liğimizi, 13-15 Eylül tarihlerinde, İstan-
bul’da gerçekleştireceğiz. SAHA EXPO, 
ihtiyaç sahiplerini, ürün ve hizmet su-
nan firmalarımızla bir araya getirecek; 
sektör içindeki iletişimi ve koordinas-
yonu arttıracak; yeni iş birliklerini do-
ğuracak. Buradan, bir kez daha, sek-
törün tüm paydaşlarını, SAHA EXPO’ya 
davet etmek istiyorum.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri 
İlhami Keleş’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Çalışmalarımızı, Türkiye’nin 2023 hedefleri ile uyumlu olarak 
sürdürüyoruz. Bu yolda bize ivme kazandıracak olan 
SAHA EXPO etkinliğimizi, 13-15 Eylül tarihlerinde, İstanbul’da 
gerçekleştireceğiz. SAHA EXPO, ihtiyaç sahiplerini, ürün ve hizmet 
sunan firmalarımızla bir araya getirecek; sektör içindeki iletişimi 
ve koordinasyonu arttıracak; yeni iş birliklerini doğuracak.
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MİLGEM sınıfı korvet-
ler; TCG HEYBELİADA 
(F-511)’nın 27 Eylül  

2011’de; TCG BÜYÜKADA 
(F-512)’nın da 27 Eylül 
2013’te hizmete girmesi 
ile hem Türkiye’nin çevre 
denizlerinde hem de çe-
şitli görevler kapsamında, 
dünya denizlerinde bayrak 
göstermeye başladılar. 
Gemiler, ortaya koydukları 
performansın bilinirliğinin 
ve görünürlüklerinin art-
ması ile birlikte, giderek 
daha fazla ülkenin ilgisini 
çekti. Bu ülkelerden biri 
olan Pakistan ile Türkiye 
arasındaki sıcak ilişkiler, 
MİLGEM’i sipariş eden ilk 
ülkenin Pakistan olması ile 
sonuçlandı.
Pakistan’ın MİLGEM si-
parişinin yakın olduğunun 
habercilerinden biri, IDEF 
2017 sırasında, Savun-
ma Sanayii Başkanı Prof.  
Dr. İsmail Demir ile Pakis-
tan Savunma Üretim Bakan 
Müsteşarı Syed Muhammad 
Owais arasında imzalanan,  
MİLGEM Niyet Beyanı  
olmuştu. Sonrasında ilerle-
yen görüşmeler, meyvesini, 
5 Temmuz’da imzalanan 
sözleşme ile verdi.

4 Gemi, 2 Tersane ve 
Özgün Tasarım
Türkiye ile Pakistan arasında 
imzalanan sözleşmenin ana 
hatları, şöyle sıralanıyor: 
n	 İlk 2 gemi, İstanbul

Tersanesi’nde inşa 
edilerek Pakistan’a 
teslim edilecek.

n	 Son 2 gemi, 
Karaçi Tersanesi’nde 
inşa edilecek.

n	 Son gemi, Pakistan’ın
Maritime Technologies 
Complex (MTC) 
kurumunun da 
katılımıyla ortak olarak 
tasarlanacak.

n	 Sözleşme, Pakistan’a,
teknoloji ve fikri mülkiyet 
haklarının transfer 
edilmesini de kapsıyor.

Pakistan Deniz Kuvvetle-
ri tarafından konu ile ilgili 
yapılan açıklamalarda, şu 
ifadeler yer aldı: “3’üncü 
ve 4’üncü gemilerin Karaçi 
Tersanesi’nde inşa edilme-
si, tersanenin endüstriyel 
üretim konusundaki ye-
teneklerini ve gelecekteki 
gemi inşa potansiyelini art-
tırmakla kalmayacak, aynı 
zamanda yeni iş imkânları 
yaratarak ve yüksek nite-
likli personel yetiştirerek 

24 - Ağustos 2018

MİLGEM, Öncü Rolünü 
Pakistan’da da Sürdürecek

Gerek korvet sınıfına getirdiği 
solukla gerekse Türkiye’nin 
askeri denizcilik sanayinin gelişimine 
sağladığı katkı ile bir gemi sınıfının 
çok ötesine geçen MİLGEM, benzer 
görevleri, Pakistan için de üstlenecek. 
4 adet MİLGEM korvetinin, teknoloji 
transferi ve ortak üretimi de 
kapsayacak şekilde satışını konu alan 
sözleşme, Askeri Fabrika ve 
Tersane İşletme Anonim Şirketi 
(ASFAT A.Ş.) ile Pakistan Savunma 
Üretim Bakanlığı arasında, 
5 Temmuz’da, İslamabad’da 
imzalandı. MİLGEM sınıfı korvetler 
ile caydırıcılığını arttıracak 
olan Pakistan, 2 gemiyi Karaçi 
Tersanesi’nde inşa edip son geminin 
tasarımında rol alarak, kendi askeri 
denizcilik sanayini de geliştirecek.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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ulusal ekonomiye katkı 
sağlayacak… MİLGEM’ler, 
Pakistan Deniz Kuvvetleri-
nin muharebe yeteneklerini 
önemli ölçüde arttıracak ve 
bölgedeki deniz güvenliği 
operasyonlarının etkin şe-
kilde yerine getirilmesine 
yardımcı olacak. MİLGEM 
sınıfı gemiler, kabiliyetli ve 
etkin platformlar ve modern 
donanmalardaki muadili ge-

milerden geri kalan hiçbir 
yanları yok. Gemiler, geliş-
miş görünmezlik özellikleri-
ne; özgün füze sistemi dâhil 
5’inci nesil silah ve sensör-
lere sahip olacak. Böylece, 
deniz harbinin tüm çeşitle-
rinde görev alabilecekler.”
5 Temmuz’da, atılan imza-
larla ilgili açıklama yapan 
ve o tarihte Milli Savunma 
Bakanı olarak görev yapan 
Nurettin Canikli de şunları 
söyledi: “Bu projede birçok 
ülke ile yarıştık. Hem kali-
te hem fiyatta son derece 
iyi bir teklif verdik… Bu, sa-
vunma alanında, Türkiye’nin 
tek seferde yaptığı en yükse 
ihracattır. Milyar dolarlık bir 
projedir.”

Projede, bu açıklamaların 
ötesinde bir ayrıntı, henüz 
kamuoyu ile paylaşılma-
dı. Projenin takvimi, söz-
leşmenin toplam bedeli, 
gemilerin silah ve sensör 
konfigürasyonu gibi ayrıntı-
lar belli oldukça, okuyucu-
larımızla paylaşmayı sür-
düreceğiz.

Köklü İş Birliği
Pakistan Deniz Kuvvetle-
rinin MİLGEM’i seçmesi,  
iki ülkenin, askeri deniz-
cilik alanındaki iş birli-
ğinin son halkasını oluş-
turuyor. Resmi ilişkiler, 
gemilerin liman ziyaret-
leri, tatbikat ve eğitimle-
rin yanı sıra:

n	 Pakistan’ın envanterinde,
2 adet YONCA ONUK 
MRTP 15 ve 2 adet 
YONCA ONUK MRTP 33 
bot bulunuyor.

n	 Pakistan Deniz
Kuvvetleri Denizde 
İkmal Gemisi projesi, 
STM ana yükleniciliğinde, 
takvimine uygun olarak 
devam ediyor.
Gemi, ilk seyrini, 
31 Mart’ta, başarıyla 
gerçekleştirdi. Geminin 
Karaçi Tersanesi’nde 
inşa süreci, tersanenin, 
MİLGEM gibi modern 
gemileri inşa edecek 
kabiliyetler kazanmasına 
önemli katkılar 
sağladı.

4 adet MİLGEM korvetinin, teknoloji transferi ve ortak üretimi de kapsayacak şekilde satışını konu alan sözleşme, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme 
Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında, 5 Temmuz’da, İslamabad’da imzalandı.

© Pakistan Deniz Kuvvetleri

TCG HEYBELİADA (F-511)
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n	 Pakistan Deniz
Kuvvetlerinin AGOSTA 
90B sınıfı denizaltıları, 
STM ana yükleniciliğinde 
modernize ediliyor. 
Proje modeli uyarınca, 
ilk denizaltı için 
çalışmalara başlayan 
STM; ikinci denizaltının 
modernizasyonu ile 
ilgili siparişi de Şubat 
ayında aldı. İlk denizaltı, 
2020 yılında teslim 
edilecek. Projede, 
başta ASELSAN ve 
HAVELSAN olmak 

üzere, diğer Türk 
firmalarının da 
önemli iş payları 
bulunuyor.

MİLGEM ile birlikte, daha 
çok sayıda Türk firması-
nın, alt sistem ve bileşen 
sağlayarak, bu iş birliğinin 
bir parçası hâline gelmesi 
bekleniyor. u

Pakistan Deniz Kuvvetleri, MİLGEM’i yakından tanıyor. Son olarak, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın resmi davetlisi olarak, 

10-14 Aralık 2017 tarihlerinde Türkiye’de bulunan Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi ve beraberindeki heyet, 

TCG HEYBELİADA (F-511)’da incelemelerde bulundu. TCG BÜYÜKADA (F-512) ise 
2016 yılının Ekim ayında, Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Her ne kadar resmi açıklamalarda yer almasa da özellikle çeşitli İnternet sitelerinde, MİLGEM’lerin, 
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin TARIQ sınıfı gemilerinin yerini alacağına dair değerlendirmeler 

yapılıyor. Fotoğrafta, TARIQ sınıfı PNS SHAH JAHAN (F-185), AMMAN 2017 tatbikatında görülüyor.
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MSI Dergisi: Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri, geçtiğimiz yıl, 
kuruluşunun 10’uncu yıldönümünü 
geride bıraktı. Bugün geldiğiniz 
noktada, Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri’nin sektördeki konumunu 
nasıl görüyorsunuz? Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın hep 
kullandığı piramitte, hangi konumda 
bulunuyorsunuz?
Dr. Hakan BAŞARAN: Koç Bilgi ve Sa-
vunma Teknolojileri, sınırları belli bir 
alanda faaliyet gösterip uzmanlaşmayı 
hedefleyerek bugünlere geldi. İlk baş-
ta, sualtı akustiği, komuta-kontrol ve 
simülasyon alanlarında faaliyet göster-
me planlarımız vardı. Komuta-kontrol 
ve simülasyon alanlarının daha kala-
balık olduğunu ve geliştirme aşama-
sında ürünler olduğunu görünce, sualtı 
akustiğine ağırlık vermeyi tercih ettik. 
Tüm çözümlerimizi, özgün Ar-Ge ça-
lışmaları yaparak ortaya koyduk. Hem 
ihtiyaç duyduğumuz bazı altyapıları 
oluşturmada hem de bazı projeleri yü-
rütmede, TÜBİTAK’ın önemli destekle-
rini gördük ve dengeli ve planlı bir şe-
kilde büyüdük.
Böylece, geçen 10 yıl içinde, ulusal pa-
zarda, deniz platformlarında ve sualtı 
harbinde, bağımsız bir sistem olarak 
kullanılan ya da daha büyük bir sistemin 
parçası olan çeşitli özgün çözümler ge-
liştirdik. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), SSB ve 
ana entegratörlerle iş ilişkileri kurduk. 
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ismi 
ve çözümleri, sektörde tanınan ve bili-
nen bir marka hâline geldi. Bu süreçte, 
insan kaynağımızı da hep geliştirdik.
Sektördeki konum konusuna, biz, sür-
dürülebilirlik açısından bakıyoruz. Sa-
vunma ve havacılık sektörü, farklı sek-
törlerde faaliyet gösteren sanayicilerin 
de ilgisini çeken, özel bir çalışma alanı. 
Fakat bu sektörün, kendine has nitelik-
leri var. Biz, her zaman, ilk planda tu-
tulması gereken şeyin, sürdürülebilir 

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri 
Direktörü Dr. Hakan BAŞARAN:

“Uzmanlık alanlarımızda, 
teknolojinin integralini; 
ürünlerimizin ise türevini alıyoruz.”

Çalışmalarını, sualtı akustiği alanına odaklayan 
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş., hem 
teorik bilginin hem de uygulama bilgisinin büyük 
fark yarattığı bu alanda, yenilikçi ve rekabetçi 
çözümleri ile öne çıkıyor. Sualtı akustiği alanı, 
suyun özelliklerinin, bulunulan coğrafi alana ve yılın 
dönemine göre değişkenlik göstermesi nedeniyle 
düzenli, planlı ve zamana yayılan bir çalışma 
gerektiriyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri de 
projelerini, benzer şekilde, sabırlı ve aşamalı bir 
yaklaşımla ele alıyor. Geçtiğimiz yıl, kuruluşunun 
10’uncu yıldönümünü kutlayan Koç Bilgi ve 
Savunma Teknolojileri’nin, başta sualtı akustiği 
alanındakiler olmak üzere, yürüttüğü çalışmalar 
hakkında, Savunma Teknolojileri Direktörü 
Dr. Hakan Başaran’dan bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubaraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.comA

ks
i b

el
ir

ti
lm

ed
ik

çe
 t

üm
 f

ot
oğ

ra
fl

ar
:  

©
 K

oç
 B

ilg
i v

e 
Sa

vu
nm

a 
T

ek
no

lo
jil

er
i A

.Ş
.

©
 M

SI D
ergisi



Ağustos 2018 - 29

bir yapı kurmak olduğunu düşünüyo-
ruz. Konu, sadece finansal sürdürüle-
bilirlik de değil. Örneğin, 2-3 yetenekli 
kişinin bir araya gelmesi, eğer kurum-
sal bir yapı oluşturulmaz ve bir ekip 
yetiştirilmezse sürdürülebilir bir yapı 
değildir; birinin başına bir şey gelse, 
yapı çökebilir.
Sürekli sürdürülebilir ekosistemin bir 
parçası olmak için çalışıyoruz. Bu yapı-
nın bir parçası olabilmek için, kurumsal 
standartlara uyumlu olmalısınız. ISO bel-
gelerine, CMMI belgesine sahip olmalısı-
nız. Her şeyi kendiniz yapmayacaksınız; 
ekosistem ile birlikte çalışacaksınız. 
Örneğin, bizim iş yaptırdığımız bir sürü 
OSTİM firması var. Bir diğer örnek de 
transdüser üretimi ve sanayileşmesi ko-
nusunda, 2 üniversite öğretim üyesinin 
yetişmesine katkıda bulunmamız.
Sürdürülebilir ekosistemin moderatö-
rü de devlet olmalı. Bizim sektör öze-
linde, bu görevi, ağırlıklı olarak SSB 
üstleniyor.
Sorunuzdaki piramide gelecek olur-
sak… Koç Bilgi ve Savunma Teknoloji-
leri, TÜBİTAK’ın da destekleriyle ürün 
odaklı Ar-Ge projeleri yaparak ve ana 
entegratör, ana platform üreticisine 
veya ana yüklenici için ürün geliştire-
rek tedarikçi konumunda taşın altına 
elini sokuyor. Bizim için piramitteki 

konumumuzdan çok, sürdürülebilir 
ekosistemin bir parçası olmak hususu 
daha öncelikli.

MSI Dergisi: Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri’nin mevcut durumu 
hakkında; ciro, çalışan sayısı, proje 
sayısı, ihracat gibi bazı sayısal bilgileri 
paylaşabilir misiniz?

Dr. Hakan BAŞARAN: Koç Bilgi ve 
Savunma Teknolojileri, Koç Şirketler 
Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. 
Aynı çatıda bulunan KoçSistem’in bir 
iştiraki olarak; mali işler, insan kay-
nakları, kurumsal iletişim, idari işler  
ve hukuk gibi konularda,     KoçSistem’den,  
15-20 kişilik bir ekipten destek  
alıyoruz.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından 
geliştirilen ve tespit ve izleme maksatlı kullanılan 
akıllı şamandıralar, çok farklı uygulamalar için bir 
platform olma potansiyelini taşıyor. 

Resimde, Akıllı Şamandıralar, denize indirilmeden önce görülüyor.
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Bu hibrit yapı içinde, Koç Bilgi ve Savun-
ma Teknolojileri bünyesinde, büyük bir 
kısmı elektronik, bilgisayar ve makine 
mühendislikleri ile akustik, fizik, mal-
zeme ve endüstri mühendisliği alanla-
rında çalışan, 50 kişilik bir mühendis ve 
teknisyen ekibi görev yapıyor. Bu ekip, 
alanlarında son derece birikimli ve tec-
rübeli. Eğitim seviyesi açısından baktı-
ğımızda da personelimizin yarısından 
fazlası, alanlarında doktora ve yüksek 
lisans derecelerine sahip.
Hâlihazırda, 15 civarında proje yürütü-
yoruz. Bu projelerin yarısı, gemiye en-
tegre edilecek milli ve özgün ürünler; 
diğer yarısı ise müstakil deniz silah ve 
savunma sistemleri veya deniz akustik 
test sahası sistemleri.
Sektöre baktığımızda, biz de dâhil, 
firmaların sunduğu ürünler, genellik-
le Ar-Ge safhası tamamlanmış, ürün 
geliştirme (Ür-Ge) safhasında sona 
gelinmiş sistemlerden oluşuyor. Bun-
lar seri üretime geçtikçe, hem bizim 
hem de sektörün cirosunun artacağı-
nı değerlendiriyorum. Şu anda, 25-30 
milyon lira düzeyinde olan yıllık ciro-
muzun, bu süreçte, 3-4 kat artmasını 
bekliyoruz.
İhracat tarafında ise sistemlerimizin 
seri üretime geçmesi ile birlikte, önü-
müzdeki 4-5 yıllık süreçte, büyük bir 
hareketlenme olacağını öngörüyorum.

MSI Dergisi: Koç Holding bünyesinde 
hizmet veriyor olmanız, nasıl bir fark 
yaratıyor? 
Dr. Hakan BAŞARAN: Koç Holding, 
ülkemizin en büyük şirketler grubu ve 
böyle bir yapıda çalışmak, bizlere onur 
veriyor. Holdingin çok büyük bir marka 
değeri var ve bu değeri taşımanın da 
ağır bir sorumluluğu bulunuyor. So-
rumluluğumuzu yerine getirme isteği, 
daha fazla çalışmak ve daha fazla üret-
mek konusunda bizleri motive ediyor.

Teknolojinin İntegrali, 
Ürünlerin Türevi
MSI Dergisi: Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri’nin öz yetkinliklerini nasıl 
sıralarsınız? Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri, hangi konularda, neleri, 
rakiplerine göre daha iyi yapıyor; Koç 
Bilgi ve Savunma Teknolojileri’ni hangi 
özellikleri öne çıkartıyor?
Dr. Hakan BAŞARAN: Alanında yetkin 
insan kaynağımızı, öz yetkinliklerimizin 
en başına yerleştiriyorum. Ekibimiz; 
sualtı sistemleri, akustik sinyal işleme, 
sualtı ortamı modelleme, akustik tes-
pit teşhis ve sınıflandırma bağlamında, 
farkındalık düzeyinde teorik bilgiye ve 
uygulama düzeyinde tecrübeye sahip. 
Elektronik sistem tasarımı, gömülü ya-
zılım uygulamaları, sinyal işleme, veri 
füzyonu, mekanik ürün tasarımı ve mo-

delleme ve simülasyon konularında, 
yenilikçi ve rekabetçi çözümler ortaya 
koyuyorlar. Özellikle gemilerin elektro 
akustik sistemlerinde, %70’lere va-
ran millilik oranını yakalayabiliyoruz. 
Bu özgün katkıyı, gemi entegrasyonu 
tecrübesiyle de pekiştirerek pazarda 
farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. 
Yeni Tip Denizaltı Projesi’ne sağladığı-
mız Sonar Beacon ve BAMS (Breathing 

Özellikle gemilerin elektro akustik sistemlerinde, %70’lere 
varan millilik oranını yakalayabiliyoruz. Bu özgün katkıyı, 
gemi entegrasyonu tecrübesiyle de pekiştirerek pazarda 
farkındalık yarattığımızı düşünüyorum.

Echorium Dalgıç Tespit Sonarı
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Air Monitoring System / Solunan Hava 
İzleme Sistemi); Deniz Kuvvetlerimizin 
muhtelif muharip ve destek gemilerin-
de kullanılmak üzere ürettiğimiz Akus-
tik Ortam Modelleri; Akustik Yakalama 
ve İzleme Sistemleri ile ülkemize hiz-
met vermenin gururunu yaşıyoruz.
Geliştirdiğimiz çözümleri, farklı şe-
killerde bir araya getirerek türev sis-
temler geliştirebiliyoruz ve bu da bir öz 
yetkinlik olarak öne çıkıyor. Uzmanlık 
alanlarımızda, teknolojinin integralini; 
ürünlerimizin ise türevini alıyoruz. Bu 
yaklaşımı, teknoloji-pazar-üretim üç-
geninin denge noktası olarak görüyo-
ruz. Özellikle akustik sistemlerin saha 
testleri ile kalifiye edilmesinde kullan-
dığımız, çoklu akıllı akustik sistemler 
ile tespit ve izleme yeteneğimizin, bizi, 
modüler dağıtık mimaride saha kap-
laması (Wide Area Network) ve veri 
füzyonu konularında, özel bir konuma 
getirdiğini değerlendiriyoruz.
Son olarak, sahada ölçüm yapma ve 
veri toplama konularındaki birikimi-
miz, bir öz yetkinlik olarak öne çıkıyor. 
Bu alanlarda, çok ciddi bir birikimimiz 
var. Sistemlerimizi, suya girdiklerinde 
nelerle karşılaşacaklarını bilerek ta-
sarlıyoruz.

MSI Dergisi: Sahada ölçüm yapma 
konusunda biraz daha ayrıntı verebilir 
misiniz?
Dr. Hakan BAŞARAN: Diğer alanlarda 
olduğu gibi, sualtı harbinde; daha ge-
niş ifade ile denizaltı harbi, denizaltı 
savunma harbi ve mayın harbinde de 
müşteri isterleri ile teknoloji trend-
lerinin optimize edilerek maliyet ve 
performans etkin milli çözümlerin 
geliştirilmesi, çok önemli. Bu süreçte, 

en önemli noktalarda biri, 
gereksinim analizinden 
tasarıma geçerken yazı-
lım çevriminde ve dona-
nım çevriminde, kavramsal 
analizler yapılabilmek. Ama 
bunun da ötesinde, çok sa-
yıda saha testinin, özgün bir 
altyapı ile gerçekleştirilip 
kalifikasyona yönelik ölçüm-
lerin alınabilmesi, kritik bir 
kabiliyet.
Sualtı sistemlerini, diğer 
teknolojilere havi ürünler-
den ayıran en önemli nokta, 
çalışılan sahanın, yani deni-
zin karmaşık durumudur. Bu 
karmaşık durumla baş ede-
bilmenin tek çözümü ise çok 
miktarda ölçüm ve veri toplan-
ması ve bunların toplanması ile 
ilgili özgün bir altyapıya sahip 
olmak.
Bu nedenle özellikle sualtı akustik 
sistemlerinin milli ve özgün üretimi, 
sadece teorik bilgi yetkinliğine bağı 
değildir. Kalifikasyon sürecindeki de-
niz testlerinin, etkin ve yetkin bir şe-
kilde yapılabilmesi gerekir. Bunun 
için de kullanılacak deniz ortamının 
çok iyi modellenmesi ve uygun altya-
pının oluşturularak uzun soluklu saha 
ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gere-
kir. Bu süreç, aynı zamanda derin bir 
deneyim ister. Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri, deniz ile haşır neşirliğin 
ötesine geçerek, adanmış modelleme 
ve saha testleri çalışmaları gerçekleş-
tirebilmesiyle burada fark yaratıyor.
İsterlerden gereksinim analizine, ora-
dan da tasarıma geçerken, kavramsal 
tasarım sonrası yaptığımız deniz öl-

çümleri ile tasarımın, gerçek ortama 
uyumunu arttırıyoruz. Ürünlerimizi, 
kritik tasarım öncesi ve sonrası, çevre 
deniz şartlarında, yılın farklı zamanla-
rında ve farklı konumlarda, çok mik-
tarda teste tabi tutularak nihayetlendi-
riyoruz.
Bu birikimimiz sayesinde, bazı ürünle-
rimizde, büyük veri ve analitik temelli 
akıllı ve gömülü bileşenlerimiz; bazı-
larında ise gerçek zamanlı GPS, RF ve 
akustik tespit ile konumlandırma ve 
izleme özelliği yer alıyor. Bazı ürünle-
rimizde de tespit, teşhis ve izleme iş-
levleri bir arada bulunuyor.
Çalışmalarımız, denizcilik alanında, 
dünyanın önde gelen firmalarının da 

dikkatini çekiyor. Örneğin, Yeni Tip 
Denizaltı Projesi’nin ana yük-
lenicisi ThyssenKrupp Marine 
Systems (TKMS), uzun süre 
bizimle çalıştıktan sonra, alt-
yapı ile ilgili ihtiyaçlarını bize 
ürettirdi ve bu konuda bizi, 
kalifiye alt yüklenici listesine 

dâhil etti.

MSI Dergisi: Son bir yıl içinde, 
projelerinizle ilgili gerçekleşen 
önemli gelişmeleri sıralayabilir 
misiniz?

32 - Ağustos 2018

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde kullanılan Sonar Beacon sistemi, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri 
tarafından sağlanıyor. Resimde, Sonar Beacon sisteminin, ana kontrol birimi ve 
transdüserleri (LF ve HF) görülüyor.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, BAMS 
sistemini, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin 3’üncü 
gemisi için teslimata hazır hâle getirdi.
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Dr. Hakan BAŞARAN: Sualtı sistemleri 
üretiminde en büyük meydan okuma, 
kalifikasyon testlerinin milli imkan ve 
kabiliyetlerle gerçekleştirilmesidir 
ve bu yıl, bu konuda güzel bir örneği, 
hep birlikte yaşıyoruz. ROKETSAN ana 
yükleniciliğinde yürütülen bir projede,  
özgün tasarımımızın deniz ortamın-
da test edilmesi aşamasına geldik.  
Bu aşama, çok emek yoğun ve tecrü-
be gerektiren, karmaşık bir süreç ve 
onlarca, belki yüzlerce deneme yapıl-
masını gerektiriyor. Şimdi bu sürece 
girdik. Adrenalini yüksek, heyecanlı, 
takım ruhu ile mesai kavramı olmaksı-
zın çalışmayı gerektiren, diğer yandan 
her bir adımda başarının zevkini yudum 
yudum çıkarmakta olduğumuz bu ça-
lışma, bence en önemli gelişme olarak 
belirtilebilir. 
Bir dip mayınının geliştirileceği  
MALAMAN projesi kapsamında, mil-
li akıllı mayın üretimi çalışmalarının, 
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri 
proje yöneticiliğinde, TÜBİTAK SAGE ve 
MKEK ile başlatılması, bu sene içindeki 
en önemli gelişmelerden bir diğeri.
Bu çalışmalar sırasında, test alan-
larında, akıllı gömülü sisteme sahip 
akustik şamandıralarımız kullanılıyor.  
Bunların, müşteri isterleri çerçeve-
sinde, mermi tarassut sistemi olarak 
türevlenmesi ve 5/54” (127 mm)’lik 
milli top için tasarlanması da bizim 
için ayrı bir heyecan ve gurur kaynağı 
oldu.
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde, Sonar 
Beacon ve BAMS sistemlerinin, 3’üncü 
gemi için teslimatlara hazır hâle getiril-
mesi de şirketimiz için önemli gelişme-
lerden bir diğeri olarak sıralanabilir.
Bu senenin, bizim için fark yaratan ge-
lişmelerden biri de Deniz Kuvvetlerimiz 
için, Desan Tersanesi’nin inşa edeceği 
Acil Müdahale Botu’na sağlayacağımız, 

milli Akustik Yakalama İzleme (Sonar 
Beacon Tespit) Sistemi. Böylece, Sonar 
Beacon Sistemi’ni ürettiğimiz gibi, onu 
tespit eden sistemin de üreticisi olma 
mutluluğunu yaşıyoruz.
Dalgıç tespit sonarları konusunda, 
Echorium ürünümüzle çok yetkin bir 
çözüme sahibiz. Bunu, henüz askeri bir 
uygulama için sağlama fırsatımız ol-
madı; ancak TÜPRAŞ, bu çözümümüz-
le ilgilendi ve 2 adedinin kurulumunu 
tamamladık. Şu anda, TÜPRAŞ’ın su 
altından korunması konusunda, başarı 
ile görev yapıyorlar. Yıl sonundan önce, 
3’üncü sistemi de kuracağız ve bunlar, 
entegre olarak çalışmaya başlayacak. 
Böylece, TÜPRAŞ, dünyanın en etkin 
dalgıç tespit sistemlerinden birine sa-
hip olacak.
Ürünlerimizle SSB’nin 2017-2021 Stra-
tejik Planı’nda yer alan iki önemli stra-
tejik hedefe (STRATEJİK HEDEF 1.1.9. 
Hassas tesislerin korunmasına yöne-
lik olarak, teknolojiye dayalı entegre 
çözümler oluşturmak ve uygulamak; 
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Savunma sa-

nayii sektörüne hizmet edecek test ve 
değerlendirme organizasyonunu oluş-
turmak) katkıda bulunmanın gururunu 
yaşıyoruz.

MSI Dergisi: IDEF 2017 sırasında, 
TÜBİTAK BİLGEM ile Genel Çerçeve 
İş Birliği Protokolü imzalamıştınız. 
5 yıl süreli protokol; Sualtı Telefonu, 
Mesaj İşletim Sistemi, Sualtı Savaş 
Yönetim Sistemleri ve Modelleme ve 
Simülasyon Sistemleri ile ilgili ortak 
çalışmalar yapılmasını öngörüyordu. 
Bu protokol kapsamındaki 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verir misiniz?
Dr. Hakan BAŞARAN: Gayet verimli 
beyin fırtınalarımız devam ediyor. Bu 
konudaki ilk adımlarımızı, Sualtı Tele-
fonu’nun satışına yönelik bir lisans an-
laşması yaparak attık. Bu sistemle ilgi-
li, üretimden kalkmış bazı bileşenlerin 
yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapıyo-
ruz. Ayrıca, sistemin transdüserlerini 
de üreterek tümleşik ürün satışını biz 
sağlıyoruz.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri’nin, 
basınç tankı ve akustik test havuzu alt yapısı.
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MSI Dergisi: Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri çalışanlarının, akademik 
faaliyetlerde de etkin olduğunu ve 
yayınlar yaptığını görüyoruz. Bunlarla 
ilgili rakamsal bilgiler verebilir 
misiniz? Bu faaliyetler, Koç Bilgi ve 
Savunma Teknolojileri’ne ve sektöre 
nasıl katma değer sağlıyor?
Dr. Hakan BAŞARAN: Önce rakamla-
rı verecek olursam; 4 adet ulusal pa-
tentimiz, 3 marka ailesi tescilimiz var. 
6 adet uluslararası; 19 adet de ulusal 
bildiri sunduk.
Patent, savunma sektöründe, neyi na-
sıl yaptığınızı anlatmanızı gerektirdiği 
için çok tercih edilmiyor. Diğer yandan, 
markalaşma çok önemli ve biz de buna 
ağırlık veriyoruz. Ar-Ge’den Ür-Ge’ye 
geçerken, marka tescili başvurularımı-
zı yapıyor ve ürünleşmenin tamamlan-
ması ile tescillerimiz alıyoruz.

MSI Dergisi: Ürünlerinizin 
ömür devirlerine yönelik çalışmalarınız 
var mı?
Dr. Hakan BAŞARAN: Son dönemde 
SSB, entegre lojistik destek çalışmala-
rına öncülük ediyor. Seri üretime geçiş 
sürecinde, şirketlerin, artık bu konuya 
da eğilmeleri gerekiyor. Biz de benzer 
çalışmalar içindeyiz. Sahada da destek 
verebilecek bir ekip kuruyoruz.

Gelecek, Yeni Fırsatlara Açık
MSI Dergisi: Vizyon ve misyon 
ifadelerinizde, “deniz platform 
elektronik sistemleri genelinde ve 
akustik sistemleri özelinde” faaliyet 
gösterdiğinizi belirtiyorsunuz. 
Gelecekte, faaliyet alanlarınızın 
genişlemesi ve çeşitlenmesi söz 
konusu olacak mı?
Dr. Hakan BAŞARAN: Faaliyet alan-
larımızda, kısa vadede bir değişiklik 
olmayacak. Ancak 2020’den sonra, 
genişlemeler gündeme gelebilir. Bu 
genişleme; pazara, pazardaki pay-
daşlarımıza ve girmek isteyeceğimiz 
segmentlerin Türkiye’deki durumuna 
bağlı. Önceliğimiz, ürünlerimizi seri 
üretime geçirmek, ürünleşme çalış-
malarını rayına oturtmak ve sürdürü-
lebilir ekosistemimizin devamlılığını 
baki kılmak. Bunun ardından, ihracat 
yapabilen, uluslararası projelerde or-
tak olabilen bir noktaya gelmek isti-
yoruz. İhracat ve iş birliği konusunda 
da ilk hedefimiz, Avrupa Birliği. Çünkü 
dünyanın neresine gidersek gidelim 
onlarla rekabet edeceğiz.
Diğer yandan, mevcut projelerimiz seri 

üretime geçtiğinde, ekibimizi, yeni pro-
jelerle beslememiz gerekecek. Sinyal 
işleme ve akustik alanlarında, savun-
ma sektörünün dışında da projelere 
imza atabiliriz. TURMEPA ile deniz 
kirliliğini ölçecek akıllı şamandıra ko-
nusunda çalışabiliriz. Ticari sensörleri; 
bizim şamandıra tasarımımız, sinyal 
işleme kabiliyetimiz ve dağıtık sistem 
yönetimi tecrübemiz ile birleştirebiliriz 
ve sürekli olarak kirlilik takibi yapacak 
bir sistem ortaya koyabiliriz. Gemilerin 
pervane izlerini takip ederek, liman ve 
marinalara giriş ve çıkış yapan gemi-
lerin sayısını sürekli izleyebiliriz. Yat 
limanlarının korunması için, dalgıç tes-
pit sonarımızı önerebiliriz. Tüm bunlar, 
gündemimizde olan çalışmalar.
Akustik alanındaki bilgimizi karaya ta-
şıyıp belediyeler için gürültü haritaları 
da çıkartabiliriz.

MSI Dergisi: Son dönemde, sektörde 
vurgu yapılan konulardan biri de 
ürünleşme. Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri, ürünleşme konusunda 
neler yapıyor? Gelecekte hangi ürünler 
gündeminizde olacak?
Dr. Hakan BAŞARAN: Şirketimizin 
adındaki bilgi, “veri”den geliyor. Biz, 
yaptığımız projelerde, ürünlerin yanı 
sıra veri tabanları da oluşturuyoruz. 
Sürekli ölçüm yapıyoruz ve bunları, veri 
tabanlarında topluyoruz. Bu veri taban-
ları, daha sonra farklı analizlerin ya-
pılmasına imkân sağlıyor ve bu imkân, 

yeni bir iş alanı olabiliyor. Bu veriler ve 
analizler, özellikle sualtı akustiği çalış-
maları için çok değerli.
Savunma uygulamaları, bundan sonra 
tek sensörle tasarlanmayacak. Uygu-
lamaların, alan kaplamasına sahip ol-
ması isteniyor. Bu tür uygulamaların 
akıllı modüllerini, şimdiden yaratıyo-
ruz; bunlar, birbiri ile haberleşerek, 
veri transferi yaparak bir ağ oluştura-
bilecek. Ürünleşme çalışmalarının bir 
sonraki adımı bu olabilir. Belli bir alanı 
kaplayacak ağlar ya da bu ağların mo-
düllerinin satılması, bir pazar olabilir. 
Bunların, sivil alanda da uygulamaları 
olabilir.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Dr. Hakan BAŞARAN: Türkiye, yakla-
şık 25 senedir, sualtı akustiği alanında, 
sayısal teknolojiler üzerinde çalışıyor. 
Zaman ve tecrübe isteyen bu alanda, 
seri üretim aşamasında ulaştı. Seri 
üretim aşamasını da geçip artık yüzü-
müzü yurt dışına dönmeliyiz. Devleti-
miz de sektöre desteğini sürdürüyor. 
Biz de Koç Bilgi ve Savunma Tekno-
lojileri olarak, tüm bu süreçlere katkı 
vermeye devam edeceğiz.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri 
Direktörü Dr. Hakan Başaran’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

Şirketimizin adındaki bilgi, “veri”den geliyor. Biz, yaptığımız 
projelerde, ürünlerin yanı sıra veri tabanları da oluşturuyoruz. 
Sürekli ölçüm yapıyoruz ve bunları, veri tabanlarında topluyoruz. 
Bu veri tabanları, daha sonra farklı analizlerin yapılmasına 
imkân sağlıyor ve bu imkân, yeni bir iş alanı olabiliyor.
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Bu yıl, fuara, 63 ül-
keden, 1.802 firma 
katıldı. 153 ülkeden 

57.056 kişinin ziyaret et-
tiği fuar ile ilgili faaliyet-
leri, 696 medya mensubu 
takip etti. Fuarı, 94 ülke-
den ve 4 uluslararası ku-
ruluştan, 227 resmi heyet 
ziyaret etti. 39 ülkenin 
milli katılımla yer aldığı 
fuarda, 71 adet konferans 
ve çeşitli canlı gösterim-
ler de gerçekleştirildi. Bu 
sayılar, 2016 yılında ger-
çekleştirilen bir önceki 
Eurosatory fuarı ile kıyas-
landığında, hemen hemen 
aynıydı.
Katılım konusuna Türki-
ye açısından bakıldığında ise fuarda, 44 kurum ve kuruluş, 
SSB ve SSI iş birliğinde gerçekleştirilen milli katılımda yer 
alırken 14 firma ise bireysel katılım gerçekleştirdi. Fuara 
katılan ülkeler arasında Türkiye, 4.500 metrekarelik top-
lam stant alanı ile alan sıralamasında 3’üncü; 58 stant ile 
de katılımcı sıralamasında 5’inci oldu. Bu rakamlar, 2016 
yılında gerçekleştirilen bir önceki fuarın, yaklaşık 20 olan 
Türk katılımcısı ile kıyaslandığında, 3 kata yakın bir artışla 
önemli bir gelişme olarak tarihe geçti.
Türk firmaları ayrıca, sergiledikleri kara aracı sayı-
sı ile de rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardılar.  

Türk Firmalarının Eurosatory 
Katılımı, Sektörün Artan İhracat 
Potansiyelini Gözler Önüne Serdi

Dünyanın önde gelen kara sistemleri 
fuarı olarak gösterilen Eurosatory, 
10-15 Haziran tarihlerinde, Paris’te 
gerçekleştirildi. Türkiye, fuarda, 
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
ve Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI) iş birliğinde 
düzenlenen milli katılımla yer aldı. 
Fuara Türkiye’den katılan firmaların, 
sergilediği veya ilk kez tanıttığı 
platformların sayısı ise bir önceki 
fuara göre önemli bir artış gösterdi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

MSI Dergisi, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin 

Avrupa’daki tanıtımına, fuar için, 
İngilizce dilinde hazırladığı 
özel sayı ile katkı sağladı.
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Fuar organizasyonu tarafından, 29 Mayıs’ta yayınlanan  
basın bülteninde; fuar sırasında, 250’ye yakın kara  
aracının sergileneceği bilgisi yer almıştı. Fuara Tür-
kiye’den katılan firmalardan; BMC, Çukurova Sa-
vunma, FNSS, Katmerciler, Nurol Makina ve Otokar  
ile Otokar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ortak girişim  
şirketi Al-Jasoor; fuarda, toplam 24 adet tekerlekli  
veya paletli araç; 2 de insansız kara aracı (İKA)  
sergilediler. Türk firmaları ayrıca, ilk kez fuarda  
sergiledikleri araç sayısı ile de dikkat çektiler. Bu firmalar 
tarafından fuarda sergilenen yeni platformlar ise şunlar 
oldu:

n	 BMC: VURAN 4x4 zırhlı aracın 
 120 mm havan topu taşıyan sürümü,
n	 Çukurova Savunma: Hızlı Zırhlı Beko-Loder,
n	 Çukurova Savunma: Çok Maksatlı Platform,
n	 FNSS: PARS 4x4 STA,
n	 Katmerciler: KIRAÇ projesi kapsamında geliştirilen 
 zırhlı midibüs,
n	 Katmerciler: Centaur 6x6 İKA ve
n	 Otokar: TULPAR Hafif Tankı.
Fuar sırasında, lansman etkinliği düzenleyen Türk firmalar 
ise FNSS ve Menatek oldu. FNSS, fuarın ilk günü düzenlediği 
lansman töreni ile PARS 4x4 STA’yı tanıttı; Menatek ise fuarın 

Türk firmaları, 
SSB önderliğinde, 
pek çok görüşme 

gerçekleştirdiler.

Türk heyetinin en kıdemli üyeleri, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep (üstte) ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu (altta) oldu.

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar:  ©
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3’üncü günü gerçekleştir-
diği bir etkinlikle, yeni ge-
liştirdiği NAZ rulmanını ve 
MeVu periskobunu tanıttı. 
Makel Teknoloji ise fuar 
sırasında, İngiliz MDH De-
fence firması ile bir iş birli-
ği anlaşması imzaladı.
Fuarda, Türk heyetinin en 
kıdemli üyeleri ise Ege Or-

dusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Savunma Sana-
yii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu 
oldu.
MSI Dergisi de Türk savunma ve havacılık sanayisinin Avru-
pa’daki tanıtımına, fuar için, İngilizce dilinde hazırladığı özel 
sayı ile katkı sağladı.
Eurosatory fuarı kapsamında, Türk firmalarından ve Türkiye 
ile yakın ilişkiler içerisinde olan yabancı firmalardan öne çı-
kan haberleri, ilerleyen sayfalarımızda derledik. u

n	 AKSA Run Flat
n	 ALTINAY
n	 ANOVA
n	 Armaglass
n	 ASELSAN
n	 ATA ARMS
n	 Ateşçi
n	 AVS
n	 AYESAŞ
n	 BİTES
n	 BMC
n	 CES İleri Kompozit
n	 Çukurova Savunma
n	 DESAN
n	 Er Makina

n	 ESNAD Savunma
n	 FEMSAN
n	 FİGES
n	 FNSS
n	 Garanti Giyim
n	 Grup İmpeks
n	 GÜL Otomotiv
n	 HAVELSAN
n	 Huğlu Av Tüfekleri
 Kooperatifi 
n	 İdeal Av Spor
n	 IDEF 2019
n	 Kale Kalıp
n	 Katmerciler
n	 MAKEL

n	 MANAS
n	 Medyacity
n	 Menatek
n	 MKEK
n	 NERO Endüstri
n	 NORM
n	 Nurol Makina
n	 Nurol Teknoloji
n	 Otokar
n	 OSSA
n	 Öztek
n	 Öztiryakiler
n	 REPKON
n	 ROKETSAN
n	 SDT

n	 SMS
n	 STM
n	 Samsun Yurt Savunma
n	 TEKOM
n	 TEPAŞ
n	 T-KALIP
n	 TRANSVARO
n	 Turmaks
n	 Unidef
n	 Vaneda
n	 VESTEL Savunma
n	 Yakupoğlu
n	 ZED İklimlendirme
 Sistemleri

Sektör basınına ilave olarak, fuara Türkiye’den katılan kurum ve kuruluşlar şunlar oldu:
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Sahada kendini kanıtlamış 
ürünleri ile fuara katılan 

AKSA Run Flat, ürün gamın-
dan geniş bir yelpazeyi ser-
giledi. Firma, fuar boyunca, 
yabancı kara aracı üreticile-
ri ve çeşitli ülkelerin askeri 
heyetleri ile görüşmelerde 
bulundu.
Dünyada pek çok run flat 
sistemi üreticisi bulu-
nuyor. Bununla birlikte,  
AKSA Run Flat’ın ürünleri, 
montaj kolaylığı ile dün-
yadaki rakiplerinin önüne 
geçiyor. Dünyadaki mevcut 
run flat sistemleri mon-
taj ve demontaj işlemleri 
için kompleks makine ve  
teçhizat alt yapısı gerekti-
riyor. Bu sebepten dolayı 
değişim aşamasında çe-
şitli kısıtlamalar ve lojistik  
zorluklar ortaya çıkıyor, bu 
da maliyet artışına neden 
oluyor.
Bununla birlikte, AKSA 
Run Flat’ın ürünleri, jant 

büyüklüğüne göre, 2 ya da 
3 parçalı olacak şekilde ta-
sarlanarak üretiliyor. Bu 
özellik sayesinde; lastik, 

run flat sistemi ve jantın 
birbirine montajı için, dün-
ya üzerinde hemen her 
yerde bulunan, sivil nite-

likli lastik değişim maki-
nalarının ve basit el alet-
lerinin kullanılması yeterli 
oluyor. u

AKSA Run Flat, Gözünü Dünya Pazarına Dikti

AKSA Run Flat, fuar boyunca pek çok heyetle görüşme gerçekleştirdi.
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Anova, fuarda, esnek mermi yolu ürün ailesini,  
ASELSAN için geliştirdiği Çevresel İklimlendirme Bi-

rimi (ÇİB)’ni, Gerotor Hidrolik Pompa’yı ve Yakıt Transfer 
Pompasını sergiledi.
Yurt içinde teslim ettiği çok sayıda esnek mermi yolunun 
ardından, Anova, bu ürünlerini ihraç etme başarısını da 
gösterdi. Firma, bu ihracat başarılarına yenilerini ek-
lemeye yönelik olarak da Eurosatory sırasında; ABD’li, 
Güney Afrikalı ve Orta Doğulu silah sistemi üreticileri ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. Anova’nın ikili temaslarda 
bulunduğu firmalar arasında, fuara, Türkiye’den katılan 
kara aracı ve silah kulesi üreticileri de vardı. Firma, bu 
alandaki ününün giderek artmasının da etkisiyle, fuar sı-
rasında, ürün gamında yer almayan, 20x102 mm kalibre 
mühimmata yönelik esnek mermi yolu üretimi konusunda 
da talepler aldı.
Anova’nın, şu an için 9 farklı kalibre mühimmat için es-
nek mermi yolu barındıran ailenin içerisindeki 5 kalibre 
(7,62, 12,7, 25, 30 ve 40 mm), NATO standartlarındaki çe-
şitli mühimmata uygun olarak tasarlanıp üretildi. Aileyi 
tamamlayan; 7,62x54 mm, 12,7x108 mm, 14,5x114 mm ve 
30x165 mm kalibre ürünler ise Rus mühimmatlarına göre 
tasarlandı. Ortak özelliklere sahip ilk 6 üründen farklı 
olarak 7,62x51 mm ve 40 mm’lik esnek mermi yollarında, 
alüminyum gövde yerine, daha hafif ve maliyet etkin olan, 
kompozit gövde kullanıldı. İlerleyen dönemde, daha önce 
tasarlan ve üretilen kalibreler için de kompozit gövde kul-
lanılması planlanıyor.
ÇİB, Yakıt Transfer Pompası ve yurt dışına da ihraç edilen 
Gerotor Hidrolik Pompa ürünleri de fuarda büyük ilgi gö-
ren firma, çeşitli ülke firmalarıyla bu ürünlerine yönelik 
ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. u

Ürünlerinin Bilinirliği 
Artan Anova, Yeni Ürünler 
için de Talep Almaya 
Başladı

Anova standını ziyaret eden Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Faruk Yiğit, Çevresel İklimlendirme Birimi hakkında 
bilgi aldı.
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Geniş ürün gamında; kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve 
hava kuvvetlerinin tamamına yönelik çözümler bulunan 

ASELSAN’ın, fuarda sergilediği ürünlerden bazıları şunlar 
oldu:
n	 SARP uzaktan komutalı stabilize silah sistemi,
n	 Lazer Güdüm Kiti (LGK),
n	 Hassas Güdüm Kiti (HGK),
n	 ASELPOD gelişmiş hedefleme podu,
n	 Çeşitli aviyonik sistemler,
n	 HIZIR torpido karşı tedbir sistemi,
n	 ZOKA akustik torpido karıştırıcı ve aldatıcı,
n	 ASELBUOY pasif yönlü sonobuoy ve 
n	 İHTAR anti-drone sistemi.
Bu ürünlerden bazılarını tek başlarına sergileyen ASELSAN, 
birbiri ile entegre olarak kullanılan çözümlerini de bir arada 
sergileyerek, komple çözüm üreticisi kimliğini ön plana çı-
kardı. Firma, statik bir kaide üzerine yerleştirdiği; HGK, LGK 
ve ASELPOD’u bir arada sergileyerek, hava platformlarının 
hassas taarruz ihtiyacına yönelik komple çözüm paketini 
tanıtırken; ASELBUOY, HIZIR ve ZOKA’yı da ayrı bir kaideye 
yerleştirerek, denizaltı savunma harbi süitini tanıttı.
Firma fuarda, Avrupalı uçak üreticileri ile 3’üncü ülkelerin 
ihtiyacına yönelik olarak, savaş uçağı kokpiti ve aviyonik sis-
temlere yönelik çözümler konusunda görüşmeler de ger-
çekleştirdi.

ASELSAN’ın Avrupa pazarında ilk kez sergilediği İHTAR ise 
Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, İngiltere Makedonya, 
Nijerya, Şili ve Ummanlı yetkililer tarafından ilgiyle karşılandı.
Firma, son dönemde imzaladığı pek çok anlaşmaya konu olan 
SARP’ı ise M134 Minigun entegre edilen SARP-L konfigürasyo-
nunda sergiledi. Benzer bir anlaşma, 8 Haziran’da ASELSAN ve 
Nurol Makina arasında imzalanmıştı. ASELSAN, 149.960.000 
dolar değerindeki bu anlaşma kapsamında, uzaktan komutalı 
silah sistemlerinin yanı sıra radarlar, elektro-optik sistemler 
ve komuta kontrol maksatlı teçhizat tedarik edecek. u

ASELSAN standını, hem Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus 
Emre Karaosmanoğlu (solda) hem de Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Faruk Yiğit (sağda) ziyaret ettiler.

ASELSAN, LGK (üstte), HGK (ortada) ve ASELPOD’u (altta); birbiri ile entegre 
çalışan komple bir çözüm olarak tanıttı.

ASELSAN, Komple Çözüm 
Sağlayıcısı Kimliğini Vurguladı
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Standında, geniş ürün 
ailesinde yer alan tak-

tik pompalı tüfeklerine yer 
veren ATA ARMS, 40 mm 
çapındaki tüfek altı bomba-
atar BA 40 ve 7,62x51 mm 
(.308 WIN) çapındaki kes-
kin nişancı tüfeği ASR 308 
ürünlerini ise fuarda görü-
cüye çıkardı.
MPT-76 piyade tüfeğinin, 
hâlihazırda 8 farklı parça-
sını üretmekte olan ATA 
ARMS, buradan gelen bi-
rikimden de faydalanarak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarına yönelik ola-
rak, MPT-76 ile uyumlu BA 
40’ı geliştirdi. İstenildiğin-
de MPT-76’dan sökülebilen 
ve arkasına takılan dipçikli 
kabza aparatı ile tek ba-

şına da kullanılabilen bu 
bombaatar, 40 mm çapın-
daki standart bombaları, 
400 metredeki hedeflere 
ulaştırabiliyor. Firma yet-
kilileri, ürünün, hafifliği ve 
çift yönlü besleme kabiliyeti 
ile dünyadaki örneklerin-

den ayrıldığını belirtiyorlar. 
Firma, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) tarafından 
yürütülen bombaatar alımı 
projesinde de sözleşme im-
zalama aşamasına geldi.
Firma, ASR 308 keskin  
nişancı tüfeğini ise 63 yıllık 

av tüfeği üretimi tecrübe-
sini rafine ederek geliştir-
diği, yivli av tüfeği TURQUA  
tasarımını daha da ileri-
ye taşıyarak ortaya koydu.  
1 MOA’nın altında isabet 
değeri olan ASR 308, çeşit-
li kurumlar tarafından da 
test edildi ve alınan geri dö-
nüşler neticesinde, tüfeğe, 
MIL-STD uyumlu pikatini 
ray ve ayarlanabilir dipçik 
gibi taktik özellikler kazan-
dırıldı. 5 fişeklik şarjörle 
beslenen ve kollu mekaniz-
maya sahip olan ASR 308’in 
boş ağırlığı 5,7 kilogram; 
namlu uzunluğu ise 61 san-
timetre.
ATA ARMS, silahlı kuvvet-
lere ve güvenlik güçlerine 
yönelik ürün portföyünü, 
yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde, yakın gelecek-
te ekleyeceği yeni ürünler-
le büyütmeyi, bu ürünleri 
ise katılacağı fuarlarda  
sergilemeyi planlıyor. Bu 
fuarlar arasında, bu yıl içe-
risinde gerçekleştirilecek; 
İstanbul’daki SAHA EXPO ve 
High-Tech Port by MÜSİAD, 
Ankara’daki ICDDA, Endo-
nezya’daki INDO Defence 
ve Pakistan’daki IDEAS da 
bulunuyor. u

ATA ARMS’ın Ateş Gücü, BA 40 ve ASR 308 ile Artıyor

BA 40

ASR 308
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Hafif silah mühimmatı üretimi konusunda sunduğu anah-
tar teslim çözümleri ile öne çıkan Ateşçi, ilk kez yer aldığı 

Eurosatory fuarına, Avrupa’daki mevcut varlığını güçlendir-
mek amacıyla katıldı. Firmanın ürünleri, Avrupa pazarında; 
Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan’da kul-
lanılıyor.
Firmanın fuar gündemi ve son dönemdeki faaliyetleri ile ilgi-
li, Ateşçi Dış Ticaret Müdürü Bahadır Çilingir’den bilgi aldık.
Ateşçi’nin, kovan ve çekirdek gibi hafif silah mühimmatı 
komponentlerine yönelik üretim hatları kurma konusunda, 
dünya üzerindeki, 5-6 firmadan birisi olduğunu dile getiren 
Çilingir, konu belirli bir mühimmat tipinin üretimi olduğunda 
ise rakipsiz olduklarını söyledi. Ateşçi’nin, belirli bir mühim-
mat üretimine yönelik tüm tezgâhların kurulumunu yapa-
bilecek ve ilgili kalıpları üretebilecek, dünya üzerindeki tek 
firma olduğunun altını çizen Çilingir, baskı kalıplarının kali-
tesine de vurgu yaptı: “Rakiplerimizin ürettiği kalıplarla an-
cak 600.000-700.000 adet üretim yapabilirken, bizim, 20 mil-
yonun üzerinde üretim rakamlarını gören kalıplarımız var.”
Firmanın en çok öne çıkan özelliklerinden birisi de sadece 
üretim hatlarının kurulumu ile kalmayıp, bu hatların işletil-
mesi ve bu süre zarfında, personelin eğitilmesi konusunda 
da hizmetler sunması. Çilingir, bu sayede, herhangi bir ya-
tırımcının, kolaylıkla hafif silah mühimmatı üretimi pazarına 
girebileceğine dikkat çekti.

Katar, Artık Kendi Mühimmatını Üretiyor
Ürünleri ve hizmetleri, Orta Doğu pazarında da yoğun talep 
gören Ateşçi, Katar’da üstlendiği proje kapsamında, bu ül-
kedeki mühimmat üretim hatlarının kurulumunu, bir süre 
önce tamamlamıştı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde, bu hat-
larda üretilen 9x19 mm tabanca fişekleri ile gerçekleştirilen 
atış testleri de tamamlandı. Hatların, sertifikasyon sürecinin 

tamamlanmasının ardından, yakın zamanda seri üretime 
başlamaları bekleniyor. Aynı fabrikanın, önümüzdeki aylar-
da, 5,56x45 mm piyade tüfeği fişeği; gelecek sene ise 12,7x99 
mm ağır makinalı tüfek fişeği üretimine başlaması planlanı-
yor. Çilingir, Türkiye’de bile özel sektörün, ağır makinalı tüfek 
fişeği üretim kabiliyeti bulunmadığını vurgularken, Katar’da 
kurdukları üretim hatları sayesinde, bu ülkenin, kovan ve çe-
kirdek konusunda, dışa bağımlılıktan kurtulduğunu ifade etti.

İhracatla Büyüdü, Sırada Yurt İçi Var
Önce yurt dışına yaptığı satışlarla büyüyen ve daha son-
ra yurt içine yönelik pazarlama faaliyetlerine ağırlık veren, 
Türkiye’deki nadir firmalardan olan Ateşçi, son dönemde, 
yurt içinde mühimmat üretimi için çalışmalarına hız veren 
bir firma ile görüşmelere başladı. Ateşçi, bu firmaya, mermi 
çekirdeği üretimine yönelik, tekli tezgâh satışları gerçek-
leştirdi. Çilingir, söz konusu firmanın, ilgili üretim izinlerini 
almasını müteakip, seri üretime yönelik mühimmat hatları-
nın kurulumuna başlamak için de hazır olduklarını ifade etti. 
Ateşçi, benzer şekilde, Ankara dışındaki bir firmaya da kovan 
ve mermi çekirdeğiyle ilgili üretim hatlarının kurulumunu 
tamamladı. u

Mühimmat Fabrikası 
Kurulumundan, İşletilmesine 
Kadar Tüm Hizmetler için 
Ateşçi

Ateşçi Dış Ticaret Danışmanı Halil Tamer Gedik (solda) ve Dış Ticaret Müdürü Bahadır Çilingir (ortada), firmanın standını ziyaret eden Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit’e (sağda), hatıra objesi takdim ettiler.

Ateşçi, fuarda, 
çok sayıda heyetle 

görüşmelerde 
bulundu.
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Yüksek teknolojili ana platformlar üreten 
firmalarla yoğun bir iş birliği içerisinde 

bulunan AYESAŞ, fuarda, “kritik alt sistem-
lerin üreticisi” kimliğini ön plana çıkart-
tı. Komuta kontrol sistemleri, aviyonik ve 
gömülü sistem çözümleri, elektromekanik 
ürünler, elektronik sistem üretimi ve kab-
laj konusundaki kabiliyetlerini sergileyen 
AYESAŞ, ABD ve Avrupa ülkelerinden çeşit-
li platform üreticileri ile temaslar gerçek-
leştirdi.
Bu ülkelerdeki üreticilere yaptığı satışlar, hâlihazırda  
AYESAŞ’ın gerçekleştirdiği ihracatın tamamını temsil ediyor. 
Firmanın, tanıtımına odaklandığı kabiliyetleri ve bu kabiliyet-
ler çerçevesinde ortaya koyduğu; ürün, çözüm ve projeler-
den bazıları şu şekilde sıralanıyor:
n	 Komuta Kontrol Sistemleri: Firma, Türk Hava Kuvvetleri

Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın; hava sahasının izlenmesi, 
tanımlanması ve kontrolü, taktik veri haberleşmesi ve 
karadan-havaya füzelerin ve uçakların yönlendirilmesi 
görevleri için, Türk Mobil Radar Kompleksleri (TMRK) 
sistemini gerçekleştirdi.

n	 Aviyonik ve Gömülü Sistem Çözümleri: Firmanın,
Helikopter Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemi (HTAWS), 
döner kanatlı uçaklar için, görsel meteorolojik şartlar 
ve aletli meteorolojik şartlarda, aletli uçuş yaparken, 
pilota, çevredeki arazi ve engeller açısından arttırılmış 
durumsal farkındalık sağlayarak, kontrollü uçuşta yere 
çarpmadan kaynaklanan kaza risklerini azaltmak için 
tasarlandı.

n	 Elektromekanik Ürünler: Firma; ASELSAN, 
Atlas Elektronik, HAVELSAN, Kongsberg, Hensoldt ve 
Thales’in yürüttüğü projeler kapsamında, farklı deniz 
platformları için konsollar geliştirdi; benzer şekilde, bu 
firmalardan bazıları için, kabinetler tasarladı.

n	 Elektronik Üretim: AYESAŞ, yurt içinde birçok 
proje için elektronik kart üretimi yapıyor. Ayrıca, 
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için üretilmekte olan 

6 adet Yeni Tip Denizaltı’nın Savaş ve Silah Yönetim 
Sistemi’nin donanımlarının elektronik kartlarını; 
3 farklı sürümdeki F-35 uçağı için de Panoramik Kokpit 
Ekranı’nda kullanılan elektronik kartları tek kaynak 
olarak üretiyor. Firma, bu uçağın füze arayüz ünitesini de 
tek kaynak olarak üretiyor.

n	 Kablaj: Özellikle havacılık kablajında uzmanlaşmış
olan AYESAŞ; Lockheed Martin, Boeing, Sikorsky 
ve Türk Havacılık Uzay Sanayii için; F-16, AWACS, 
BLACK HAWK vb. birçok platforma kablaj üretimi 
yapıyor. Bunlara ek olarak, Türk Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterinde de yer alan MGM-140 
ATACAMS karadan karaya füzelerinin kablo demetlerini 
üreten firma, diğer bazı platformların yanı sıra 
EJDER YALÇIN 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları için de 
kablaj imalatı gerçekleştiriyor.

AYESAŞ ve VESTEL Savunma Genel Müdürü Öner Tekin, 
fuar katılımlarına ilişkin, MSI Dergisi’ne şunları söyle-
di: “Şu ana kadar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında, 
alt sistemler anlamında, pek çok başarılı projenin altına 
imza attık. Dünyanın ilk 10 savunma şirketinin 8’i ile doğ-
rudan iş yapma referansımızla, yeni projelere imza atma 
gayretiyle, tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Euro-
satory ise özellikle firmalar arası ikili görüşmelerin öne 
çıktığı bir etkinlik. Biz de alt sistem üreticisi kimliğimiz ile 
katıldığımız bu fuarda, pek çok verimli temaslar gerçek-
leştirdik.” u

AYESAŞ’ın Hedefinde, 
Batılı Platform 
Üreticileri Vardı

Milli 
Savunma 
Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu, 
AYESAŞ 
standını 
ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, SSB heyeti ile AYESAŞ’ın standında.
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CES İleri Kompozit, fu-
arda, kendi geliştirdiği 

miğfer, yelek, kalkan, göğüs 
plakası gibi kişisel koruma 
ekipmanlarının yanı sıra 
askeri zırhlı araçlar için ba-
listik koruma sağlayan par-
çacık kalkanı (spall liner) ve 
eklemeli zırh (add-on armor) 
çözümlerini sergiledi.
Balistik koruma ürünlerini, 
%100 milli ve yerli olarak 
üreten firma, Türkiye’nin bu 
alandaki dışa bağımlılığını 
azaltmayı hedefliyor. Ciro-
sunun önemli bir yüzdesini, 
Ar-Ge çalışmalarına ayıran 
şirket; FNSS, Otokar ve BMC 
gibi ana yüklenicilerin kara 
araçlarında kullanılan yüz-
lerce metal parçayı, yüksek 
teknolojili kompozitlerle ye-
niliyor. CES İleri Kompozit, 
Ar-Ge kadrosunu da buna 
paralel olarak büyütmeye 
devam ediyor.
Firma, 2020 yılında, ürettiği 
ürünlerin yüzde 50’sini ihraç 
ediyor olmayı ve kompozit 
alanında, dünyanın önde ge-

len firmaları arasına girmeyi 
hedefliyor. Firma, bu vizyon-
la kurduğu CES Composites  
UK şirketi ile Avrupa’daki 
çalışmalarına da hız kazan-
dırıyor. Türkiye’de ise 20.000 
metrekarelik alana kurulu 
üretim tesisiyle iş ortakları-
na, konvansiyonel yöntem-
lerden, havacılık sertifikas-
yonlarını gerektiren üretim 
tekniklerine kadar uzanan 

geniş bir yelpazede hizmet 
veriyor.
Çözümlerini, global paza-
ra yönelik olarak geliştirme 
vizyonuyla hareket eden fir-
ma, kişisel balistik koruma 
ürünleri alanında, dünya 
standartlarında üretim yapı-
yor. Firma, mühendislik biri-
kimiyle miğfer, yelek, göğüs 
plakası ve kalkan gibi kişisel 
koruma teçhizatında; ergo-

nomi, hafiflik, kolay aksesuar 
entegrasyonu gibi, kullanı-
cıya sahada avantaj ve kul-
lanım kolaylığı sağlayacak 
kriterleri ön planda tutuyor. 
Firmanın geliştirdiği parça-
cık kalkanı ve eklemeli zırh 
alanındaki özgün çözümle-
ri ise tank modernizasyonu 
projeleri de dâhil olmak üze-
re, birçok zırhlı araç platfor-
munda kullanılıyor. u

CES İleri Kompozit, Balistik Koruma 
Çözümlerini, Dünya Sahnesine Çıkarttı

Bir teknoloji ve Ar-Ge şirketi olarak öne çıkan BİTES, fuar-
da, diğer kabiliyetlerinin yanı sıra son dönemde üzerine 

yoğunlaştığı, arttırılmış gerçeklik (augmented reality / AR) 
çözümlerini tanıttı.
BİTES’in, arttırılmış gerçeklikle ilgili üzerinde çalıştığı, çeşitli 
projeler bulunuyor. Firma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
envanterindeki TUZLA sınıfı karakol botlarının makine dai-
relerinde, arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak bakım 
icra edilmesi üzerine çalışıyor. Firmanın geliştirdiği bu sis-
tem sayesinde, gemi üzerinde bakım faaliyeti gerçekleştire-
cek personel, bir AR gözlüğünü veya tablet bilgisayarını, ba-
kım yapmak istediği parçaya yönelttiği anda, gerçek görüntü 
üzerinde, parça üzerinde yapması gereken işlemleri, en ince 
ayrıntısına kadar görebiliyor. Bu özellik sayesinde, bakım 
personelinin, eskiden olduğu gibi, parçayla alakalı uzun do-
kümanları okuması gerekmiyor ve böylece, bakım faaliyetinin 
süresi kısaltılıyor. Benzer şekilde, personelin, bakım onarım 
faaliyetleri sırasında, hata yapma ihtimali de azaltılıyor.
Firmanın üzerinde çalıştığı bir başka proje olan TEPEGÖZ 
ise; askeri kara platformları üzerine yerleştirilen ve kablo 
ile kara aracına bağlı olarak görev icra eden bir, çok rotorlu 
insansız hava aracı (İHA) sistemi. İHA ile yer istasyonu ara-
sında haberleşme linkinin ve enerji alışverişinin gerçekleş-
mesini sağlayan kablo sayesinde, sistem, elektronik karış-
tırmalardan etkilenmiyor. İHA, görüntü işleme algoritmaları 

ve hareketli unsurların etiketlenmesi ile operatöre görsel 
destek sağlıyor. Operatör bir AR gözlüğü takarak baş hare-
ketleriyle İHA’nın kamerası hareket ettirilebiliyor. TEPEGÖZ 
sistemi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen EFES-2018 tat-
bikatında da başarıyla kullanıldı.
Zırh Ötesi Görüş de BİTES’in bu konudaki bir başka projesi. Bu 
proje ile zırhlı muharebe aracı mürettebatının durumsal far-
kındalığının, araç içerisinde kullanılan AR gözlüğü vasıtasıyla 
arttırılması sağlanıyor. Araç içerisindeki AR gözlüğü takan 
mürettebat, hem araç içerisindeki gerçek görüntüyü hem de 
araç üzerindeki 360 derece görüntü sağlayan kameralardan 
ve diğer elektro-optik sistemlerden aktarılan görüntüyü gö-
rebiliyor. Kafasını çevirdiği yönde, aracın iç kısmı ile birlikte, 
aracın dışını da görebilen mürettebat, bu sayede, aracın çev-
resinde ne olup bittiğini izleyebiliyor ve yaklaşması muhtemel 
tüm tehditleri de görsel olarak tespit edebiliyor. u

BİTES, Arttırılmış Gerçekliği 
Sahaya Taşıyor
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Fuarda oldukça geniş bir stantla yer alan BMC; ürün ai-
lesinin yeni üyelerinin yanı sıra mevcut ürünlerinin 

güncel sürümlerini tanıttı. Standında; KİRPİ II’ye, KİRPİ II 
AMBULANS’a, AMAZON’a ve 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç 
(TTA)’a yer veren BMC, fuara, VURAN aracının ise iki farklı 
sürümünü getirdi. Bunlardan en çok öne çıkanı, firmanın ilk 
kez Eurosatory’de sergilediği ve Jandarma Genel Komutan-
lığı’nın ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen 120 mm havan 
topu entegre edilen, VURAN 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı 
oldu.
VURAN’ın bu yeni sürümünün, tavanı açılabilir şekilde ta-
sarlanan arka bölümünde, ASELSAN’ın 120 mm ALKAR Ha-
van Silah Sistemi bulunuyor. Aracın; komutan, doldurucu ve 
şoför olmak üzere, 3 personeli bulunuyor. İçerisinde bulu-
nan emniyetli raflarda 15 mühimmat taşıyabilen araç, kul-
lanıcı istekleri doğrultusunda, yivli veya yivsiz namluya sahip 
havan sistemi ile donatılabiliyor. Silah sistemi, yivsiz namlu 
ile dakikada 10; yivli namlu ile de dakikada 6 atış yapabiliyor. 
Havan topunun, araca entegrasyon testleri ve tekli atış test-
leri de dahil olmak üzere, pek çok testini tamamlayan BMC, 
atış gruplama testlerinin başlaması için de gün sayıyor.
Firma, VURAN’ın diğer sürümünü ise ASELSAN’ın SARP 
DUAL Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi entegre edil-
miş olarak ziyaretçilerin ilgisine sundu. 

BMC’nin Askeri Araç Ailesi, Her Geçen Gün 
Gelişiyor
BMC, fuarda, KİRPİ II’nin de iki farklı sürümünü sergiledi. 
Bunlardan ilki, aracın ambulans sürümü oldu. Firma, son 
dönemde araç üzerine yaptığı iyileştirmelere, bağımsız süs-
pansiyonu da ekledi. Böylelikle KİRPİ II AMBULANS’ın arazi 
sürüşü kabiliyetleri de önemli ölçüde arttırılmış oldu. Fir-
manın sergilediği diğer KİRPİ II’nin üzerinde ise ASELSAN’ın 
SARP DUAL sistemi yer aldı.

Firma, Mayıs ayında gerçekleştirilen EFES 2018 tatbikatın-
da görücüye çıkardığı, AMAZON 4x4 taktik tekerlekli zırh-
lı aracın insansız sürümünü de fuarda sergiledi. İnsansız  
AMAZON, böylece yurt dışında ilk kez sergilenmiş oldu.
AMAZON’un insansız sürümü, hem araç içinden hem de araç 
komutanının isteği ile araç dışından, uzaktan kumanda ile 
kullanılabiliyor. Araç, uzaktan kumanda ile kullanıldığında, 
öncelik tamamen kumandada oluyor ve sistem, araç içeri-
sinden gelen hiçbir komutu kabul etmiyor. Uzaktan kumanda 
ile araç arasındaki bağlantı herhangi bir sebeple kesildiğin-
de ise araç, kendini kilitleyerek emniyete alıyor. Araç üzerin-
de, durumsal farkındalığı arttırmak maksadıyla kullanılan ve 
360 derece görüş sağlayan 8 adet kameranın yanı sıra ilave 
sürüş kamerası bulunuyor.
BMC’nin sergilediği bir diğer araç ise zırhlı kabine sahip, 5 
tonluk taktik tekerlekli araç (TTA) oldu. 4x4 konfigürasyon-
daki bu araç, sahip olduğu monokok zırh ile kabin içerisinde-
ki personele balistik koruma sağlıyor. BMC’nin son dönemde 
aldığı bir kararla, ürün gamındaki tüm TTA’ları, personel ko-
ruması sağlayacak şekilde zırhlandırmaya başlaması sonu-
cunda ortaya çıkan bu araç da yurt dışında ilk kez sergilendi.
285 PS (yaklaşık 281 beygir) motor gücüne sahip olan  
araç, kendi ağırlığı dâhil, toplam 19 ton taşıma kapasitesi 
sunuyor. u

BMC’nin VURAN 4x4’ü, 
120 mm’lik Havan Topu ile 
Vuracak

VURAN 4x4’ün 
120 mm havan 
topu taşıyan 
sürümü.



Ağustos 2018 - 53

Bu sene, 50’nci kuruluş yılını kutlayan Çukurova Makina 
İmalat ve Ticaret A.Ş. (Çukurova Savunma), fuarda bir 

sürpriz yaparak, geliştirdiği iki yeni platformu, ilk kez sergi-
ledi. Yıllardır iş makinaları üreten ve Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin bu alanda önemli bir tedarikçisi olan firmanın sergilediği 
ürünler, fuar katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.
Bu platformlardan ilki olan Hızlı Zırhlı Beko-Loder (Kazıcı 
Yükleyici), Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığından ge-
len bir talep üzerine geliştirildi. Bu aracın en önemli özellik-
lerinden birisi, sonradan zırhlandırılmış bir platform olma-
ması. Araç kabinin ve motor kompartımanının, eklemeli zırh 
ile değil de monokok olarak imal edilmiş olması, bu aracı, 
rakiplerinin bir adım ötesine konumlandırıyor. Bu özellik, 
araca, EN 1063 standartlarına göre, BR7 seviyesinde koru-
ma sağlıyor. Bir başka deyişle araç, 7,62x51 mm çapında-
ki çelik çekirdekli mühimmata 
karşı, balistik korumaya sahip. 
İstenildiği takdirde, aracın altı da 
mayın korumasına sahip olacak 
şekilde, kompozit ve çelik zırhla 
kaplanabiliyor; operatör koltuğu, 
mayına dayanıklı şok emici kol-
tuklarla değiştirilebiliyor. Aracı 
rakiplerinden ayıran diğer bir 
önemli özellik ise 6 ileri vitesli 
şanzımanı ile saatte 85 km hıza 
ulaşabilmesi. Yangın söndürme, 
infilak bastırma ve KBRN filtras-
yon sistemleri de bulunan aracın 
operatör kabininde, ayrıca bir de 
alarm butonu var. Araç, denge 
bacakları yere yerleştirilmiş va-
ziyette kazı halindeyken, opera-
törün bu butona basması ile 1 
dakikadan kısa süre içerisinde 
bacaklarını toplayarak, harekete 
hazır hale geliyor.

Çok Maksatlı Platform Göreve Hazır
Firmanın ilk kez sergilediği diğer ürün ise Çok Mak-
satlı Platform (Multi Purpose Platform / MPP) oldu.  
Burkulabilen şasisi, 4x4 çekiş kabiliyeti ve 4 tekerden  
bağımsız süspansiyonu ile safkan bir arazi aracı ola-
rak tasarlanan MPP, üzerine farklı üst yapıların entegre  
edilebileceği, yürümeye hazır, çıplak bir şasi olarak  
geliştirildi. Bu özelliği ile araç, istenildiğinde, lojistik 
amaçlı taktik tekerlekli araca; istenildiğinde ise muharip 
kabiliyetteki bir taktik tekerlekli zırhlı araca dönüştürüle-
bilecek.
Araç; 6,7 litre hacmindeki ve 285 beygir gücündeki dizel 
motoru ve 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanı ile saatte  
120 km hıza ulaşabiliyor. Çıplak hali ile 6 ton ağırlığa sahip 
olan MPP, 8 ton daha ilave yük taşıyabiliyor. u

Çukurova Savunma’dan 50’nci Yıl Sürprizi

Çukurova Savunma 
Genel Müdür Yardımcısı 

Hüseyin Darıcı ve 
Hızlı Zırhlı Kazıcı Yükleyici.

Çok Maksatlı Platform
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Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında ürettiği 2 
prototip araçtan biri olan PARS 4x4’ü ve bu aracın ana 

silahı olan Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK)’ni ilk 
kez Eurosatory’de sergileyen FNSS, ilk gün gerçekleştirdi-
ği lansman töreni ile de fuara damgasını vurdu. Lansman 
törenine, basın mensuplarının yanı sıra Türkiye’nin Paris 
Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit de katıldılar.

Törende konuşan FNSS 
Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt, 2 adet pro-
totip aracı ve UKTK’yı, 
proje başlangıcından 
itibaren, 18 ay gibi kısa 
bir süre içerisinde ge-
liştirdiklerini vurguladı. 
Aracın KORNET tank-
savar füzeleri ile test-
lerinin tamamlandığını 
belirten Kurt, henüz 
envantere girmemiş bu 
aracın, şimdiden yarat-
tığı ihracat potansiyelini 
ise şu sözleri ile aktardı: 
“Aracın silah taşıyan bir 
platform olarak geliş-
tirilmiş olması, farklı görevler üstlenemeyeceği anlamına 
gelmiyor. Örneğin, aklımıza gelen ilk görevlerden biri, ke-
şif. Farklı görevler söz konusu olduğunda, aracın ihracat 
potansiyeli olduğunu da söylemem gerekiyor. Hatta çeşitli 
dost ve müttefik ülkelerin kara kuvvetlerinin talepleri doğ-
rultusunda, bu yıl içerisinde, farklı testler de gerçekleş-
tireceğiz. Orta Doğu’da iki farklı ülke, bu araçla çok ciddi 
şekilde ilgileniyor.”

FNSS Önderliğinde Nadir Bir Proje
PARS 4x4 STA, tasarım aşamasından itibaren, Nurol Makina 
ile birlikte, ortak bir çalışmanın eseri olarak geliştirildi. Kurt, 
bu konuyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Bu proje, dizayn 
çalışmalarının, iki firmanın ortaklığında yürütülmüş olması 
ile de dikkat çekiyor. Bu, Türkiye’de görmeye alışkın oldu-
ğumuz bir şey değil. Nurol Makina ile bu tip iş birliklerini, 
gelecekte de sürdüreceğiz.”

FNSS, İlk Kez Paris’te 
Sergilediği PARS 4×4 STA’yı, 
Yeni Görevlere Hazırlıyor

FNSS standını, 
Milli Savunma Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 
Yunus Emre 

Karaosmanoğlu da
ziyaret etti.

FNSS Genel Müdürü ve 
CEO’su K. Nail Kurt

PARS 4x4 STA
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Kurt, aracın Türk savunma sanayisi açısından yarattığı ola-
nakların da altını çizdi: “Bu araçta, yoğun bir yerlileştirme 
çalışması yürüttük ve daha önceden Türkiye’de üretilemeyen 
pek çok alt sistemi, bu araç ile üretebilir hale geldik. Aracın 
savaş yönetim sistemi ve durumsal farkındalığını arttıran çe-
şitli elektro-optik sistemleri, ASELSAN tarafından sağlandı. 
Diğer Türk şirketlerin de çok önemli katkıları oldu. UKTK’yı 
geliştirirken de ASELSAN’ın, kornet füzeleri ile kazandığı ka-
biliyetlerden faydalandık.”

Kıvrak Avcı PARS 4x4 STA
FNSS’nin ana yüklenicisi olduğu STA projesi, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı)’nın ihtiyaçlarına yönelik olarak başlatıldı. 
PARS 4x4 STA, bu proje kapsamında geliştirilen, tekerlekli 
tanksavar sistemi olarak öne çıkıyor. FNSS, STA projesi için 

KAPLAN STA adını verdiği, paletli tanksavar sistemini de ge-
liştiriyor. Proje kapsamında üretilen her iki prototip, üretici 
doğrulama testlerinin ardından, önümüzdeki aylarda, kali-
fikasyon testlerine tabi tutulacak. Proje kapsamında üre-
tilecek toplam 76 adet PARS 4x4 STA ve 184 adet KAPLAN 
STA’nın, 2021’e kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Eurosatory ziyaretçileri, FNSS standında, göreve ha-
zır ekipmanlarıyla, kalifikasyon testlerine hazır bir aracı, 
yakından inceleme fırsatını buldular. PARS 4x4 STA; her 
türlü arazi şartında, sürati ve yüksek hareket kabiliyetiyle 
düşmana ait tanklar ve diğer zırhlı unsurları, uzak mesafe-
den imha edip, kısa sürede mevzi değiştirerek ikinci hedefi 
ateş altına alabilecek yeteneklere sahip olarak geliştirildi. 
FNSS, tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile bu zorlu gerek-
sinimleri bir arada karşılayacak, çok özel bir amfibi araç 
ortaya çıkardı.

FNSS, standında, 
PARS III 8x8 taktik 
tekerlekli zırhlı araç 
ve KAPLAN-20 
zırhlı muharebe 
aracını da sergiledi.

Soldan Sağa: Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Türkiye’nin 
Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt©
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PARS 4x4 STA’nın en dikkat çeken özelliği, güç grubunun, 
aracın arkasında yer alması. Bu yerleşim, soğutma ızga-
rası ve egzozunun da üst bölümde bulunması ile PARS 
4x4’e, hiçbir hazırlık yapmadan suya giriş imkânı ve üstün 
bir amfibi kabiliyet kazandırıyor. Ayrıca PARS 4x4’ün, daha 
yüksek sürat ile manevra yapabilmesine de imkân sağlı-
yor. Ancak güç grubu arkada bulunan bir aracın sahip ola-
bileceği tüm bu özellikler, aracın, atış sonrası konumunu 
terk edip, tehlikeden hızlıca uzaklaşabilmesi için çok kritik 
kabiliyetleri sağlıyor. PARS 4x4 STA’nın öne çıkan diğer 
özellikleri, şöyle sıralanıyor:
n	 Hareket Kabiliyeti: PARS 4x4’ün aks ve direksiyon
 sistemi, araca küçük dönüş yarıçapı sağlamak için, 
 özel olarak tasarlandı. Uzun süspansiyon hareket

mesafesi de aracın arazi performansını arttırıyor. 
Amfibi bir araç olan PARS 4x4, bu özelliği için, balistik 
ya da mayın korumasından da feragat etmiyor.

n	 Durumsal Farkındalık: Güç grubunun arkada olması,
sürücü mahalline, geniş bir görüş açısı kazandırıyor. 
Aracın ön ve arka kısımlarında görüş sağlayan 
kamera sistemi de bulunuyor.

n	 Beka Kabiliyeti: PARS 4x4, yüksek balistik ve 
mayın koruma seviyelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. 
Araçta, ağırlık optimizasyonu için, özel zırh malzemeleri 
kullanılıyor. Güç grubunun arkada olması, 
aracın termal izini azaltıyor.

Göreve Adanmış Kule
STA Projesi’nin imzalanması ile yüksek bir tempoda çalış-
malarını sürdüren FNSS, UKTK’nın tasarım ve prototip üre-
tim süreçlerini, çok kısa bir sürede tamamladı. Proje tak-
viminin 18’inci ayında, ilk güdümlü tanksavar füze atışının 
gerçekleştirildiği doğrulama testinde, hedef tam isabet ile 
vurularak projedeki kritik bir aşama başarıyla sonuçlandı-
rıldı. Yine test kapsamında, kuleye entegre makineli tüfek ile 
de sabit ve hareketli araç üzerinden başarılı atışlar gerçek-
leştirildi.
UKTK, dünyada çeşitli örnekleri olan, mevcut uzaktan ko-
mutalı silah sistemleri (UKSS)’ne sonradan entegre edilen 
tanksavar füzesi yaklaşımlarından farklı olarak; en başından 
bir tanksavar kulesi olarak tasarlandı. Bu sayede, gerek füze 

PARS 4x4 Tanksavar
Aracı’nın Teknik Özellikleri

 GENEL 
n	 Motor: Dizel
n	 Transmisyon: Tam Otomatik
n	 Mürettebat: 4
n	 Uzunluk: 5 m
n	 Genişlik: 2,6 m
n	 Yükseklik (Gövde): 2,1 m
n	 Süspansiyon Sistemi: Çift Salıncaklı, 
 Bağımsız ve Helezon Yay
n	 Fren Sistemi: Tüm Tekerlerde Hidrolik ve ABS’li

 KORUMA SISTEMLERI
n	 KBRN Koruma Sistemi
n	 İklimlendirme Sistemi
n	 Otomatik Yangın Bastırma Sistemi
n	 Patlama ve Sızdırmaya Karşı Dayanıklı Yakıt Tankları
n	 Modüler Zırh
n	 Mayın Korumalı Koltuklar
n	 Sis Havanları

 HAREKET KABILIYETI
n	 Azami Yol Hızı: 110 km/sa
n	 Suda Yüzme Hızı: 6,5 km/sa 
n	 Azami Yol Menzili: 700+ km 
n	 Azami Meyil Tırmanma: %70
n	 Azami Yan Meyil: %40
n	 Dik Engel Aşma: 40 cm
n	 Hendek Aşma: 80 cm
n	 Dönüş Yarıçapı: 7,5 m
n	 Havadan Nakil: C-130, A400M, C-17, C-5

 ATEŞ GÜCÜ
n	 Kule: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK)
n	 Ana Silah: 2 adet Güdümlü Tanksavar Füzesi 
n	 İkincil Silah: 7,62 mm Makineli Tüfek  
n	 Hazır Mühimmat: 500 Adet
n	 Silah/kule tahrik sistemi: Elektrikli, 
 Çift Eksen Stabilizasyon Sistemi
n	 Yan Eksen: 360° Sürekli 
n	 Yükseliş Ekseni: -25o ila +25o
n	 Hareket Sınırları: Otomatik ve Programlanabilir
n	 Görüş Sistemi: l	 Orta veya Uzun Dalga 
   Termal Kamera
  l	 Gündüz Kamerası
  l	 10 km Menzile Sahip 
   Lazer Mesafe Ölçücü
n	 Atış Kontrol Sistemi: l	 Atış Kontrol Bilgisayarı
  l	 Otomatik Yükseliş ve 
   Önleme Açısı Hesaplama

Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK)

Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Tan Sri Zulkiple Bin Hj Kassim, 
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt’tan, PARS 4x4 STA hakkında bilgi aldı.
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kullanım etkinliği gerekse beka yeteneği açısından, çok daha 
etkin bir çözüm ortaya çıktı.
n	 Göreve Adanmışlık: UKTK, en başından itibaren

tanksavar görevine yönelik tasarlandığı için, başka 
bir amaçla tasarlanmış bir kuleye daha sonradan 
kazandırılamayacak fiziksel özelliklere sahip. 
Siluetin düşüklüğü; entegre zırh çözümü, hedef tespiti, 
teşhisi, takibi ve füze güdümü ile ilgili sistemlerin 
ve füzelerin konumu; çok kısa sürede, 
kule konfigürasyonundan, üç-ayaklı lançer 
konfigürasyonuna dönüştürülebilme; boşalan lançerin 
sahada yeniden yüklenmesi mekanizması gibi 
konularda, UKTK, yüksek görev başarımı için 
optimum tasarıma sahip.

n	 Modülerlik: STA Projesi’nin gereksinimleri uyarınca,
UKTK, hem KORNET-E hem de OMTAS füzeleri ile 
donatılabiliyor. Biri Doğu, diğeri de Batı Bloku 
anlayışına göre tasarlanmış bu iki füzenin güdüm tipleri 
de birbirinden farklı. UKTK, farklı füzelerin kullanılmasını 
baz alan bu zorlu gereksinimi, ortak bir altyapı üzerinde, 
bazı bileşenlerin değiştirilerek kullanılması ile sağlıyor. 
UKTK, tasarımı itibarıyla farklı füzelerin entegrasyonuna 
en baştan hazır ve bu özelliği, kullanıcılarına büyük bir 
esneklik sağlıyor.

n	 Kolay Entegrasyon: Geleneksel silah kulelerinin aksine,
UKTK’da herhangi bir sepet yapısı bulunmadığından, 
kule, tamamen araç tavanının üzerinde yer alıyor. 
Bu sayede, araç içi kullanılabilir hacim artıyor. 
UKTK, düşük silueti ve ağırlığı sayesinde, birçok farklı 
tipteki zırhlı araca entegre edilebiliyor.

n	 Yüksek Görev Performansı: Yatay eksende 
360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve 
-25° ile +25° derece arasında yükseliş açısı yeteneğine 
sahip UKTK, 2 adet tanksavar füzesi ve ikincil silah 
olarak da bir adet eş eksenli 7,62 mm makineli 
tüfek taşıyor. Kule, sahip olduğu atış kontrol sistemi 
vasıtasıyla, füze ve makineli tüfeğin, hedefi yüksek 
isabet oranı ile vurabilmeleri için gerekli tüm balistik 
hesaplamaları, otomatik olarak gerçekleştiriyor. 
Kuleye entegre nişancı görüş sistemi ve içerisinde 
bulunan; yeni nesil termal kamera, gündüz kamerası 
ve lazer mesafe ölçme cihazı sayesinde, silahlar, her 
türlü hava şartında, en etkin şekilde kullanılabiliyor. 
UKTK, yapılan ilk atış testinde, taşıdığı füzenin azami 
menzilinde, hedefi tam isabetle vurabildiğini gösterdi. 
İkincil silah ise kulenin ateş gücünü arttırıyor ve görev 
alanını genişletiyor. İkincil silahın; kurma, tetik düşürme, 
ateşlenmemiş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı 
atılması gibi fonksiyonları, araç içinden otomatik olarak 
gerçekleştiriliyor. Kule, elektrikli takat sistemine ve 
hareket halinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki 
eksen stabilizasyon yeteneğine de sahip.

n	 Yüksek Koruma ve Güvenilirlik: Sistemin bekasının,
tasarımın en başından itibaren göz önüne alınması 
sayesinde, entegre zırh çözümü en hafif ancak 
en yüksek koruma seviyesini sağlayacak şekilde 
geliştirilmiştir. Araç içerisindeki nişancı, 
kontrol konsolu vasıtasıyla balistik koruma altında; 
gözetleme, hedef tespit, tanıma, hedefe kilitlenme ve 
füze güdüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. 
Araçta yer alan görev ekipmanları, akü seti ve 
akıllı güç dağıtım sistemi sayesinde, acil bir durum 
olduğunda; kule takat sistemi, silah sistemi ve 
görüş sistemleri, araç akülerinden bağımsız şekilde,
bir süre daha kullanılabiliyor. u

Şili Askeri Heyeti, 
FNSS standını ziyaret etti.

Slovak Askeri Heyeti, 
FNSS Uluslararası İş Geliştirme 
Direktörü Melih Kayaalp’ten 
bilgi aldı.
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Fuarda, savaş yönetim 
sistemlerinden simüla-

törlere kadar, ürün gamında 
bulunan tüm çözümlerin ta-
nıtımına odaklanan HAVEL-
SAN, fuar süresince, çeşitli 
firmalar ile planlı görüşme-
ler gerçekleştirdi. Firmanın 
standında sergilediği, çalışır 
durumdaki Paraşüt Simüla-
törü ise 5 gün süren fuar bo-
yunca, ziyaretçilerin yoğun 
ilgisine maruz kaldı.
HAVELSAN’ın fuar gün-
deminde, batılı firmalarla 
yürütebileceği muhtemel 
iş birlikleri de vardı. HA-
VELSAN Genel Müdürü ve 
CEO’su Ahmet Hamdi Ata-
lay, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Avrupa 
pazarı, bizim gözümüzde, 
büyümekte olan değil, da-
ralmakta olan bir pazar. O 
yüzden bir süredir, strateji 
olarak, bu ülkelerdeki son 
kullanıcılara doğrudan satış 
yapmaktansa 3’üncü ülkele-
rin ihtiyaçları kapsamında, 
Avrupalı üreticilerle iş birli-
ğine gitmeyi benimsedik.”

Paraşüt Simülatörü 
İlgi Odağı Oldu
HAVELSAN, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı ile Mayıs 
ayında gerçekleştiren EFES 
tatbikatı sırasında, 6 adet 
Paraşüt Simülatörü’nün sa-

tışı konusunda bir sözleşme 
imzalamıştı. Firma, bu ürü-
nü, kendi öz kaynakları ile 
komando ve özel kuvvetler 
birliklerinin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak ge-
liştirdi. Ürün olgunluğa eri-
şerek kendini kanıtladıktan 
sonra da firma, yurt içinden 
sipariş aldı.
HAVELSAN’ın fuarda sergile-
diği simülatör, tanıtım amaçlı 
basitleştirilmiş bir sürüm 
oldu. Simülatörün, yurt içinde 
teslim edilecek olan sürümü 
ise içerisinde rüzgâr üreteci 
gibi sistemlerin de bulundu-
ğu, daha kabiliyetli ve daha 
işlevsel bir simülatör.
Atalay, bu ürünle ilgili ola-
rak şunları iletti: “Paraşüt-
çülük, taşıdığı riskler itibarı 
ile hata kabul etmeyen bir 
ihtisas alanı. Bununla birlik-
te bu riskler, uygun koşullar 
altında en aza indirilebiliyor. 
Bizim ürünümüz de hem 
acemi paraşütçüler için, bu 
güvenli ortamı sağlıyor hem 
de usta paraşütçüler için, 
her atlayışta karşılaşma fır-
satı bulamayacakları, ters 
rüzgârlar gibi özel durum-
ları yaratıyor. Bu ürünleri, 
dünya üzerinde üreten iki 
firmadan birisiyiz ve en iyisi 
olduğumuzu iddia ediyoruz.”

HAVELSAN’ın 
Pakistan’daki Varlığı 
Güçleniyor
HAVELSAN’ın, Pakistan ile 
geçmişe dayanan uzun so-
luklu bir iş birliği bulunuyor. 
Örneğin, firmanın Elekt-
ronik Harp Test ve Eğitim 
Sahası (EHTES) sistemi, 
Pakistan Hava Kuvvetleri ta-
rafından, yıllardır kullanılı-
yor. HAVELSAN, Pakistan’la 
olan bağlarını bir adım daha 
ileriye taşımak maksadıyla 
Mayıs ayında, Pakistan Ae-
ronautical Complex (PAC) 
ile bir çerçeve anlaşması 
imzalamıştı. İki kuruluş, bu 
kapsamda, insansız hava 

araçları ve savaş uçakları 
için, çeşitli teknolojiler ge-
liştirecekler.
Atalay, Türk firmaların fuar 
katılımıyla ilgili olarak da şu 
değerlendirmelerde bulun-
du: “Türk firmaları, fuar ka-
tılımlarını, giderek arttırıyor 
ve yoğunlaştırıyor. Stantların 
sayıları ve sergilenen ürün-
ler de sürekli artıyor. Hatta 
stantlarında sergiledikleri 
ürünlerin, rakiplerine göre 
öne çıkan özellikleri var. 
Türk savunma ve havacılık 
sanayisi, çok iyi bir yolda 
ilerliyor. Bu tip etkinliklerde 
bunları gözlemledikçe de ay-
rıca gurur duyuyoruz.” u

HAVELSAN, İş Birliklerini Geliştirmeye Odaklandı

HAVELSAN standını, 
Ege Ordusu Komutanı 

Orgeneral Abdullah 
Recep de ziyaret etti.

HAVELSAN’ın 
Paraşüt 
Simülatörü’ 
yönelik ilgi, 
5 gün süren 
fuar boyunca 
hiç azalmadı. 
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Makel Teknoloji, fuara, İngi-
liz MDH Defence firması ile 

imzaladığı iş birliği anlaşması ile 
damgasını vurdu. Bu iş birliği kap-
samında, Makel Teknoloji, MDH 
Defence’den gerçekleştireceği 
teknoloji transferi ile KBRN filt-
rasyon sistemlerinde kullanılan 
aktif karbon filtrelerin, Türkiye’de 
üretimini gerçekleştirecek. Böyle-
likle; Al-Jasoor, BMC, FNSS, Kat-
merciler, Nurol Makina, Otokar 
ve Pagetel’in alt yüklenicisi konumundaki Makel Teknoloji, 
KBRN filtrasyon sistemlerini, tamamen yurt içinde üretebi-
lir hale gelecek. İki firmanın, KBRN filtrasyon sistemlerini 
ortaklaşa bir şekilde de üretmesini mümkün kılan bu iş bir-
liği kapsamında, yatırımını Makel Teknoloji’nin yapacağı bir 
KBRN test laboratuvarının, Türkiye’de kurulumu konusunda, 
MDH Defence teknik destek sağlayacak. Aynı iş birliği ayrı-
ca, Makel Teknoloji tarafından üretilen yardımcı güç ünitesi 
(APU) ve iklimlendirme sistemlerinin, MDH Defence tarafın-
dan, çeşitli ülkelerde pazarlanmasını da olanaklı kılacak.

Makel Teknoloji Genel Müdürü Emre Tuksal, iş birliği anlaş-
ması ile ilgili şunları söyledi: “Bu anlaşma ile KBRN filtras-
yon sistemleri alanında, dünyanın en büyük 3 firmasından 
biri olan MDH Defence’nin, üretim anlamında ortağı olduk. 
10 yıl önce, bu sistemler için dışa bağımlıydık; şimdi ise aynı 
sistemleri, ABD ve İngiltere’ye ihraç eder hale geldik.”
MDH Defence Genel Müdürü Tim Knight ise bu iş birliğinin, 
iki firmanın kabiliyetlerinin karşılıklı olarak transferi anla-
mında, hem Türkiye hem de İngiltere için önemli olduğunu 
vurguladı. u

Makel Teknoloji, 
MDH Defence ile 
Dünyaya Açılıyor

MDH Defence Genel Müdürü Tim Knight (solda) ve Makel Teknoloji Genel Müdürü Emre Tuksal (sağda) 
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Polimer bazlı malzeme-
lerden, dayanıklı taşıma 

sandıkları üreten Makel, 
fuarda, R serisi ve Rack tipi 
sandıklarını tanıttı. Firma-
nın fuarda ilk kez sergilediği 
Rack tipi sandıklar, hem fir-
manın kendi standında hem 
de Barrett Communications 
standında yer aldı. Firma, 
bu sandıkları, hassas elekt-
ronik ekipmanların emni-
yetli şekilde taşınabilmesi 
ve sandık içerisindeyken 
kullanılabilmesi için geliş-
tirdi.
SUPROBOX markası için ba-
yilikler vermeye hazırlanan 
firmanın fuar gündemi ise 
bu yönde şekillendi ve Ma-
kel, potansiyel iş birliklerine 
yönelik olarak; Fransa, Hin-
distan, Macaristan, Mısır, 
Polonya ve Orta Avrupa’dan 
çeşitli firmalar ile ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirdi.
Makel Genel Müdürü Yase-
min Tuksal, gerçekleştirdik-
leri görüşmelerin yoğunlu-
ğunu şu şekilde yorumladı: 
“Teslim ettiğimiz ürünlerin 
kalitesi ile ilgili olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. İhracat 
kapılarını aralayan ürün-
lerimizin başarıları, fark-

lı pazarlarda da yankılar 
uyandırmaya başladı. Bu da 
fuarlarda gerçekleştirdiği-
miz görüşmelerin sayısına 
yansıyor.”
Firma, bayilik konusunu 
gündemine almasıyla bir-
likte, buna yönelik bir ön 
çalışma olması maksadıy-
la SUPROBOX markasının 

tescili için, 26 farklı ülkede 
başvurularda bulundu ve 
bu ülkelerin bazılarında, 
markasını şimdiden tescil 
ettirdi. Firma ayrıca, mar-
ka tescilinin ardından or-
taya çıkabilecek potansiyel 
bayiliklerle ilgili süreçleri 
kolaylaştırmak maksadıy-
la kendisini sahada zaten 

kanıtlamış olan ürünlerini, 
uluslararası standartlarda 
kabul görmüş MIL-STD 810 G  
testleri ile sertifiye ettirdi. 
Sandıkların; titreşim, darbe, 
sıcaklık ve nem gibi koşullar 
altında sınırlarının zorlandı-
ğı bu testler, bir İngiliz test 
kuruluşu tarafından gerçek-
leştirildi. u

Makel, 
SUPROBOX 
için Bayilikler 
Vermeye 
Hazırlanıyor

Makel’in Rack serisi sandıkları, içlerine yerleştirilen elektronik haberleşme ekipmanlarıyla birlikte, 
Barrett Communications standında da sergilendi.

SUPROBOX ürünlerinin başarıyla 
geçtiği testlerin listesi.
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Tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar için; askı palet dona-
nımları, burkulabilen miller, hidromekanik pompalar 

ve dişli kutusu gibi alt sistemler üreten Menatek, Eurosa-
tory’de lansman töreni gerçekleştiren iki Türk firmasından 
biri oldu. Üretiminin önemli bir bölümünü ihraç eden fir-
ma, fuarın 3’üncü günü gerçekleştirdiği törende, NAZ is-
mini verdiği rulman (bearing) ve zırhlı araçlar için ürettiği 
MeVu isimli periskop ürünlerini, ilk kez sektör kamuoyuna 
tanıttı.
Firma, MeVu periskobunu; M113 zırhlı personel taşıyıcılar ile 
M48 ve M60 tanklarında kullanılmakta olan, M27 tipi sürücü 
periskoplarının bir türevi olarak geliştirdi. Tek parça halin-
de (monoblok) camdan imal edilen bu periskop, birden faz-
la cam parçadan üretilen türevlerinden farklı olarak, bakım 
gerektirmiyor. Firma yetkilileri, bu özelliği ile ürünün, bir kez 
araca montajı yapıldıktan sonra, hasar görene ya da isabet 

alana kadar, değiştirilmesi gerekmediğini ifade ediyorlar. 
Firmanın yerlileştirdiği periskop ayrıca, hem üst hem de alt 
bölümlerinde bulunan elektrikli ısıtıcılar sayesinde, soğuk 
havalarda dahi buğulanmıyor ve sürücüye temiz bir görüş 
sunuyor.
Kullanıcıya, STANAG 4569’a göre seviye 3 balistik koruma 
sunan periskobun camları da günümüz harp sahalarında 
kullanımı giderek yaygınlaşan lazerlere karşı koruma sağ-
laması maksadıyla özel bir film kaplanarak üretiliyor. Peris-
kop, böylelikle sürücünün gözlerini, belirli dalga boyların-
daki lazerlere karşı koruyor. Periskop ayrıca, dayanıklılığı 
sayesinde, yüksek basınçlı su jetleriyle de rahatlıkla temiz-
lenebiliyor.
Firma, NAZ rulmanı ise tekerlekli zırhlı araçlarda; salıncak 
kolu ile amortisörün ve amortisör ile şasinin birbirine bağ-
landığı noktalarda kullanılmak üzere geliştirdi. Ürün, içe-
risinde bulunan kompozit nitelikli layner (liner) kumaşı ve 
kendi kendini yağlama özelliği sayesinde, hasar görmediği 
sürece, aracın ömrü boyunca, bakım gerektirmeksizin kul-
lanılabiliyor. Zırh çeliği kalitesindeki malzemeden üretilen 
ve ısıl işlemlerden de geçirilen bu ürün, 690 mPa’lık anlık 

dinamik yükü, 200.000 
kez sorunsuz karşılaya-
bilecek şekilde üretiliyor. 
Menatek Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü Naz 
Ünal, rulman çözümle-
riyle ilgili şunları söyledi: 
“Bu tip rulmanları ürete-
bilen, dünya üzerindeki az 
sayıda firmadan birisiyiz. 
Rakiplerimize kıyasla çok 
daha yenilikçi bir tekno-
lojiye sahip olan rulman 
çözümümüzün bir di-
ğer önemli artısının fiyat 
avantajı olduğunun da al-
tını çizmek istiyorum.”

Menatek, 2 Yeni Ürünün 
Lansmanı ile Tüm Dikkatleri 
Üzerine Çekti

Menatek’in standını, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit de ziyaret etti.

MeVu periskobu

NAZ rulmanı
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FİGES’in, kendi geliştirdiği teleskopik mast sistemleri-
nin seri üretimi maksadıyla SSTEK ile birlikte kurduğu  

FİGES Teknoloji, Avrupa’daki ilk fuar katılımını, Eurosatory 
ile gerçekleştirdi. İlk başta bir marka olarak kurgulanan 
MILMAST’ın, Nisan’da gerçekleştirilen yönetim kurulunda, 
firma adı olarak kullanılmasına karar verildi. MILMAST’ın 
fuarda sergilediği ürünler ise FTM (FİGES Trapez Mast) ve 
FHM (FİGES Halatlı Mast) serisi mastlar oldu.
Teleskopik mast ürünleri ile yurt içinde ve yurt dışında yaka-
ladığı başarıların ardından, hızlı büyümesini sürdürmek iste-
yen firma, son dönemde, tanıtım faaliyetlerine de hız verdi. 
Bu yıl, ilk olarak, Malezya’da gerçekleştirilen DSA fuarına ka-
tılan firma, bu fuardan önemli geri dönüşler aldı. Fuar sıra-
sında, ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğu 10’a yakın Asya-Pa-
sifik ülkesi ile satış konusunda görüşmelere başlayan firma, 
bu ülkelerden bazılarında temsilcilikler kurmayı planlıyor.

Yurt İçindeki İş Birlikleri Büyüyor
MILMAST’ın ürünleri, kendi standının yanı sıra BMC standında 
yer alan AMAZON 4x4’e entegre edilmiş şekilde de sergilendi. 
Ağustos ayında Rusya’da gerçekleştirilecek ARMY 2018 fu-
arına katılmayı planlayan firma, fuara Türkiye’den katılacak 
çeşitli kara aracı üreticileri ile ürünlerinin, araçlara entegre 
şekilde sergilenmesi konusunda da görüşmeler gerçekleşti-
riyor. MILMAST ayrıca, bu firmalardan bazıları ile daha uzun 
vadeli iş birliklerinin kapısını aralamak istiyor. Bu iş birlikle-
rinin hayata geçmesi halinde, MILMAST ürünlerini, Türkiye’de 
üretilmiş daha çok araç üzerinde görmek mümkün olacak.
Firma, ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu bir proje kapsamın-
da, fuardan hemen önce, 15 adet mast sisteminin teslimatını 
tamamladı. Derginin baskıya hazırlandığı tarihlerde ise 20 
adet daha mast teslimatı gerçekleşti.

MILMAST’tan Askeri Römork
Ürün gamını, sadece teleskopik mastlarla sınırlı tutmak is-
temeyen MILMAST’ın bu konudaki ilk adımlarından birisi, 
ASELSAN’ın KALKAN-II hava savunma radarının taşıyıcısı 
olarak geliştirdiği, askeri nitelikli römork oldu. Radar taşı-
yan bir römorkta bulunması gereken Otomatik Düzeyleme 
Sistemi (ODS)’ne de sahip olan bu platformdan, hâlihazırda 
ASELSAN’a 3 adet teslim edildi. u

MILMAST, Avrupa 
Sahnesinde de Boy Gösterdi

MILMAST, ASELSAN için, Otomatik Düzeyleme Sistemi’ne de sahip, askeri 
nitelikte bir römork geliştirdi ve 3 adet teslim etti.

Üzerinde bulunan 
farklı faydalı yük 
maketleri ile fuar 
boyunca yükseltilmiş 
konumda duran mastlar, 
MILMAST’ın bulunduğu 
salonun pek çok yerinden 
görülebildi.

MILMAST’ın standını ziyaret 
edenler arasında, Savunma 
Sanayii Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Faruk Yiğit de vardı.
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Nero Endüstri, 2010 yılından itibaren 4’üncü kez katıldığı 
fuarda, ARES yangın söndürme ve infilak bastırma sis-

temlerini, MARS KBRN filtrasyon sistemlerini ve ARMA ba-
tarya yönetim sistemlerini sergiledi. Kurulduğu 2009 yılından 
günümüze, 18 farklı ülkeye ürünlerini ihraç etme başarısını 
gösteren firma, fuardan kısa bir süre önce, bu başarılarına 
bir yenisini daha ekledi. Bir Asya-Pasifik ülkesinin ihtiyacına 
yönelik olarak üretilecek zırhlı araçlarda kullanılacak yangın 
söndürme ve infilak bastırma sistemlerinin satışı konusunda, 
Dynamit Nobel Defence (DND) firması ile bir sözleşme imzala-
yan Nero Endüstri, DND’ye, toplamda 400’ün üzerinde yangın 
söndürme sistemi ve infilak bastırma sistemi teslim edecek. 
Bu gelişme, firmanın Asya-Pasifik pazarına girişi açısından da 
büyük önem taşıyor.

Yurt İçindeki İş Birlikleri Güçleniyor
Fuar sırasında, Batılı platform üreticileri ile pek çok görüş-
me gerçekleştiren Nero Endüstri açısından, son dönemdeki 
bir başka önemli gelişme ise Çukurova Makina ile gerçek-
leştirdiği iş birliği oldu. Bu iş birliği kapsamında, Çukurova 
Makina’nın yeni geliştirdiği ve ilk kez Eurosatory 2018’de 
sergilediği Zırhlı İş Makinası’nda, Nero Endüstri’nin; MARS 
KBRN filtrasyon sistemleri, AC/DC güç dönüştürücüleri ve 
ARES 3 yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri kul-
lanıldı. ARES 3 sistemleri, hafiflik ve performans açısından, 
ARES’in daha önceki sürümlerine göre üstünlüklere sahip.
Firma, bir yandan da FNSS’nin yürütmekte olduğu iki fark-
lı proje kapsamında üretilen tekerlekli araçlardaki; yangın 
söndürme ve infilak bastırma sistemleri, yardımcı güç üni-
teleri ve iklimlendirme sistemlerinin tedarikine de devam 
ediyor. Firma aynı zamanda, Taylandlı Chaiseri firması için 
de benzer ürünler üretiyor.

%92 Yerlilik Oranı
Nero Endüstri, infilak bastırma ve yangın söndürme sistem-
leri konusunda, %92’lik bir yerlilik oranı yakalamış durumda. 
Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, firmanın 

ulaşmış olduğu bu yüksek yerlilik oranı hakkında, şu değer-
lendirmeleri paylaştı: “Dünya üzerinde, bu sistemleri üreten 
3 firmadan birisiyiz. Yurt içinde geliştirilen araç ve sistem-
lerde, bizim geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin kullanılıyor 
olması, bizi gururlandırıyor. Biz de bu konuda elimizi taşın 
altına koyuyoruz ve müşterilerimize, mümkün olan en düşük 
fiyatı vererek ve en hızlı şekilde teslimat yaparak, ulaştığımız 
seviyeyi, hep bir adım öteye taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu 
noktada, SSB’nin yerlilik ve millilik oranlarının arttırılmasına 
yönelik politikalarına ve Türkiye’deki kara aracı üreticilerinin, 
alt sistemleri yurt içinden tedarik etme konusundaki kararlı-
lıklarına dikkat çekmek istiyorum. SSB Kara Araçları Daire 
Başkanlığı ve Sanayileşme Daire Başkanlığına da bu hususta 
teşekkürlerimi iletiyorum. BMC, FNSS ve Nurol Makina’nın 
verdiği desteklerle Türkiye’de geliştirdiğimiz bu sistemleri, 
artık tüm dünyaya satıyoruz. Bugün, bu saydığım kurum ve 
kuruluşlar sayesinde, Nero Endüstri, kara araçları alanında, 
Türkiye’nin en büyük alt sistem sağlayıcısı haline geldi.”

Büyüyen İş Hacmi ile Artan Kapasite
Nero Endüstri’nin yangın söndürme ve infilak bastırma 
sistemleri ile ilgili hâlihazırda elindeki siparişlerin toplam 

Nero Endüstri’den, 
Asya-Pasifik Bölgesine İhracat

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Nero Endüstri’nin ürün ve çözümleri hakkında, firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün’den bilgi aldı.

Nero Endüstri, fuardan kısa bir süre önce, Dynamit Nobel Defence (DND) ile 
yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri konusunda bir sözleşme imzaladı.

Çukurova Makina’nın 
yeni geliştirdiği ve fuarda 

görücüye çıkardığı 
zıhlı iş makinasında, 

Nero Endüstri’nin 
alt sistemleri kullanıldı.
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bedeli, 150 milyon lira seviyesine ulaştı. Firmanın ürün yel-
pazesindeki tüm diğer çözümler göz önünde bulunduruldu-
ğunda ise aldığı mevcut siparişlerin toplam değeri, 300 mil-
yon lirayı buluyor.
Firma, artan iş hacminden de kaynaklanan sebeplerle yeni 
yatırımlara da hız vermiş durumda. Bu kapsamda, Anka-
ra’daki, 9.000 metrekarelik yeni tesisinin kurulumunda son 

aşamaya gelen firma, Sakarya’da da 57.000 metrekarelik 
büyük bir fabrikanın inşaatıyla ilgili ilk adımları attı. Sakar-
ya’daki yeni fabrikasında, üretime odaklanacak olan firma, 
Ankara’daki tesisinde ise Nero Endüstri’nin yönetim, Ar-Ge 
ve test fonksiyonlarını toplamayı planlıyor. Ankara’daki bu 
tesiste; şok, vibrasyon ve EMI/EMC testleri ile çevresel test-
ler gerçekleştirilecek. u
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Son dönemde, adını sıkça 
ihracat haberleriyle du-

yuran ve aynı paralelde yurt 
dışı fuar katılımlarını yo-
ğunlaştıran Nurol Makina, 
Eurosatory fuarında ilk kez 
sahne aldı. Firma, standın-
da, yakın zamandaki ihracat 
haberlerinde başrolü oyna-
yan EJDER YALÇIN’ı ve yurt 
içi pazarda YÖRÜK adını 
verdiği NMS 4x4 araçlarını 
sergiledi. EJDER YALÇIN, 
bir yarısı çöl kamuflajına di-
ğer yarısı ise haki kamuflaja 

boyanmış olarak sergilendi.
Eurosatory, firmanın, geçti-
ğimiz yıl Eylül ayında katıl-
dığı, İngiltere’de düzenle-
nen DSEI fuarının ardından, 
Avrupa’da katılım göster-
diği ikinci büyük fuar oldu. 
Firma ayrıca, bu yılın ilk ya-
rısında, Slovakya’daki IDEB 
ve Romanya’daki BSDA fu-
arlarına da katılmıştı.

Yurt içinde elde ettiği ba-
şarıların ardından, özgün 
olarak geliştirdiği araçları-
nı; Afrika, Orta Asya ve Orta 
Doğu’da da kullanıcılarla 
buluşturan ve buluşturma-
ya da devam eden Nurol 
Makina, ihracat konusunda, 
gözünü şimdi de Avrupa’ya 
dikti. Araçları, bu kıtanın 3 
farklı ülkesindeki testleri 
başarıyla tamamlayan fir-
manın, bu ülkelerde katıl-
dığı ihaleler, hâlen devam 
ediyor. Nurol Makina Genel 
Müdürü Engin Aykol, Avru-
pa pazarındaki faaliyetle-
ri ile ilgili şunları aktardı: 
“Özellikle EJDER YALÇIN 
ve YÖRÜK araçlarımız, ih-
racat pazarlarındaki amiral 
gemilerimiz hâline geldi.  
YÖRÜK, henüz daha yurt 
içinde envantere girmemiş-
ken, bu araç için yabancı 
bir müşteriden sipariş al-
mış olmamız ise apayrı bir 
başarı hikâyesi. Bu iki ara-
cımızla ilgili, Avrupa’da da 
fırsatlar ortaya çıkıyor. Fuar 
sırasında gerçekleştirdi-
ğimiz olumlu görüşmeler 
sonucunda, araçlarımızın, 
bu coğrafyada da kendisi-

ne kullanıcılar bulacağına 
inancımız güçlendi. Yıl so-
nundan önce, hem Avru-
pa’da hem de yeni pazar-
larda sözleşme imzalamayı, 
açılımlar yapmayı öngörü-
yoruz. Böylelikle, umuyoruz 
ki EJDER YALÇIN ve YÖRÜK, 
Avrupa’da da Türk Bayra-
ğı’nı dalgalandıracaklar.”

Nurol Makina, 
Tedarikçileri ile 
Büyüyor
Nurol Makina’nın ihracat 
pazarında elde ettiği başa-
rılar, firmanın büyümesine 
de olumlu şekilde yansıyor. 
Bununla birlikte, yatayda 
büyümek yerine dikeyde uz-
manlaşarak büyümeyi ken-
dine politika olarak benim-
seyen firma, bu büyümeyi, 
alt yüklenicileri ile birlikte 
gerçekleştirmeyi hedefliyor. 
Uzmanlaştığı 4x4 tekerlekli 
zırhlı araçlar alanında, ken-
dini teknolojik açıdan daha 
da geliştirirken, üretim ka-
pasitesinde ihtiyaç duyduğu 
artışı ise tedarikçileri vası-
tasıyla karşılamayı planlayan 
firma, alt yüklenicilerine, 
teknolojik bilgi ve know-how 

Nurol Makina’nın EJDER YALÇIN ve YÖRÜK’ü, 
Avrupa Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Yurt içindeki adıyla YÖRÜK, modüler bir zırh yapısına sahip.

Fuarda görev yapan Nurol Makina ekibi.
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transferi yapmaya da hazır.
Eurosatory fuarından, te-
darikçileri ile görüşmeler 
gerçekleştirmek için bir 
platform olarak da fayda-
landıklarını dile getiren Ay-
kol, üretim kapasiteleri ve 
büyüme politikaları ile ilgili 
de şunları söyledi: “Son dö-
nemde gerçekleştirdiğimiz 
ihracat anlaşmalarıyla bir-
likte, elimizde, önemli bir 
iş yükü (backlog) oluştu. İş 
yükümüzün artışıyla birlik-
te, aylık üretim kapasitemiz, 
5-6 yıl önceki yıllık kapasi-
temizin bile üzerine çıktı. Bu 
iş yükü için hem kendimizi 
hem de alt yüklenicilerimi-
zi hazırlamıştık. Stratejik 
planlarımız doğrultusunda, 
bundan sonrası için de te-
darikçilerimizle birlikte bü-
yümeye devam edeceğiz.”

İhracattaki Yerli 
Katkı Oranı Artıyor
Nurol Makina, fuardan  
çok kısa bir süre önce, ASEL-
SAN’la yaklaşık 150 milyon 
dolar değerinde bir anlaş-
ma imzalamıştı. Anlaşma ile 
ASELSAN, Nurol Makina’nın 
Orta Doğu’daki bir müşteri-
sinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için, çeşitli faydalı yükler 
sağlayacak. Bu faydalı yük-
ler arasında; uzaktan komu-

talı silah sistemleri, komuta 
kontrol donanımları, radar-
lar ve elektro-optik sistem-
ler de bulunuyor. Aykol, bu 
konu hakkında da şu bilgileri 
verdi: “Orta Doğu’daki bir 
müşterimizin ihtiyacı kap-
samında yaptığımız bu alt 
sistem alımının, ASELSAN 
için de çok önemli bir katma 
değer yaratacağına inanıyo-
rum. Nurol Makina’nın ana 
yüklenici olduğu bu proje, 
aslında Türkiye için de bir 
rekor diyebilirim. Son yıl-
larda, Türkiye’deki pek çok 
kara aracı üreticisi, önemli 
ihracat projeleri gerçekleşti-
riyorlar; ancak üstlendikleri 
projelerde, entegre edilen 
faydalı yüklerin bir kısmı, ya-
bancı menşeli oluyor. Bu da 
yerli kaktı oranını düşürüyor. 
Üstlendiğimiz bu projede, 
sadece yurt içinde üretilen 
faydalı yükleri kullanarak 
Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirdik. Türkiye’nin, yerli 
katkı oranı en yüksek olan 
ihracatını yapmayı başardık 
diyebilirim.”

Kalite Politikası: 
Her Çalışan, 
Bir Son Kullanıcı
Nurol Makina’nın elde et-
tiği ihracat başarılarında, 
etkili kalite politikasının da 

izlerini görmek mümkün. 
EJDER YALÇIN’ı, tasarladığı 
günden itibaren sürekli ge-
liştiren ve son olarak da bu 
aracın üçüncü sürümü olan 
EJDER YALÇIN III’ü ortaya 
koyan firma, ürün iyileştir-
me çalışmalarını, her sevi-
yedeki çalışanından gelen 
geri beslemeleri bir potada 
eriterek yürütüyor. Aykol, 
topyekûn kalite anlayışla-
rını, şu şekilde özetliyor: 
“Kullanıcılardan gelen geri 
beslemeleri, yeni ürünlere 
yansıtmamak, günümüzdeki 
üreticiler açısından, zaten 
düşünülemeyecek bir şey. 
Biz, bunun da bir adım öte-
sine geçtik. Çünkü kullanı-
cının size birtakım talepler 
aktarması ve sizin de bunları 
bir sonraki tasarıma yansıt-
manız, ne üretici ne de kul-
lanıcı açısından, aslında çok 
da verimli bir yöntem değil. 
Burada talepten kastım da 
‘aracın farı yanmıyor.’ gibi 
basit konular değil; aracın, 
ana görevini ifasına yönelik 
eksiklikler. Dolayısıyla biz 
kalite politikamızı, ürünleri-
mizi daha fabrikadan çıkma-
dan, kusursuz hâle getirmek 
üzerine kurguladık. Bunun 
için de bir tür iç kalite sü-
recini hayata geçirdik. Artık 
fabrikamızdaki tüm çalışan-

lar, kalite ve iyileştirme sü-
recinin bir parçası. Her biri, 
sahip oldukları birikimle, 
araçlara, aracı doğrudan sa-
hada kullanacak personelin 
gözüyle bakmaya başladılar. 
Ve böylece, içeride bir geri 
besleme akışı başlattık. Bu, 
önerilerinin son ürüne yan-
sıdığını gören çalışanlarımız 
için de büyük bir motivas-
yon kaynağı. Bu süreci, hem 
mevcut araçlarımızda hem 
de yeni tasarımlarımızda 
uyguluyoruz. Sürdürülebilir 
gelişimimizi, biraz da buna 
borçluyuz.”

Yeni Araçlar Yolda
Nurol Makina, kendisini, 
teknolojik anlamda bir adım 
daha öteye taşıyabilmek için 
de çeşitli yatırımlar yapıyor. 
Yeni bir dijitalleşme sürecine 
giren firma, yaptığı yatırım-
lar ile sözleşme aşamasın-
dan, aracın ortaya çıkışına, 
hatta entegre lojistik destek 
safhalarına kadar uzanan 
tüm süreçleri, daha etkili bi-
çimde yönetmeyi hedefliyor.
Nurol Makina, yaptığı yeni 
yatırımların ve iyileştirme 
çalışmalarının da etkisiyle 
önümüzdeki yıl düzenlene-
cek IDEF’te, fuar ziyaretçi-
lerine, yeni özgün araçlar 
sunmayı da planlıyor. u

EJDER YALÇIN, 
iki farklı kamuflaj 
deseni ile birlikte 

sergilendi.



MSI ÖZEL DOSYA: EUROSATORY 2018

68 - Ağustos 2018

Fuarda, ürün yelpazesinde yer alan çok sayıda aracı ser-
gileyen Otokar, TULPAR paletli zırhlı aracının 105 mm 

çapında topa sahip “Hafif Tank” sürümünü ise ilk kez sek-
törle buluşturdu. TULPAR Hafif Tankının üzerinde, CMI fir-
ması tarafından geliştirilen Cockerill 3105 kulesi bulunu-
yor. Bu kulenin otomatik dolduruculu silah sistemi, yüksek 
basınçlı 105 mm tank topu ile standart NATO mühimmat-
larını ve CMI firmasının geliştirdiği, Falarick 105 mm Gü-
dümlü Tanksavar füzesini ateşleyebiliyor. İki eksenli sta-
bilizasyon, gündüz kamerası, termal kamera sistemleri ile 
donatılan kule, tankın, hem hareket halindeyken hem de 

sabitken, ilk atışta hedefini vurabilme ihtimalini arttırıyor. 
Cockerill 3105 kulesinde, komutan ve nişancı olmak üzere, 
2 mürettebat görev yapıyor. Tank nişancısı ve komutanın, 
kule üzerinde, birbirinden bağımsız optik sistemleri oldu-
ğu için, tank, avcı-vurucu kabiliyeti kazanıyor. Bu kabiliyet 
sayesinde, tank nişancısı bir hedefi ateş altına alırken tank 
komutanı da aynı anda, başka hedef ve tehditleri arayabi-
liyor.
Yüksek ateş gücü ve zırh gereksinimlerinden ödün verme-
den, mobilite gerektiren görevler için geliştirilen TULPAR 
Hafif Tankı, üstün hareket kabiliyeti sayesinde, ana muha-
rebe tanklarının, ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı ara-
zi koşullarında, dar sokaklar ve hafif köprülerin yer aldığı 
meskûn mahallerde görev yapabiliyor.

Otokar’ın Hafif Tankı 
TULPAR, Gün Yüzüne Çıktı

TULPAR’ın Hafif Tank sürümü.

Otokar Genel 
Müdürü Serdar 
Görgüç, firmanın 
standını ziyaret 
eden Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu’na, 
TULPAR’ın Hafif 
Tank sürümü 
hakkında bilgi verdi.
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TULPAR ailesi, kullanıcıların, tek bir platformu, farklı gö-
revlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda, çok amaçlı 
ve modüler şekilde tasarlandı. En sert iklim koşullarında ve 
ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR’ın, tehditlere göre 
yapılandırılabilen ve ölçeklendirilebilen, modüler yapıda bir 
zırhı bulunuyor. Aktif koruma sistemlerinin entegre edile-
bildiği TULPAR Hafif Tankı, komutan, nişancı ve şoförden 
oluşan 3 kişilik mürettebatına ilave olarak, 2 personel daha 
taşıma kapasitesine sahip.
Otokar’ın fuarda sergilediği diğer araçlar ise ARMA 6x6, 
COBRA, COBRA II ve KAYA II oldu. Otokar’ın, Birleşik Arap 
Emirliklerindeki iştiraki olan Al-Jasoor’un standında ise 
Otokar’ın, ARMA 8x8 aracı temel alınarak geliştirilen  
RABDAN aracı yer aldı.

Hedef İhracat Pazarları
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, firmanın fuar katı-
lımları ile ilgili şunları söyledi; “Türkiye’nin en deneyim-
li, en geniş ürün gamına sahip ve 30 ülkede aktif olarak 
kullanılan araçlarıyla, kabiliyetleri uluslararası seviyede 
kanıtlanmış bir kara araçları üreticisi olarak bu sene de 
Eurosatory fuarında yerimizi almaktan mutluyuz. Zırhlı 
araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve ge-
liştirme konusundaki deneyimimizi yeni ürünlere taşıyo-
ruz. Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak et-
kin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar, değişen muharebe 
koşulları ve farklılaşan tehditleri dikkate aldığımızda, sek-
törde de artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Dünya-
nın çeşitli coğrafyalarındaki müşterilerimizin isterlerinden 
yola çıkarak, deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimiz ve 
Ar-Ge imkânlarımızla birleştirdik ve ilk kez Paris’te ser-
gilediğimiz TULPAR Hafif Tankı’nı da bu eğilimi göz önün-
de bulundurarak geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, hafif 
tankların ordu envanterlerinde daha sıklıkla görüleceğine 
inanıyoruz.”
Otokar olarak 4x4, 6x6, 8x8 tekerlekli zırhlı araçlardan, pa-
letli zırhlı araçlara kadar, farklı tip ve versiyonlarda araç ve 
kule sistemleri ürettiklerini belirten Görgüç, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yeni aracımız TULPAR Hafif Tankı’nın öncelikli 
hedefi ihracat pazarları. Bu hedefimizde de başarılı olacağı-
mıza inanıyorum. Otokar, global pazarlarda, Türkiye’nin mil-
li tankını tasarlamış, geliştirmiş ve başarı ile kalifiye etmiş 
yetkin bir üretici olarak tanınıyor. Yeni alımlarda en büyük 
referansımız ise 4 kıtada 30’dan fazla ülkede kullanılan zırhlı 
araçlarımız oluyor. Özellikle hafif tank sınıfında ihtiyaç ve ta-
lebi olan ülkelerle temas halindeyiz.”
Eurosatory fuarının sektörün en önemli fuarlarından biri ol-
duğuna dikkat çeken Görgüç, son olarak şunları iletti: “Oto-
kar, Türkiye’nin ilk zırhlı aracını ihraç etmeye karar verdi-
ğinde, ilk durağı yine Eurosatory fuarıydı. 1990’larda Paris’te 
sergilediğimiz zırhlı araçlarımız, bugün dünya ordularında 
halen kullanılıyor. Sınıfında dünyanın en çok tercih edilen 
zırhlı aracı COBRA aracımız ve ürün ailemize eklediğimiz ilk 
yılda iki önemli ihracat siparişi alan ARMA araçlarımızın ilk 
tanıtımlarını da burada yaptık.” u

ARMA 8x8 temel alınarak geliştirilen RABDAN, Al-Jasoor standında sergilendi.
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Sahra mutfakları, ban-
yoları ve tuvaletleri gibi 

lojistik destek sistemleri 
konusundaki ürünleri ile 
tanınan Öztiryakiler, fuar-
da, branda duvarlı 20 fitlik 
konteynıra şekillendirdiği, 
sahra mutfağını sergiledi. 
Öztiryakiler Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztiryaki, ilk 
kez sergiledikleri bu ürünle 
ilgili şunları söyledi: “İçine 
girdiğiniz zaman, arazi şart-
larında olmanıza rağmen, 5 
yıldızlı bir otelin mutfağı gibi 
hissettiren bu ürünümüz, 
gerçekten çok ilgi çekti.”
Öztiryaki, fuar katılımlarını 

ise şöyle özetledi: “Öztiryaki-
ler olarak, kendi alanımızda, 
dünya savunma sanayisinin 
kurumsal hafızasına, adımı-
zı yazdırmış durumdayız. Bu 
fuar da sektördeki fuarların 
en büyüğü ve bize, yeni sis-
temlerimizi tanıtmak, rakip-
lerimizi tanımak ve devler 
liginde var olduğumuzu gös-
termek için bir fırsat veriyor. 
Dünyadaki çeşitli firmalar ve 
silahlı kuvvetlerden, projele-
rine teklif vermemiz yönün-
de talepler geliyor. Afrika, 
Orta Doğu, Orta ve Güney 
Amerika, Orta ve Güney Asya 
ve Doğu Avrupa ülkelerinden 

heyetler ile planlı görüşme-
ler gerçekleştirdik.”

Yeni Yatırımlar ile 
Artan Kalite
Firma, bu yıl, konteynırla-
ra monte edilmiş sistemler 
üzerine odaklanacak. Katar 
Silahlı Kuvvetlerine, kontey-
ner içine yerleştirilmiş mut-
fak ve banyo-tuvalet tesli-
matı gerçekleştiren firma, 
Birleşmiş Milletler’in de 140 
konteynırlık tedarik projesi-
ni üstlenmiş durumda.
Konteyner ve diğer lojistik 
destek sistemlerine yönelik 
üretim kabiliyetini arttırmak 

amacıyla Çorlu’da, yeni bir 
tesisin yatırımlarına devam 
eden firma, bir yandan da 
yeni tesisinin iş gücü ihtiyacı 
için; mühendis, kalifiye ele-
man ve işçi alımı çalışmala-
rını sürdürüyor. Firma, kon-
teynırların kumlama ve boya 
işlemlerini yapacak tesisle-
rinin yatırımını tamamladı 
ve donattığı konteynırlara, 
10 yıl boya garantisi vere-
bilecek duruma geldi. Öz-
tiryaki, yapmakta oldukları 
yatırımlarla ilgili motivas-
yonlarını ise şu şekilde an-
lattı: “Devletimiz, savunma 
ve havacılık sanayisi alanın-
da, gerçekten önemli destek 
ve teşvikler veriyor. Bu sek-
törde, büyük bir heyecan ve 
atılım var. Biz de bu trendin 
içerisindeyiz.”
Öztiryaki, firmanın sektörde-
ki konumuna, şu şekilde vur-
gu yaptı: “Bugün, eğer dün-
yadaki herhangi bir ülkeden 
resmi olarak görüşme davet 
alıyor veya büyük şirketler-
den iş birliği teklifleri alıyor-
sak dünyada, istediğimiz far-
kındalığı çoktan yaratmışız 
demektir. Yurt içinde de ilgili 
makamlar ve sektör oyuncu-
ları bizi tanıyor. Dolayısıyla 
yeni yatırımlarımızın da kar-
şılığını, kısa sürede alacağı-
mıza inanıyorum.”  u

Öztiryakiler, 5 Yıldızlı Otel Mutfağını, Sahraya Taşıdı

Çeşitli askeri 
heyetler, 
Öztiryakiler’in, 
ilk kez fuarda 
sergilediği, 
branda duvarlı 
20 fitlik 
konteynıra 
şekillendirdiği 
sahra mutfağı 
ile yakından 
ilgilendiler.
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Fuarda, ürün ailesin-
den geniş bir yelpaze 

ile yer alan ROKETSAN, bu 
ürünlerden Orta Menzilli 
Tanksavar Füzesi OMTAS’ı, 
Eurosatory fuarında ilk kez 
sergiledi. Firmanın sergile-
diği diğer ürünler ise şunlar 
oldu:
n	 SOM-J JSF Uyumlu Stand-Off Mühimmatı,
n	 TEBER Lazer Güdüm Kiti,
n	 TRG-300 KAPLAN Füzesi,
n	 TRG-122 Füzesi,
n	 Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi,
n	 OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi,
n	 L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli  
 Tanksavar Füzesi,
n	 CİRİT 2,75’’ Lazer Güdümlü Füzesi ve Lançeri,
n	 MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı ve
n	 MAM-C Mini Akıllı Mühimmatı.
ROKETSAN ayrıca, Kaideye Monteli CİRİT’i ve T-122/300 
ÇNRA Sistemi’nin de ölçekli modellerini fuarda sergiledi.
ROKETSAN, SOM-J’yi, TÜBİTAK SAGE ile birlikte geliştirdiği 
SOM füzesini, F-35 uçakları için uyumlu hale getirerek orta-
ya koydu. Mk-81 ve Mk-82 genel maksat bombalarına lazer 
güdüm yeteneği kazandıran TEBER ise seri üretim aşama-
sına geldi ve Temmuz ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri  
(TSK)’ne teslim edilmeye başlandı.
ROKETSAN, T-122/300 ÇNRA Sistemi ile TRG-300 ve TRG-
122 füzelerini, bir arada komple çözüm olarak sunuyor. 
T-122/300 ÇNRA Sistemi, her iki füze tipini de ateşleme ka-
biliyetine sahip olduğu için, kullanıcı, farklı ateş desteği ge-

rektiren görevler için, iki farklı silah sistemini, tek seferde 
envantere almış oluyor.
Denizaltılar gibi sualtı tehditlerine karşı, su üstü platform-
lardan atılmak üzere geliştirilen DSH Roketi, 500 ila 2.000 m 
mesafedeki hedeflere karşı kullanılabiliyor. DSH Roketi Atıcı 
Sistemi de su üstü platformların savaş yönetim sistemleri ve 
sonarları ile entegre olarak çalışabildiği gibi, bağımsız ola-
rak kullanılması da mümkün.
OMTAS ve UMTAS füzeleri, bir ürün ailesi olarak geliştirildi. 
8 km azami menzile sahip L-UMTAS füzesi, kızılötesi arayıcı 
başlığa sahip UMTAS’ın, lazer güdümlü sürümü olarak öne 
çıkıyor. Azami menzili 4 km olan OMTAS füzesi ise boyut ve 
alt bileşenler açısından, UMTAS’la benzer özelliklere sahip. 
Ancak esas olarak, piyade tarafından, 3 ayaklı lançer ile atıl-
mak üzere geliştirildiğinden, sistemi kullanan personelin, 
ateşleme esnasında yaralanmaması için, daha düşük güçte 
bir motora sahip.
ROKETSAN, Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ürün ailesini ise 
savaş uçaklarına kıyasla daha düşük faydalı yük taşıma 
kapasitesine sahip, insansız hava araçları ve hafif uçaklar 
için geliştirdi. Roket motoru olmayan; ancak harp başlığı ve 
güdüm sistemlerine sahip bu ailenin üyelerinden MAM-L, 
L-UMTAS füzesinin bileşenleri; MAM-C ise CİRİT füzesinin 
bileşenlerinden türetildi. u

ROKETSAN, 
OMTAS’ı, 
Eurosatory’de 
İlk Kez 
Sergiledi

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım 
Direktörü Hüdai Özdamar’dan, TEBER Lazer Güdüm Kiti hakkında bilgi aldılar.

Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu da 
ROKETSAN standını 
ziyaret edenler 
arasındaydı.
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SDT, fuarda sergilediği; Veri Kayıt Sistemleri (VKS) ürün 
ailesi, Sırt Tipi Jammer Sistemi, Hava Aracı Kontrol 

Bilgisayarı Donanımı ve SDT ACMI Sistemi gibi ürünlerle, 
elektronik tasarım ve yazılım konusundaki kabiliyetlerini 
ortaya koydu. SDT-Tamgör İş Ortaklığı tarafından gelişti-
rilen Sırt Tipi Jammer Sistemi, fuar süresince, ziyaretçi-
lerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri oldu. Firmanın 
sergilediği diğer ürünlerle bu ürünlerin başlıca özellikleri 
şöyle:
n	 VKS ürün ailesinin üyeleri, temel olarak, herhangi bir

platform tarafından üretilen sayısal kontrol verileri ile 
video ve ses sinyallerini kaydediyor. 
Bu veriler, daha sonra, analiz amacı ile kullanılabiliyor.

n	 SDT ACMI Sistemi, F-16 ve benzeri hava platformlarına,
harici pod formunda takılıyor ve pilotların, hava-hava 
ve hava-yer muharebe eğitimlerinin etkin biçimde 
yürütülmesini sağlıyor.

n	 Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı Donanımı, yurt dışında
ilk defa sergilendi. Firmanın ANKA İHA’sı için geliştirdiği 
ve yer kontrol istasyonunda kullanılan bilgisayar, 
DO-254 sertifikasyonuna hazır donanıma ve DO-178 
uyumlu gerçek zamanlı işletim sistemine sahip. u

SDT, Elektronik 
Sistemlerdeki Kabiliyetini 
Ortaya Koydu

SDT standı, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep 
tarafından da ziyaret edildi.
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Son dönemde, teknoloji odaklı inovatif ürünleri ile ön plan-
da olan STM’nin standında; KARGU ve ALPAGU Blok II 

vurucu İHA’ları, Duvar Arkası Radar (DAR), mikro gözlem 
uydusu LAGARİ ve nano uydu PİRİSAT yer aldı. Firmanın, 
TerraFlite ve FocusFlite gibi pilot farkındalığını arttırmaya 
yönelik yazılım tabanlı ürünleri ise standındaki simülatörün-
de tanıtıldı. STM’nin Ultra Geniş Bant Radar Ailesinin en yeni 
üyesi olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı için geliştirilen 
Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi (UHTES) ise ilk 
kez Eurosatory’de sergilendi.
STM, fuar boyunca; Bosna-Hersek, İtalya, Katar, Nijerya ve 
Romanya’dan resmi heyetler ile görüşürken, Bangladeş, 
Brezilya, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, Katar, Maca-
ristan, Pakistan, Peru, Polonya, Sırbistan, Singapur, Şili ve 
Umman gibi pek çok farklı ülkeden fuara katılan firmalar da 
STM standını ziyaret etti.

UHTES’in Stand-Off Mesafesi, 
Emniyeti Arttırıyor
Özgün olarak geliştirdiği DAR’ı, ilk kez DIMDEX 2016 fuarı sı-
rasında tanıtan STM, UHTES’i ise DAR’dan elde ettiği tecrü-
beler ile özellikle meskûn mahal operasyonları için geliştirdi.
Araç üzerine entegre edilen UHTES sayesinde, artık perso-
nelin, duvar arkasındaki tehditleri algılayabil mek için duva-
ra yaklaşması gerekmediği gibi, zırh korumasından çıkma-
sına da gerek kalmıyor. Sistem, DAR’da olduğu gibi, yaptığı 
kestirme ile bir duvarın arkasında duran insanların, oda içe-
risindeki konumlarını, iki boyutlu kuş bakışı bir görüntü şek-
linde operatöre sunuyor.
Sistem, enerji ihtiyacını araç üzerinden karşılayabildiği gibi, 
kendi dâhili bataryalarını da kullanabiliyor. Dolayısıyla ara-
cın güç kaynağında herhangi bir sorun yaşanması halinde 
de sistem çalışmaya devam edebiliyor. Sistem; plastik, ah-
şap, tuğla ve beton gibi RF dalgalarının penetre edebildiği 
tüm malzemelerin arkasını görebiliyor. Bununla birlikte, 
UHTES, metal bir duvar veya faraday kafesi gibi arkasını 
göremeyeceği bir yapı ile karşılaştığında ise kullanıcıyı, bu 
konuda uyarıyor. Bu özellik, UHTES’e, benzer durumlarla 
iç güvenlik operasyonları sırasında karşılaşan Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinden gelen geri beslemeler neticesinde 
kazandırıldı.
UHTES’in menzili, sistemin güç seviyelerinin değiştirilme-
si suretiyle kullanıcı istekleri doğrultusunda arttırılabiliyor. 
Bununla birlikte, sistem, mevcut hâliyle arada bulunan du-
varın mesafesinden bağımsız olarak canlıları tespit edebi-
liyor.

STM’nin Pilot Farkındalığı Ürünleri, 
Hayat Kurtaracak
STM’nin fuarda tanıtımına odaklandığı bir başka ürün gurubu 
ise helikopter pilotlarının durumsal farkındalığını arttırmaya 
yönelik olarak geliştirilen, yazılım tabanlı ürünleri oldu. Bu 
ürünler ve kısaca işlevleri şöyle:
n	 TerraFlite, Küresel Konumlama Sistemi (KKS) olmayan

ya da KKS’nin çalışamayacağı ortamlarda, hava 
platformları için, arazi destekli otonom seyrüsefer 

çözümü sunuyor. TerraFlite, arazi özelliklerini 
radar altimetre yardımıyla ölçüp, bunları, sayısal 
arazi yükseklik verisi ve barometrik altimetre ile 
ilişkilendirerek, hava araçları için, KKS’nin ürettiğiyle 
aynı ya da daha doğru bir pozisyon bilgisi sağlıyor.

n	 FocusFlite Yer Segmenti (GS), pilotların, farklı
platformlar için ihtiyaç duydukları görev planlarını, 
henüz yerdeyken daha hassas ve doğru şekilde 
oluşturabilmelerini mümkün kılıyor.

n	 FocusFlite Hava Segmenti (AS), pilotların, 
hava platformları ile icra edecekleri görevler esnasında 
ihtiyaç duyacakları verileri, 2 boyutlu ve 3 boyutlu kayan 
haritalar şeklinde sunuyor.

n	 FocusFlite Helikopter Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemi
(HTAWS), helikopterlerin kontrollü uçuş sırasında yere 
çarpmalarını engellemeye yönelik olarak, platform 
üzerindeki sensörlerden gelen veriyi, füzyon prensibi 
ile birleştirerek, pilotların durumsal farkındalığını 
arttırmaya yarıyor. Sistem, helikoptere entegre bir 
çözüm şeklinde sunulabildiği gibi, entegrasyonun 
maliyetli olacağı durumlarda, tablet bilgisayarlar 
vasıtasıyla da kullanılabiliyor. u

STM’nin UHTES Radarı ile 
Duvarın Arkasına Saklanmak 
Tarih Oldu

Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi (UHTES)

STM’nin, FocusFlite ürün ailesini ve TerraFlite’yi tanıttığı simülatörü, fuarda 
oldukça ilgi gördü.
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Samsun Yurt Savunma (SYS), fuara, kendisine ait Canik 
markası ile katıldı. Standında, tabanca ürün ailesinin 

TP serisi ürünlerini sergileyen firma, fuarı, uzun soluklu iş 
birliklerinin ilk adımlarını atabileceği bir platform olarak de-
ğerlendirdi.
SYS Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, fuar katılımları ile ilgili 
şunları söyledi: “İtalya ve Fransa’da, çok sayıda sivil kullanıcı 
tarafından tabancalarımız kullanılıyor ve bu pazarda, zaten 
güçlü bir varlığımız var. Bunun en temel göstergelerinden 
birisi de bizim tabancalarımıza özel olarak aksesuar üreten 
imalatçılar. Özellikle bu tip fuarlar sırasında, pek çok akse-
suar üreticisi, bizimle temas kurup, tabancalarımız için ge-
liştirdikleri aksesuarları, bize tanıtmak istiyorlar. Bu, tabi ki 
çok sevindirici bir durum.”
SYS ayrıca, Fransa ve çevre ülkelerden de pek çok bayi ile de 
fuarda görüşmeler gerçekleştirdi. Avrupa’nın, tabanca üre-
timi konusunda köklü bir geçmişi olduğunu ve bu durumun 
pazara girişi zorlaştırdığını vurgulayan Aral, Avrupalı rakip-
lerine karşı kozlarını ise şu şekilde açıkladı: “Bizim Avrupalı 
üreticilerden farkımız, ürünümüzü sattıktan sonra, arkamızı 
dönüp gitmememiz. Bayilerimiz ve ürünlerimizin son kullanı-
cısı ile bağ kurup, insanların kalbine dokunabiliyoruz. Bunun 
sonucunda, bayilerimiz de tabancalarımızı raflara yerleştirip 
unutmuyor; her fırsatta satmak için gayret gösteriyorlar.”

TP9SF Elite Combat’ta Sona Yaklaşılıyor
Firmanın standında sergilediği ürünlerden bir tanesi de 
TP9SF ürün ailesinin en son üyelerinden, Elite Combat oldu. 
Firma, bu tabanca ile ilgili son iyileştirmeleri de yakında ta-
mamlamayı ve tabancayı, önümüzdeki aylarda piyasaya sür-
meye hazırlanıyor.
Firma, TP9’un sub-compact modelinin geliştirilmesi konu-
sundaki çalışmalara da devam ediyor ve ürünün, 2019 yılın-
da, çeşitli yeniliklerle birlikte hazır olması planlanıyor. Bu 
ürün, TP serisinin, en kısa namlulu modeli olacak.
Firma ayrıca, ürün ailesine, .22 LR (Long Rifle) çapında, yeni 
tabancalar eklemeye hazırlanıyor. Aral, ürün gamlarındaki 
en küçük çaplı model olacak bu tabancaların, mühimmatla-
rının düşük maliyeti sebebiyle özellikle atıcılık eğitimi ama-
cıyla tercih edileceğini vurguladı.

Dünya Çapında İhaleler
SYS, Canik markası ile son dönemde, çeşitli ülkelerde açılan 
pek çok ihaleye katıldı veya katılmaya hazırlanıyor. Bunlar-
dan bir tanesi de Filipinler Polis Teşkilatı (PNP) tarafından, 
10.000 tabanca alımı maksadıyla açılan ve SYS’nin, yapılan 
testlerin tamamından tek solukta geçerek, Mayıs ayında 
galip geldiği ihale. SYS, bu ihale kapsamında, 2.000 adetlik 
ilk Canik TP9SF Elite-S teslimatını tamamladı. Firma, 4.000 
adetlik bir sonraki teslimat için de gün sayıyor. Firmanın bu 
ülkeye yönelik olarak gündemindeki bir sonraki ihale ise  
Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin servis tabancası ihtiyacı kap-
samında açılan, 74.000 adetlik ihale. Firma, Eurosatory fu-
arını da bu ihale ile ilgili bir fırsata dönüştürdü ve fuar sı-
rasında, Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Filipinler 
heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi.
SYS’nin yakın zamanda yarışacağı en önemli ihalelerden bi-
risi de ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (US Customs and 
Border Protection)’nin açacağı ihale. Bu ihale, aynı zamanda, 
firmanın, ABD’de katılacağı ilk resmi ihale olma özelliğini de 
taşıyor. İhalenin isterlerinden bir tanesi, ihalede yarışacak 
tabancalarla uyumlu, Safariland marka bir kılıfın varlığı-
nı zorunlu tutuyor. SYS firması da bu istere yönelik olarak 
ABD’li Safariland firması ile iş birliğine giderek, ihalede ya-
rıştıracağı TP9 modeline özel bir kılıf tasarlattı ve ihale ile 
ilgili tüm çalışmalarını tamamlayarak teklifini de verdi. u

SYS, Avrupa’daki 
İş Birliklerini Güçlendirecek

SYS standı, fuar süresince 
yoğun ilgi gördü.

SYS standını 
ziyaret edenler, 
SYS Genel 
Müdürü C. Utku 
Aral’dan ürünler 
hakkında bilgi 
aldılar.
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Unidef, Eurosatory’de, 
AS532 Cougar ve S70i 

BLACK HAWK helikopter-
leri için geliştirdiği ve içeri 
katlanabilen M134 Minigun 
silah mesnetlerini ve ara 
yüzlerinin yanı sıra üst dü-
zey bir son kullanıcının kara 
araçlarında kullanılmak 
üzere tasarladığı özel taret 
sistemini sergiledi. Firma, 
bu fuarla birlikte, bahse 
konu özel taret sistemini de 
ilk kez yurt dışında sergile-
miş oldu.
Türk Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığının AS532 Cougar 
helikopterlerine, M134 Mini-
gun entegrasyonu çalışma-
larını başarıyla tamamlayan 
ve “Bir araca entegre ettik, 
her araca entegre edebi-
liriz.” mottosuyla hareket 
eden Unidef’in sıradaki he-
defi ise kara araçları için 
geliştireceği, silahlı ve ka-
palı kule sistemleri. Geliş-
tirecekleri bu sistemleri, 
kabiliyeti arttırılmış kuleler 
olarak tanımlayan Unidef 
Kurucu Ortağı Cem Kurter, 
kulelerinde, optik görüntü-
leyiciler ve termal kamera-
lar gibi gelişmiş elektro-op-

tik sistemler bulunacağının 
da altını çizdi.
Unidef’in gelecek planları 
arasında, orta kalibre bir 
silah sistemini, döner ka-
natlı bir platforma, “crew 
serve” olarak entegre et-
mek bulunuyor. Firma, hava 
platformlarına silah enteg-
rasyonu için çıktığı bu yol-
culuğun, gelecek dönemde, 
platformların elektronik ve 
aviyonik aksamlarına mü-
dahale etmesini gerektire-
ceğinin farkındalığıyla yeni 
alt yapı yatırımlarına yöne-
lik çalışmalarını başlattı ve 
AS9100 sertifikasyonu ala-
bilmek için de gerekli adım-
ları attı.
Unidef’in hedeflediği bir 
başka konu ise entegrasyon 
kabiliyetinin, yurt dışındaki, 
son kullanıcı veya ana yük-
lenicilere pazarlanması.
Firma, bir yandan da sek-
tördeki diğer kurum ve ku-
ruluşlarla tesis edilebilecek 
iş birlikleri ile yaratılabile-
cek muhtemel sinerjilerin 
arayışı içerisinde. Kurter, 
Unidef’in bu konudaki mo-
tivasyonunu, şöyle özetledi: 
“Sektörde yaratabileceğimiz 

yeni sinerjiler için, elimizi 
taşın altına koymaktan ka-
çınmayacağız. Bu anlamda, 

rakiplerimiz de dâhil olmak 
üzere, herkesle iş birliği 
yapmaya hazırız.” u

Unidef, Yeni Sinerjiler Yaratmak için Tüm İş Birliklerine Hazır

Unidef’in, AS532 Cougar ve S70i BLACK HAWK helikopteri için geliştirdiği, 
M134 Minigun entegrasyonu çözümü.

Unidef’in, kara araçları için tasarladığı 
özel taret sistemi de fuarda büyük ilgi gördü.
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2000’li yılların ortalarında başladığı insansız hava ara-
cı (İHA) geliştirme yolcuğunda, bugün, pek çok göre-

vi yerine getirebilecek geniş bir ürün ailesine sahip olan  
VESTEL Savunma, fuarda, bu konudaki yeteneklerini ser-
giledi. Firmanın standında yer alan ürünler, KARAYEL ve 
BORA İHA’ları oldu.
Ürün ailesinin ihracat potansiyelini hayata geçirmek ama-
cıyla son dönemde, yurt dışına yönelik tanıtım faaliyetle-
rine hız veren firma, son bir yıl içerisinde, Dubai Airshow 
ve DSA fuarlarına stantlı katılım göstererek ürünlerini ser-
giledi. Mayıs ayında gerçekleştirilen EFES-2018 tatbikatı 
sırasında da stant açan ve tatbikatı izlemeye gelen yabancı 
askeri heyetlere kabiliyetlerini tanıtan firma,  4 yıl önce, 
Eurosatory katılımından farklı olarak, bu yılki fuarda, kendi 
standını açtı.
Fuarda ana yüklenici kimliğini de ön plana çıkaran  
VESTEL Savunma, etkinliği, İHA’lara yönelik alt sistem ge-
liştiren firmalarla temas kurmak için de bir fırsat olarak 
kullandı.

İHA Ürün Ailesi Büyüyor
İHA serüvenine, 2000’li yılların ortalarında, ARI ve EFE gibi 
mini İHA’ları geliştirerek başlayan ve bugün, KARAYEL’in 
versiyonları ve BORA ile ürün ailesini genişleten firma,  
bu aileye yeni üyeler eklemek için de çalışmalarını sürdü-
rüyor.
Firmanın geliştirdiği ilk taktik sınıf İHA olan KARAYEL’in, 
silahlı (S), uzun kanatlı (U) ve silahlı uzun kanatlı (SU) sü-
rümlerinin de geliştirilmesiyle hâlihazırda 4 farklı sürümü 
ortaya çıkmış durumda.
KARAYEL’in en son geliştirilmiş versiyonu KARAYEL-SU, 
kanat altlarında 120 kg; gövde altında ise 70 kg faydalı yük 
taşıma kapasitesine sahip. Azami kalkış ağırlığı 630 kg olan 
bu silahlı İHA’nın havada kalış süresi ise 120 kg faydalı yük 
taşınması durumunda, 8 saat civarında.
Firma, KARAYEL’i geliştirme sürecinde ayrıca, eğitim  

ve test görevlerinde kullanılabilen çok amaçlı platformu 
BORA’yı ortaya çıkardı. BORA, 4,6 metre kanat açıklığı-
na ve 3 metre boya sahip. 85 kg kalkış ağırlığındaki İHA,  
5 saat havada kalıp, saatte 95 km seyir süratine  
ulaşabiliyor.
AYESAŞ ve VESTEL Savunma Genel Müdürü Öner Tekin, fuar 
katılımlarına ilişkin, MSI Dergisi’ne şunları söyledi: “Euro-
satory, kara sistemleri alanına vurgu yapan, önemli fuar-
lardan birisi. Kara havacılık konusu ise günümüzde, mo-
dern kara kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası. Biz de bu bakış 
açısıyla, İHA ürün ailemizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zorlu 
gereksinimlerini göz önünde bulundurarak geliştirdik ve  
KARAYEL İHA sistemimiz ile Kara Kuvvetlerimize, ülkemi-
zin olabilecek en ağır şartlarında, sıfır kaza-kırım ve yük-
sek performans ile 3000 saati aşkın bir süre hizmet verdik. 
Sahip oluğumuz NATO standartlarına uyumlu ürün ailemiz 
ve altyapımız, yetişmiş insan kaynağımız ve bu alanda edin-
diğimiz yaklaşık 15 yıllık deneyimimizle her türlü İHA’yı 
geliştirebilecek durumdayız ve müşteri ihtiyaçlarına göre 
yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Fuar boyunca da 
farklı coğrafyalardan potansiyel müşterilerimizle başarılı 
görüşmeler gerçekleştirdik.” u

VESTEL Savunma’nın İHA Ürün Ailesi, Yeni Üyelerle Genişleyecek

VESTEL Savunma standını 
ziyaret edenler arasında, 
Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu da 
yer aldı.
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Kara sistemleri konu-
sundaki yeteneklerinin 

bir bölümünü fuara geti-
ren ve bunlar içerisinden, 
yüksek ateş gücüne sahip 
HITFACT kule ailesini öne 
çıkaran Leonardo, Vulcano 
155 güdümlü topçu mühim-
matı ile ilgili olarak, Slovak 
Konstrukta Defence firması 
ile önemli bir iş birliği an-
laşmasının altına da fuar 
sırasında imza attı. Firma-
nın fuar boyunca sergilediği 
diğer ürün ve çözümler ise 
GUARDIAN karıştırıcılar, 
zırhlı araçlar için geliştirdiği 
sürücü gece görüş sistemi 
DNVS 4, NERIO-ULR elekt-
ro-optik görüntüleme sis-
temi, zırhlı araçlara yönelik 
modernizasyon çözümleri, 
SLX SuperHawk orta dalga 
termal kamera, ileri üslere 
yönelik güvenlik çözümle-
ri, yazılım tabanlı telsizler 
ve dijitalleşen harp sahası-
na yönelik, komuta kontrol 
sistemleri konusundaki çö-
zümleri oldu.
Fuar sırasında imzalanan 
anlaşma kapsamında, iki fir-
ma, Leonardo’nun Vulcano 
155 mühimmatını, Konstruk-
ta Defence’nin, 155 mm’lik 
kundağı motorlu topçu sis-
temi ZUZANA 2’ye entegre 
edecekler. 3 farklı çapta 
üretilen Vulcano ailesinin en 

büyük üyesi olan bu mermi-
ler, hem 39 kalibre hem de 
52 kalibre uzunluğundaki 
obüslerden ateşlenebiliyor. 
Modüler tipteki standart 
sevk barutları ile birlikte 
kullanılabilen bu mermi-
nin çapı, namlu çapından 
daha küçük olduğu için bir  
sabot vasıtası ile atılıyor. 
Güdüm için ataletsel ölçüm 
birimi (INS) ya da küresel 
konumlama sistemi (GPS) 
kullanan merminin uçuş  
sırasındaki manevra kabi-
liyetini ise ön tarafında bu-

lunan kanatçıklar sağlıyor. 
HITFACT kule ailesinin 120 mm  
yivsiz ana silaha sahip iki 
farklı üyesi ise CENTAURO 
II 8x8 mobil silah sistemi 
(mobile gun system / MGS) 
ve ASCOD paletli zırhlı aracı 
üzerinde yer aldı. Bu araç-
lar ise Iveco – Oto Melara 
konsorsiyumu ve General 
Dynamics European Land 
Systems (GDELS) stantla-
rında sergilendi. Atış kont-
rol bilgisayarı, lazer mesafe 
tespit sistemi ve iki eksenli 
stabilizasyonu da bulunan 

HITFACT kulesi, kullanıcı 
istekleri doğrultusunda; 52 
kalibre uzunluğunda 105 mm 
veya 45 kalibre uzunluğunda 
120 mm ana silah ile donatı-
labiliyor. Mürettebatı; komu-
tan, nişancı ve doldurucudan 
oluşan kule üzerinde, komu-
tan ve nişancı için birbirinde 
bağımsız optikler bulunuyor. 
Bu özellik, kuleye, avcı-vuru-
cu kabiliyeti kazandırıyor ve 
nişancı bir hedefi ateş altına 
alırken komutan, farklı teh-
ditleri veya hedefleri araya-
biliyor. u

Leonardo ve Slovak Konstrukta, Vulcano için El Sıkıştı

Ege Ordusu 
Komutanı 
Orgeneral 

Abdullah Recep, 
Leonardo’nun 

geliştirdiği 
komuta kontrol 

sistemleri 
hakkında 
bilgi aldı.

Vulcano 155 
güdümlü 
topçu 
mühimmatı.

Leonardo’nun HITFACT kulesi entegre edilen CENTAURO II 8x8 mobil silah sistemi.
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Rheinmetall, ilk kez sergilediği 7 ürün ve gerçekleştirdiği 
lansman toplantıları ile fuarda adından söz ettiren fir-

malardan biri oldu. Rheinmetall’in fuarda ilk kez sergilediği 
ürünler, şunlar oldu:
n	 Oerlikon Skyranger Boxer mobil hava savunma sistemi,
n	 HX 8x8 Otomatik Yük Elleçleme Sistemi (ALHS),
n	 Lynx KF41 yeni nesil zıhlı araç,
n	 G-LMT mobil vinç,
n	 Mission Master Cargo insansız kara aracı,
n	 Argus New Generation piyade sistemleri ve
n	 VTAL (Variable Tactical Aiming Laser) 
 taktik nişan alma lazeri.
Fuar sırasında görüştüğümüz Rheinmetall International 
CEO’su John Taylor’dan, firmanın, Türkiye’ye yönelik hedef-
leri hakkında bilgi aldık.
Rheinmetall’in Türkiye’deki faaliyetleri, iki ana sektör üze-
rinde yoğunlaşıyor: Mühimmat ve kara araçları. Firma, Tür-
kiye’de, mühimmat ile ilgili faaliyetlerini, Rheinmetall De-
fence Turkey; kara araçları ile ilgili faaliyetlerini ise BMC ile 
ortak olarak kurduğu Rheinmetall BMC Savunma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (RBSS) üzerinden yürütüyor.
Taylor, Türkiye ve Rheinmetall’in tesis edebileceği potansi-
yel iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “Türkiye, güçlü bir 
NATO ülkesi. Avrupa da zaten yanında güçlü bir Türkiye gör-
mek istiyor. Ayrıca Türkiye’nin oldukça gelişmiş ve kendine 
yetebilen bir savunma sanayisi var ve bu sanayiyi bağımsız 
kılma konusunda da kararlı. O yüzden, Türkiye’ye, hâliha-
zırda elinde var olan bir kabiliyeti pazarlamamız mümkün 
değil. Böyle bir niyetimiz de yok. Ancak Türk savunma sana-
yisinin de hâlen kendini geliştirebileceği alanlar bulunuyor. 
Rheinmetall’in elinde de her ne kadar ihraç lisansına tabi de 
olsa gelişime açık bu alanları destekleyebileceği kabiliyetler 
bulunuyor. Dolayısıyla Rheinmetall olarak, iki ülkenin dış po-
litikaları elverdiği sürece, Türkiye’ye, teknoloji ve bilgi trans-
feri anlamında her türlü desteği vermeye hazırız.”

Taylor, mühimmat alanı özelinde, Rheinmetall’in, bilgi biri-
kimini Türkiye’ye aktarma konusundaki motivasyonunu ise 
şu şekilde özetledi: “Türkiye’ye, zaman zaman ağır silah mü-
himmatlarının komponentlerini tedarik ediyoruz; ancak şu 
anda yürürlükte olan bir sözleşmemiz yok. Bununla birlikte, 
Türkiye’de özel sektörün de mühimmat üretimi konusunda 
önünün açılmasıyla birlikte, pek çok Türk firması ile know-
how transferi konusunda, karşılıklı görüşmeler gerçekleştir-
meye başladık. Bir ülke, dışa bağımlı olmaksızın mühimmat 
üretimi yapabilmek istiyorsa sadece teknoloji transferi ile 
imalat kabiliyetlerinin aktarımı yetersiz kalıyor. Bu noktada, 
o ülkenin kendi mühimmatını tasarlayabilmesi, mühendislik 
hesaplarını yapabilmesi ve lisans anlamında da bağımsız ol-
ması gerekiyor. Türkiye de mühimmat üretimi konusunda, 
tam bağımsız olmayı istiyor. Bunu çok iyi anlıyoruz.”
Taylor, Rheinmetall’in, kara araçları pazarı açısından, Tür-
kiye’deki hedefleri ile ilgili olarak da şunları belirtti: “BMC, 
hem askeri alanda hem de sivil alanda üstlendiği projeler ile 
çok başarılı bir şirket. Şu anda da hem ALTAY tankının seri 
üretim projesini hem de kara araçları ile ilgili Türkiye’deki 
farklı projeleri takip ediyor. Buna bağlı olarak, bizim de BMC 
ile görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Savunma Sanayii 
Başkanlığı ile görüşmelerin sonuçlanması ve projelerin ana 
yüklenicisinin BMC olması halinde, biz de kara araçları ala-
nında, Türkiye’ye, Almanya’nın ihracat mevzuatı doğrultu-
sunda destek vermeye hazırız.” u

Rheinmetall, Teknolojik 
Birikimini, Türkiye’yle 
Paylaşmaya Hazır

Rheinmetall International CEO’su John Taylor (solda), Rheinmetall AG Kurumsal 
İletişim Yöneticisi Oliver Hoffmann (sağda) ile birlikte sorularımız yanıtladı.

Lynx KF41
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Avrupalı KNDS ortaklığının bir şirketi olan ve İngilte-
re’de faaliyet gösteren WFEL, fuarda, farklı ihtiyaçlara 

hitap eden; MGB (Medium Girder Bridge) ve DSB (Dry Sup-
port Bridge) olmak üzere, iki farklı köprü çözümünü tanıttı. 
WFEL’nin, 100 yıla yakın mühendislik birikimini ve 50 yıla ya-
kın köprü tasarım kabiliyetini harmanlayarak ürettiği köprü-
ler, dünyada, 40’ın üzerinde ülkede kullanılıyor.
WFEL, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın, geçtiğimiz yıl 
Aralık ayında başlattığı, Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) 
Projesi’nin ihalesine, DSB sistemi ile teklif vermeye hazırla-
nıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’nın ihtiyaçları 
kapsamında başlatılan bu projede, 5 adet köprünün tedarik 
edilmesi planlanıyor. DSB sistemi, K.K.K.lığının envanterin-
de, hâlihazırda 2 set halinde bulunuyor.
Fuar sırasında bilgi aldığımız WFEL Satış ve Pazarlama 
Müdürü Steve Carr, bu köprüleri kullanmakta olan K.K.K.
lığı mensubu istihkâm sınıfı personelden, ürünle ilgili 
olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Carr, K.K.K.lığı ta-
rafından, kendi ürünlerinin yeniden tercih edilmesi halin-
de, bunun lojistik açıdan da pek çok avantaj sağlayacağının 
altını çizdi.

Çığır Açan Köprü: DSB
Hâlihazırda 250’nin üzerinde DSB köprüsünün; ABD, Avustu-
ralya, İsviçre ve Türkiye tarafından kullanılmakta olduğunu 
ifade eden Carr, sistemin, kendisini, Irak ve Afganistan’daki 
harekâtlarda ve insani yardım operasyonlarında, sayısız kez 
kanıtladığını söyledi. Carr ayrıca, DSB sisteminin, hâlihazır-
da üretilmekte olan, taktik araçlar ile taşınabilen dünya üze-
rindeki tek köprü olduğunu da vurguladı.
Köprü İnşa Aracı, Köprü Taşıyıcı Araçlar, römorklar ve köp-
rü modüllerinden oluşan DSB sistemi sayesinde, 8 kişilik bir 
ekip; 4,3 metre genişliğinde, 46 metrelik bir açıklığı kapa-
tabilecek ve MLC 120 tekerlekli standardındaki bir köprüyü,  
90 dakikadan kısa sürede inşa edebiliyor.
Taşıdıkları ve çektikleri yükler itibarıyla, Köprü İnşa Araçla-
rının 10x10, Köprü Taşıyıcı Araçların ise 8x8 konfigürasyonda 
olması gerekiyor. Bununla birlikte, kullanıcının, söz gelimi 
MAN ya da Oshkosh gibi farklı bir marka ve modeldeki aracı 
tercih etmesi halinde, tüm köprü sistemi, istenilen araç üze-
rinde şekillendirilebiliyor. Farklı araçlar üzerinde olsalar da 
tüm bu çözümler, birbirleri ile uyumlu olmayı sürdürüyor. 
DSB’nin ham maddesi ise özel bir alüminyum. u

WFEL, DSB Köprüsünü, Türkiye’ye Yeniden Teklif Etmeye Hazır

WFEL Satış 
ve Pazarlama
Müdürü Steve 
Carr, DSB’nin 
kurulum 
aşamalarını, 
sergiledikleri 
maket 
üzerinden 
anlattı.
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Eurosatory 2018’de Öne Çıkanlar

AVS standını ziyaret eden Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, firmanın silahlı 
kuvvetler ve güvenlik güçlerine yönelik tekstil ürünleri hakkında bilgi aldı.

ESNAD Savunma standı, fuar süresince, 
birçok ikili görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, taktik pompalı tüfeklerin yanı sıra kol mekanizmalı keskin nişancı tüfeklerini de sergiledi.

Er Makina, savunma ve havacılık sanayisine 
yönelik üretim kabiliyetlerini tanıttı.
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Gül Otomotiv 
standını 

ziyaret eden 
Milli Savunma 

Bakanlığı 
Müsteşar 

Yardımcısı 
Yunus Emre 

Karaosmanoğlu, 
firmanın; 

tanklar, zırhlı 
personel 

taşıyıcılar ve 
kundağı motorlu 

obüsler için 
ürettiği yedek 

parçalar ile 
ilgili bilgi aldı.

İngiliz HORIBA MIRA firmasının yeni geliştirdiği 
Centaur 6x6 insansız kara aracı, ilk kez Katmerciler 

standında sergilendi. Standında, toplam 7 araç yer alan 
Katmerciler’in, KIRAÇ projesi kapsamında geliştirdiği 

4x4 zırhlı midibüs de ilk kez fuarda gün yüzüne çıktı.

Capital Fuarcılık, Kasım ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan 4’üncü High-Tech Port by MÜSİAD’ın 
tanıtımına odaklandı.

OSSA’nın 
üyelerine 
sunduğu 
hizmetler 
hakkında 
bilgi alanlar 
arasında, 
Savunma 
Sanayii 
Başkan 
Yardımcısı 
Prof. Dr. 
Faruk Yiğit de 
vardı.
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Makina ve 
Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK) 
standını, Milli 
Savunma 
Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı 
Yunus Emre 
Karaosmanoğlu 
da ziyaret etti. 
Standında, 
yeni geliştirdiği 
120 mm’lik 
tank topu 
tahrip (HE) 
mühimmatına 
ilişkin bir 
görsel de yer 
alan MKEK, bu 
mühimmatını, 
yurt dışında ilk 
kez tanıtmış 
oldu.

T-Kalıp, hem kara platformları hem de helikopterler için 
geliştirdiği koltuklara yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

REPKON, standını ziyaret eden askeri heyetlere, 
üretim kabiliyetlerini anlattı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, 
YDS standını da ziyaret etti.
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Savunma Sanayii Baş-
kanlığı (SSB)’nın ve 
Savunma ve Havacılık 

Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI)’nin desteği ile orga-
nize edilen SEDEC ayrıca,  
Teknopark Ankara bünye-

sinde yürütülen, Ekonomi 
Bakanlığı destekli URGE 
projesi kapsamında da yer 
alıyor.
Sloganı “Kısa sürede doğru 
kişiler, doğru işler!” olan 
SEDEC:

n	 Milli Savunma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları, Emniyet 

SEDEC, İş İlişkilerini Canlı Tuttu
Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma 
sistemleri konularında, yerli ve uluslararası oyuncuları bir 
araya getiren ve fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini 
kapsayan bir etkinlik olarak kurgulanan SEDEC’in ilki, 
3-5 Temmuz tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi. 
İlerleyen dönemde, iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 
etkinliğin ilki, firmalar arası görüşmelerle öne çıktı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Etkinliğin resmi yayını ve 
basın sponsoru olan MSI Dergisi’nin 
SEDEC Özel Sayısı, firmaların, 
anayurt güvenliği, sınır güvenliği, 
iç güvenlik ve savunma sistemleri 
konularındaki çözümlerini anlattığı 
ve gelecekte, etkinlik için referans 
teşkil edecek bir yayın oldu.
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SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

:  
©

 M
SI

 D
er

gi
si



Ağustos 2018 - 87

Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı ve Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere kamu 
kurumlarının yetkilileri 
ile sektör firmalarını bir 
araya getirdi.

n	 Ürdün, Ukrayna, Kenya,
Kuveyt, Almanya, Fransa, 
Sudan, İngiltere, İtalya, 
Kore Cumhuriyeti, 
Kanada, Lübnan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Venezuela ve Güney 
Afrika’dan, ekipman 
satın alımı ile ilgili 
karar vericiler ve son 
kullanıcıları ağırladı.

n	 Türkiye’de görev yapan 
39 askeri ve ticari ataşe 
ile Frontex, Airbus 
Defence and Security, 
BAE Systems, Leonardo, 
Sikorsky (Lockheed 
Martin) gibi yabancı 
kurum ve kuruluşların 
yetkililerini, Türk 
firmaları ile buluşturdu.

Türkiye’den; ASELSAN, 
HAVELSAN, FNSS, MKEK, 
ROKETSAN ve TUSAŞ gibi 
ana yüklenici firmalar ile 
çok sayıda KOBİ de etkinli-
ğin katılımcıları oldular.
Etkinlik, ilk gün düzenlenen 
açılış töreni ile başladı ve 
konferansla devam etti. Fu-
aye alanında açılan stantlar, 
etkinlik süresince, firmaların 
ürün ve yeteneklerini sergile-
mesine fırsat sağladı. Etkin-

liğin ikinci ve üçüncü günle-
rinde ise ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi.
Etkinlikler ilgili istatistikler, 
şöyle oluştu:
n	 Etkinliğin ilk gününde,

yaklaşık 1.400 ziyaretçi; 
ikinci gününde, 
yaklaşık 1.300 ziyaretçi; 
üçüncü gününde ise 
1.100 ziyaretçi giriş yaptı.

n	 Etkinliğe, Türkiye’den;
Ankara, İstanbul, Bursa, 
Eskişehir, Adana, Konya 
ve Kayseri’den, yaklaşık 
158 sanayici ve sanayi 
kuruluşu katıldı.

n	 Etkinlik kapsamındaki
ikili iş görüşmeleri, 
yaklaşık 3.800 adedi 
planlı; 400 adedi ise 
etkinlik esnasında 

düzenlenen olarak, 
toplamda, yaklaşık 
4.200 adet olarak 
gerçekleştirildi.

Tam Destek
Açılış töreninde, sektörün 
her tarafından temsilciler, 
SEDEC’e desteklerini dile 
getirdiler. Konuşmacılar, sı-
rasıyla şunları söylediler:

SSB Anayurt Güvenliği Grup Başkanı Halil İbrahim Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen, “Anayurt Güvenliği 
Teknolojileri ” başlıklı ikinci panelin konuşmacıları; BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, HAVELSAN Çözüm Uzmanı 
Özgür Yılmaz, SimBT İş Geliştirme Müdürü Altan Yavaş, Huğlu Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, ODTÜ MEMS Direktörü 
Prof. Dr. Tayfun Akın, Ontario Polis Teşkilatı’ndan Barry Lambert ve Polyanalytic Canada’dan Amer Ebied oldu.

Konferansın, “Sınır Güvenliği ve Politikaları” başlıklı ilk paneli, SSB Kıdemli Danışmanı Özden Özben 
moderatörlüğünde; FRONTEX Türkiye İrtibat Görevlisi Ralf Schopflin, BM Entegre Sınır Yönetimi Proje Yöneticisi 
Darijus Pamparas, BM Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano, EOS’tan Nicola Iarossi ve Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Doç Dr. Selim Çapar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran



MSI ÖZEL DOSYA: SEDEC 2018

88 - Ağustos 2018

n	 SEDEC Koordinatörü
Hilal Ünal, etkinliğe, 
38 ülkenin destek 
verdiğini belirtti ve 
herkese teşekkür 
etti. Kalkınmanın, 
güvenli ortamlarda 
gerçekleşeceğini 

vurgulayan Ünal, 
SEDEC’in, bu ortamı 
sağlayacak sektörlerin 
gelişime katkıda 
bulunacağını belirtti.

n	 Teknopark Ankara
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan 

Gültekin, etkinlikte 
gerçekleştirilecek ikili 
iş görüşmelerinin, 
teknoloji bilgi ve 
birikimini arttıracağını 
söyledi. Teknopark 
Ankara’da yürütülen 
çalışmalarla ilgili de 

bilgi verdi ve bunların 
%65’inin, savunma 
sanayisi ile ilgili 
olduğunu belirtti.

n	 SAHA İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede, SEDEC’i 
desteklemeyi bir görev 
olarak gördüklerini 
ifade etti.

n	 Ankara Ticaret Odası
Başkanı Gürsel Baran, 
sektörün yeteneklerinin, 
SEDEC ile gözler önüne 
serileceğini söyledi.

n	 SSI Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kaval, 2023 
hedeflerine ulaşmak 
için azimle çalıştıklarını; 
üye sayılarının 650’yi 
geçtiğini ve 7 yılda, 
sektör ihracatının 
%87 artış kaydettiğini 
vurguladı.

n	 Savunma Sanayii Başkan
Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi, SEDEC’in, 
gelişmeleri takip etmek 
ve tarafların bir araya 
gelmesi için önemli bir 
etkinlik olduğunu belirtti. 
Dr. Tüfekçi, SEDEC’in, 
bir dünya markası 
olmasını dileğini de 
ifade etti.

Etkinliğin açılış konuşma-
cısı (keynote speaker) ise 
o tarihte Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkanı 
görevini yürüten, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Dr. Ömer Fatih Sayan oldu. 
Siber güvenlik konusuna 
değinen Dr. Sayan, verinin, 

“Sınır Güvenliği Teknolojileri” başlıklı panel, Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Savaş Biçer’in moderatörlüğünde yapıldı. Panelin konuşmacıları; Telespazio e-GEOS Ürün Müdürü Filippo 
Britti, Baykar Makina Koordinatörü Paşa Özen, Meteksan Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Program ve İş Geliştirme Müdürü Barış Atakan, Türksat Uydu Programları 
Direktörü Selman Demirel, STM Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Grup Müdürü Özgür Sütçüoğlu ve ASELSAN UGES 
Anayurt Güvenliği Sistem Program Müdürü Tanju Karagöz oldu.

“Fırsatlar ve Tedarik Zinciri” başlıklı üçüncü panel, HBStrateji Kurucusu Haluk Bulucu’nun moderatörlüğünde; Textron 
TRU Kıdemli Yöneticisi Levent Kaan, Airbus Tedarikçi Geliştirme Müdürü Nurtekin Başçı, NSPA Tedarik ve Rekabet 
Direktör Yardımcısı Eleanor Summers ve THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

SSI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaval Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi
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artık petrol kadar değerli ol-
duğunu belirtti.

Konferans, 
Bilgi Paylaşım 
Ortamı Oldu
Etkinliğin ilk gününde dü-
zenlenen konferansta, farklı 
konularda, toplam 5 panel 
düzenlendi. Etkinliğin katı-
lımcı profili, konferansa da 
yansıdı ve yerli ve yabancı 
kamu kurumları, üniversite-
ler, yerli ve yabancı ana yük-
lenici firmalar ve KOBİ’lerin 
temsilcileri, konferansın 
konuşmacıları arasında yer 
aldı. Kamu kurumları, faa-
liyetleri, projeleri ve destek-
leri ile ilgili bilgi verdi. Üni-
versiteler, araştırmalarını 
ve iş birliği fırsatlarını anlat-
tılar. Firmalar ise yetenek-
lerini ve ürünlerin tanıttılar.

İkili İş Görüşmeleri, 
Yeni Kapılar Açtı
Etkinlik boyunca, hem  
planlı hem de stant ziya-
retlerinde kendiliğinden 

gelişen iş görüşmeleri  
gerçekleştirildi. SEDEC sa-
yesinde, bu yıl, Ankara’da  
ilk defa bir araya gelen  
sektör temsilcileri, etkin  

bir iş geliştirme ortamı bul-
dular.
SEDEC’in ikincisinin, 2-4 Ha-
ziran 2020 tarihlerinde ger-
çekleştirilmesi planlanıyor. u

Konferansın son paneli, “Güvenli Şehir” başlığıyla, SİNERJİTÜRK Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Raşit Gülhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.  TÜBİTAK HORIZON 2020 Güvenli Toplumlar Kıdemli Ulusal İrtibat 
Noktası Selcen G. Aslan Özşahin, TÜBİTAK HORIZON 2020 Ulusal İrtibat Noktası Utku Çetin, ASELSAN Proje Yöneticisi 
İpek Elik, TU Berlin İş Uygulamaları ve Telekomünikasyonda Yazılım Ajanı Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin 
Albayrak ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Yardımcı Doçent Selda Mercan, bu panelin konuşmacıları oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan
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SEDEC’te Öne Çıkanlar

t Soldan sağa; ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Gençcan, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Mustafa Şeker ve Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş, ASELSAN standı önünde.

t ASELSAN, SARP uzaktan komutalı stabilize silah sisteminin, 
M134 minigun monte edilmiş sürümü SARP-L’yi de sergiledi.

ASELSAN, standında, 
anayurt güvenliğine 
yönelik geniş ürün 
yelpazesini öne çıkarttı.
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t Güvenlik sistemlerinin batarya ihtiyaçlarını karşılayan ASPİLSAN’ın standı, firmanın ürün ailesinin 
genişliğini gözler önüne serdi.

t CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş., standında, kişisel koruma ekipmanlarının yanı 
sıra askeri zırhlı araçlara yönelik balistik koruma alanındaki ürünlerini sergiledi. 2020 yılında, ürettiği 
ürünlerin yüzde 50’sini ihraç etmeyi ve ileri kompozit alanında, dünyanın önde gelen firmalarından biri 
olmayı hedefleyen şirket; miğfer, yelek, plaka gibi kişisel koruma ürünlerinin yanı sıra araç koruma 
ürünlerinden; parçacık kalkanı ve eklemeli zırh ürünlerini de ziyaretçilerin ilgisine sundu.

t BİTES, arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanıldığı çözümlerini tanıttı.
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t  Çalışmalarını, sektörün akademisi ve çözüm merkezi iddiası ile 
sürdüren EYDEM, SEDEC’te, çok sayıda görüşme gerçekleştirdi ve sektöre 
sağlayabileceği eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, birinci ağızdan anlattı.

t GES Mühendislik, Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi’ni (solda),
ilk defa SEDEC’te sergiledi. Daha önce tek ayağı ile sergilenen Şelter 
Kaldırma ve Taşıma Sistemi (sağda) ise 4 ayağıyla, tam bir set olarak 
ziyaretçilerin karşısına çıktı. Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi ile
10 ton ağırlığa kadar şelterlerin otomatik olarak seviyelenmesi, kullanıcı 
tercihleri doğrultusunda, en fazla 7 dakika içerisinde tamamlanabiliyor. 
Sistem, 10 derecelik eğime sahip bir zeminde bulunan şelterlerin, 
otomatik olarak seviyelenmesine olanak sağlıyor. Sistem ayrıca, 
şelterlerin, vinç ve benzeri bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan, 
askeri araçlara yüklenmesi ve indirilebilmesine de olanak sağlıyor. 
Otomatik Şelter Seviyeleme Sistemi ve Şelter Kaldırma ve Taşıma Sistemi, 
şelter üzerinde aynı anda takılı hâlde bulunabiliyor.
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t  Gökser Makina, askeri çadır ve kamplarda kullanılan iklimlendirme sistemlerini, ziyaretçilerin ilgisine sundu.
t Jeneratör çözümleri, anayurt güvenliği uygulamalarının da vazgeçilmez bileşenleri arasında yer alan 

İŞBİR, bu alanda, etkinliği tamamlayan firma oldu.

t  Özellikle askeri gemilere sağladığı vanalar ve diğer bileşenlerle tanınan Gedik Döküm ve Vana da 
SEDEC’e,iş birliklerini genişletmek için katılan firmalar arasında yer aldı.
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t İnsansız hava araçlarına karşı 
etkin çözümler ortaya koyan 
Meteksan Savunma, Eurasia Airshow’da 
lansmanını yaptığı sistemi, yeni ismi 
KAPAN ve RF karıştırıcı bileşeni ile 
ilk defa SEDEC’te sergiledi. KAPAN 
Drone Savar Sistemi; METEKSAN Savunma’nın Retinar OPUS sistemini, 
SDT ve Tamgör iş birliği ile geliştirilen RF karıştırıcıyı ve SAVER tarafından 
geliştirilen lazer karşı tedbir sistemini kullanıyor. Eurasia Airshow’da, 
Retinar OPUS ve SAVER’in çözümü ile sergilenen sistem, SEDEC’te ise 
Retinar OPUS ve SDT ve Tamgör’ün çözümü ile ziyaretçilerin karşısına çıktı.
Sistem, insansız hava araçlarını, Retinar OPUS’ta bulunan radar ile 
tespit ediyor. Teşhis ise Retinar OPUS’un, elektro-optik kameraları ile 
gerçekleştiriliyor. Korunmak istenen bölgenin özelliklerine göre, birden çok 
Retinar OPUS konuşlandırılabiliyor ve bu durumda, Retinar C2Net füzyon 
yazılımı ile ortak bir resim oluşturuluyor. Retinar OPUS’un sağladığı hedef 
bilgileri ile RF karıştırıcı ya da lazer sistemi ile karşı tedbir alınıyor.

Etkinliğin katılımcıları, Meteksan Savunma standında, 
KAPAN Drone Savar Sistemi ile ilgili bilgi aldılar.

t  Otonom Teknoloji, TETRON yere bağlı insansız hava aracı (İHA) sistemini, 
ilk defa SEDEC’te sergiledi. Sistem, döner kanatlı bir İHA’yı, kablo ile kompakt 
bir yer istasyonuna bağlı (tethered) olarak görev yapabilir hâle getiriyor. 
TETRON, seçilecek İHA’nın boyutlarına bağlı olarak, kısıtlı hacme sahip kara 
ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor; araçlar hareket hâlindeyken ve dar 
alanlarda kullanılabiliyor. Gücün kablo üzerinden İHA’ya iletilmesi sayesinde, 
görev süresi, İHA’nın bataryası ile sınırlı kalmıyor. İletişim de kablo üzerinden 
gerçekleştirildiğinden, başkaları tarafından dinlenemiyor ve karıştırılamıyor.

t  2009 yılından bu yana savunma projelerinde rol alan SADTEK, iş birliklerini 
geliştirecek görüşmeler yaptı.

t  Samsun Yurt Savunma (SYS), SEDEC’e, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme 
(ÖYTG) projesi kapsamındaki ilk teslimatları, Haziran ayında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına yapmış olarak geldi. Proje kapsamında, bu yıl içerisinde, 
toplam 45.000 adet tabanca teslim edecek olan SYS, bazı tabancalarını, 
dipçik eklentisi ile sergiledi.
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t  Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü Özgün Yerli Tabanca Geliştirme 
(ÖYTG) projesi kapsamında, SAR 9’un MT9 METE modelinden, TSK’ya 
110.000’in üzerinde; EGM’ye için ise 40.000 adet üretecek olan Sarsılmaz, 
SEDEC’te, geniş ürün ailesini sergiledi.

t Türkiye’nin lider alüminyum tedarikçisi olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren 
Seykoç Alüminyum, sektör etkinliklerine katılımını, SEDEC ile sürdürdü. Firma, 
savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerine sağladığı çözümlerle öne çıkıyor.
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t Çeşitli ortaklıklara imza atarak sektörün yeni ürünler geliştirmesinin 
önünü açan SSTEK, standında, ULAK Haberleşme A.Ş.’nin (üstte) ve FİGES ile 
ortak olduğu MILMAST’ın (en üstte) çözümlerini de sergiledi.
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t Etkinliğe 
katılan üst düzey 
konuklar,
Türksat standının 
önünde.

t

 İletişim 
çözümleri 
ile anayurt 
güvenliğinin 
ihtiyaçlarını 
karşılayan 
Türksat, 
etkinlikte, 
çeşitli 
çözümlerini, 
sektörün ilgisine 
sundu.

©
 T

ür
ks

at

Teknopark Ankara, 
üye firmaları ile SEDEC’e 
geniş çaplı bir katılım 
gösterdi.
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t Hem hizmet verdiği firmaları hem de ürünlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan 
TTAF Savunma, bu girişimlerine yönelik görüşmeler yaptı.

t  Unidef, üst düzey 
bir son kullanıcının 
araçlarında 
kullanılmak üzere 
tasarladığı özel taret 
sistemini (solda) 
ve bir tarafında 
AS532 Cougar, 
diğer tarafında ise 
S70i BLACK HAWK 
platformuna yapılan 
M134 mini gun 
entegrasyonu 
bulunan maketi 
(sağda) sergiledi.

t

 Airbus Defence and Security, 
standında, Do-DT45 hedef uçağını 
sergiledi. Firmanın hedef uçak ailesi, 
Do-DT25, Do-DT35 ve Do-DT55’in de 
dâhil olduğu, 4 üyeden oluşuyor. 
Hava savunma sistemlerinde görev 
yapacak personelin farklı ihtiyaçları 
için gerçekçi eğitim çözümleri sunan 
bu hedef uçaklar; uçak, helikopter, 
insansız hava aracı, seyir füzesi, 
havadan yere füze, akıllı mühimmat, 
alçaktan uçan gemisavar füzesi ve 
füze arayıcı başlığı gibi çok farklı 
tehditleri simüle edebiliyor. Hedef 
uçaklara, görev profiline göre, farklı 
sistemler takılabiliyor. Örneğin, radar 
ya da kızılötesi iz arttırılabiliyor; IFF 
sistemi takılarak dost bir unsur simüle 
edilebiliyor. Bir diğer örnek, Do-DT25’in, 
Do-DT55’i taşıması ve havadayken 
bırakması ile Do-DT55’in, uçaktan atılan 
bir mühimmatı da simüle edebilmesi. 
Firma, hedef uçağı konusunda, Türk 
Deniz Kuvvetlerine de hizmet veriyor.

t  Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen çözüm ortaklarından 
Leonardo, SEDEC’te, ilişkilerini güçlendirecek görüşmeler yaptı.
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Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Hv.K.K.lı-
ğı)’nın, F-35 uçaklarını 

konuşlandıracağı ilk üs, Ma-

latya’da bulunan, 7. Ana Jet 
Üs Komutanlığı olacak. Üs-
sün F-35 uçakları için hazır-
lanması, Savunma Sanayii 

Başkanlığı tarafından yürü-
tülen Üs Aktivasyonu Proje-
si kapsamında, HAVELSAN 
ana yükleniciliğinde gerçek-
leştiriliyor. Üs, ilk uçakların, 
2019 yılının Kasım ayında 
Türkiye’ye gelişleri öncesin-
de hazır olacak.

Anahtar Teslim 
Çözüm
HAVELSAN, projede, tesis-
leri; uçak üreticisi Lockheed 
Martin firmasının belirlediği 
isterler doğrultusunda ha-
zırlayacak ve anahtar tes-
lim olarak Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının kullanımına 
sunacak. Proje kapsamında; 
Entegre Eğitim Tesisi, uçak 
bakım hangarları, filo karar-
gâh binaları, uçak sığınakla-

rı, lojistik tesisler, sosyal te-
sisler ve depolar gibi 26 ayrı 
binanın inşaat, modifikasyon, 
tefrişat ve bilgi-işlem altya-
pısı tesis edilmesi işleri ger-
çekleştirilecek. Bu binaların 
toplam büyüklüğü, yaklaşık 
90.000 metrekare.
İnşaat tamamlandığında, kri-
tik tesisler, Lockheed Martin 
tarafından akredite edilecek 
ve akreditasyonu kabul edi-
len tesisler, hizmete girecek.
F-35 pilotlarının eğitim ala-
cağı simülatörler, Lockheed 
Martin tarafından sağlana-
cak ve inşaatı devam eden 
entegre eğitim tesisinde bu-
lunan, tam görev simülatörü 
odalarına entegre edilecek. 
HAVELSAN, simülatörlerin 
entegrasyon faaliyetlerin-

Türkiye’nin İlk F-35 Üssünü, 
HAVELSAN Hazırlıyor
Kabiliyetleri ile özel bir uçak olan F-35, konuşlanacağı üste de bazı özel 
altyapılara ve ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. F-35’in görev yapacağı hava üssünü, 
bu gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlamak da kendine has proje bilgisi ve 
tecrübesini gerektiriyor. Bu tecrübe ve bilginin Türkiye’deki adresi ise HAVELSAN.
K. Burak CODUR  / b.codur@savunmahaber.com

Kabiliyetleri ile özel bir uçak olan F-35, konuşlanacağı üste de bazı özel altyapılara ve ekipmanlara ihtiyaç duyuyor ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı için bunları, HAVELSAN hazırlıyor.

F-35, radar izini azaltan kaplaması nedeniyle özel bakım ve idame işlemlerine 
ihtiyaç duyuyor. Uçağın konuşlanacağı üslerin sağlaması gereken altyapılar 
arasında, bu işlemlere yönelik olanlar da bulunuyor.
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de de görev alacak ve daha 
sonrasında, lojistik destek 
faaliyetlerini sağlayacak.
Projede, tesislerin altyapı 
ve üstyapılarına yönelik in-
şaat projelerinin tasarımı 
tamamlandı. Hâlen, inşaat 
yapım faaliyetleri devam 
ediyor.

HAVELSAN 
Desteğini 
Sürdürecek
Malatya’da kurulacak F-35 
simülatörlerinin, Hv.K.K.lı-
ğının mevcut simülatörleri 
ile entegre edilmesi de plan-
lanıyor. Ayrıca, tesisin, Orta 
Doğu’nun en büyük entegre 
eğitim tesisi olması ve dost 
ülke pilotlarına eğitim ver-
mesi de hedefler arasında 
yer alıyor. Böylece, üretimi-
nin yanı sıra ömür devrinin 
tüm aşamalarında, program 
ortağı ülkelerin iş birliği ile 
ilerleyecek olan F-35 prog-
ramında, Türkiye’nin, eğitim 

alanında da pay sahibi olma-
sı sağlanacak.
Türkiye’de, savunma ve ha-
vacılık alanında, simülas-
yon ve eğitim teknolojileri 
mükemmeliyet merkezi 
olan HAVELSAN, bu çalış-
malarda da rol almaya ha-
zır. Firma, Hv.K.K.lığı için, 
daha önce F-16 Simülatörü 
Tedariki (F16SİM) Projesi’ni 
gerçekleştirmiş ve F-16 Si-
mülatör Eğitim Merkezlerini, 
yine anahtar  teslim mode-
li ile kullanıma sunmuştu. 
F-16 uçaklarına yönelik Tam 
Görev Simülatörü (TGS), Si-
lah Taktik Eğiticisi (STE), 
İleri Hava Kontrolörü (İHK) 
Simülatörü, Dibrifing Siste-
mi ve Taktik İzleme Merkezi 
(TİM)’nden oluşan bu eğitim 
merkezleri, başarıyla hizmet 
vermeye devam ediyor. u

Türkiye’nin, üretimleri tamamlanan ilk 2 F-35 uçağı için, 21 Haziran’da, Lockheed Martin’in 
Fort Worth’taki tesislerinde düzenlenen törende, (soldan sağa) HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, 
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TEI Turboşaft Programları Direktörü 
Dr. Mehmet Demiroğlu, 18-0001 kuyruk numaralı uçağın önünde.

F-35’in bakım faaliyetleri, Otomatik Lojistik Bilgi Sistemi 
(Autonomic Logistics Information System / ALIS) üzerinden 
gerçekleştirilecek. ALIS, ilgili üslerde, hazır altyapılardan biri olacak.
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Denizde İkmal  
Muharebe Destek 

Gemisi (DIMDEG) Tedarik 
Projesi Sözleşmesi, 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) ile  
Sefine Tersanesi arasında, 
10 Temmuz’da imzalandı.
Proje, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına ait  
muharip gemilerin; 
akaryakıt, su, yiyecek, 
yedek parça, tıbbi 
malzeme, cephane 
ikmal ihtiyaçlarının, 
denizde ikmal yöntemiyle 
karşılanması maksadıyla 
başlatıldı. İkmal 
kabiliyetlerinin yanı sıra 
DIMDEG, MİLGEM ve  
LHD gibi muharip 
gemilerle birlikte, açık 
denizlerdeki ve okyanus 
ötesindeki görevler 
sırasında, Komuta 
Kontrol Gemisi görevini 
de icra edebilecek. 
DIMDEG, Sefine Tersanesi 
tarafından, yerli tasarım 
ile inşa edilecek. ASELSAN 

ve HAVELSAN gibi birçok 
firma da bu projede  
görev alacak.
SSB’nin Temmuz 
gündemindeki bir başka 
önemli madde ise  
Ukrayna ile savunma ve 
havacılık alanındaki iş 
birliklerinin geliştirilmesi 
oldu. Bu kapsamda, 
3 Temmuz’da, 1’inci 
Türkiye-Ukrayna Savunma 
Sanayii İşbirliği Toplantısı 
gerçekleştirildi.

SSB’nin Projeleri 
Hız Kesmiyor
SSB, Temmuz ayında,  
bir dizi yeni proje ve  
Bilgi İstek Dokümanı 
(BİD)’nın da duyurusunu 
yaptı. İlk olarak,  
2 Temmuz’da, Acil İnsanlı 
Keşif Uçağı Lojistik  
Destek Hizmeti Temini 
(AİKU-2) projesinin 
duyurusu yapıldı.  

Proje kapsamında, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının, 
5 insanlı keşif uçağı 
ve ilgili yer destek 
unsurlarının idamesini 
sürdürmek üzere, lojistik 
destek hizmeti temini 
gerçekleştirilecek.
Doğrusal Olmayan  
Bileşen Tespit  
(Non-Linear Junction 
Detection / NLJD)  
Sistemi Tedariki projesi 
için açılan ihaleyi  
10 Temmuz’da 
duyuran SSB, bu proje 
kapsamında, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 
ihtiyaçlarına yönelik 
olarak, 1 adet NLJD 
cihazının temin  
edilmesini planlanıyor.
SSB, Milli AUV Cihazı 
projesi için de 13 
Temmuz’da BİD yayınladı. 
Duyuruda, AUV cihazına 
ilişkin detaylı bir tanım  

yer almadı. Bununla 
birlikte, AUV terimi, 
genellikle autonomous 
underwater vehicle 
(otonom sualtı aracı) 
ifadesinin kısaltması 
olarak kullanılıyor.
SSB, 23 Temmuz’da,  
Deniz Güvenlik Timi  
Botu Projesi için  
BİD yayınladı.  
Duyuruda, HİZMETE ÖZEL 
gizlilik dereceli bu projenin 
kapsamına ilişkin başka 
bir bilgi yer almadı.
SSB, 26 Temmuz’da ise 
geliştirme ve üretim 
faaliyetleri, ASELSAN  
ana yükleniciliğinde,  
SSB ve ULAK  
Haberleşme A.Ş. ile 
koordineli şekilde devam 
etmekte olan ULAK 
Baz İstasyonlarının 
kurulumlarının, tüm  
hızı ile devam ettiğini 
duyurdu. u

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi’ni, 
Sefine Tersanesi İnşa Edecek
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede, 31 Temmuz tarihli ve 30495 sayılı 

Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayınlanan 
2018/50 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı görevlerine atandı. Aynı Resmi 
Gazete’de yayınlanan atama kararıyla İbn Haldun 
Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çetin Ali 
Dönmez ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Kurucu 
Başkanı Mehmet Fatih Kacır da Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı görevine getirildiler.
Son dönemde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen kümelenmesi 
olan SAHA İstanbul’un kuruluşunda da yer alan ve 
kümenin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten 
Hasan Büyükdede, 1949 yılında Konya’da doğdu. İlk, 
orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra, 
1972 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, Makine 
ve Uçak Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1972-
1974 ile 1975-1977 yıllarında, İmbat Makine Sanayii’nde 
Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük görevlerinde 
bulundu. 1977 yılında, Hidromode Hidrolik Makine 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını kurdu. 1992 yılında, 
Seranit Seramik Sanayi A Ş.nin kuruluşunda yer aldı ve 
10 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük 
görevlerini yürüttü. Büyükdede, 36 yıldır, ileri teknoloji 
ürünü hidrolik presleri üreten, Türkiye’nin önde gelen 
makine üreticileri arasında yer alıyor.
Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev alan 
Büyükdede:
n	 Daha önce yönetimkurulu üyesi olduğu Müstakil Sanayici

ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’nin Yüksek İstişare 
Kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütüyor.

n	 İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği ve 
Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Şu anda 
İTO Mesleki Eğitim Komisyonu’nda ve Sanayi 
Komisyonu’nda görev yapıyor.

n	 2008’den 2011’e kadar, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı ve Teknopark 
İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

n	 2009, 2013 ve 2018 yılıseçimlerinde, İstanbul Sanayi
Odası Meclis Üyeliğine ve Meclis Başkan Vekilliğine 
görevlerine seçildi.

n	 TOBB adına, İKV Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
n	 2004-2009 yılları arasında, Adalet ve Kalkınma

Partisi’nden, İstanbul Büyükçekmece 10’uncu Dönem 
İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Büyükdede, 2007-2009 
yılları arasında, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 
İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu.

n	 2006 yılında başlayan; TESKOOP Teknoloji ve Sanayi
Kooperatifi ile MÜSİAD üyesi işletmelerin mikro 
ölçekten orta ve üstü büyüklükte işletmeler dönmelerini 
sağlayacak sanayi bölgesi projesinin başkanlığını yürüttü.

n	 Halen Gebze Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
n	 Teknopark İstanbul’da kurulan SAHA İstanbul Savunma

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı’dır ve 2 dönemdir bu görevi 
yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Büyükdede, evli ve iki erkek 
çocuk sahibidir.
MSI Dergisi olarak, Büyükdede’ye, yeni görevlerinde 
başarılar diliyoruz.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Atandı

Otokar’dan 28,9 Milyon 
Dolarlık Yeni İhracat
Otokar, bir Asya ülkesinden, 28,9 milyon dolar tutarında taktik tekerlekli 

zırhlı araç siparişi aldığını, 30 Temmuz’da duyurdu. Farklı tipteki  
4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları konu alan sözleşmenin teslimatları,  
2019 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanacak. Sözleşme kapsamında, 
yedek parça ve eğitim hizmetleri de yer alıyor.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, sözleşme ile ilgili şunları söyledi: 
“Bu yeni sipariş, daha önce ihracat yaptığımız bir Asya ülkesinden alındı. 
Kullanıcımızın Birleşmiş Milletler görevlerinde kullanarak deneyimlediği 
ve memnun kaldığı araçlarımız, yeni alımları için referans oldu. Farklı 
tiplerdeki taktik tekerlekli zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılamak için Otokar’ı 
tercih ettiler.” u
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Otokar tarafından yayınlanan basın bülteninde, teslim 
edilecek araçların modelleri ile ilgili bilgi yer almamakla 
birlikte, jenerik görsel olarak COBRA II tercih edildi.
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ASELSAN’ın a bülten’i, Temmuz ayında yayınlanan ilk sayısı 
ile yayın hayatına başladı. Firma ile ilgili güncel gelişmeleri 
aktarmayı hedefleyen bülten, her ay sektörle buluşturacak.
a bülten’in ilk sayısında, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından kaleme 
alınan başyazıda, şu ifadeler de yer aldı: “ASELSAN, 
hepimizin ortak değeri. Bu nedenle ailemize en son 
katılan çalışanımızdan en kıdemli yöneticimize kadar her 
ASELSAN’lının şirketimizdeki gelişmelerden birinci elden 
haberdar olmasını önemsiyorum. Bu vesileyle, şirketimize 
ait güncel gelişmeler ve haberlerden oluşan önemli bilgileri 
de aylık olarak sizlerle paylaşacağım.”

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 
44’üncü Yılında, Anlamlı Kuruluş Mesajı
a bülten’in 2’nci sayısı ise yine Temmuz ayı içinde, 
44’üncü yılı kutlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’na özel olarak 
yayınlandı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından, 
ASELSAN’ın kuruluş sürecini anlatan bültenin başlığı; 
“Sizin için Kurulduk, Sizinle Büyüyoruz” oldu.
Bültenin açılışında ise şu mesaj yer aldı: “Kıbrıs Türk halkının 
var oluş mücadelesi olan Kıbrıs Barış Harekâtının 44’üncü 
yıldönümü kutlu olsun. 1974’te icra edilen harekât ile Kıbrıs Türk 
halkının en doğal hakkı olan özgür bir şekilde ve barış içinde 
yaşama hakkı teminat altına alındı ve adada elde edilen barış ve 
huzur ortamı 44 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettirildi.
Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
20 Temmuz 1974’te başlatılan ve 14 Ağustos’ta birliklerimizin 
başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan askeri harekâta 
verilen isimdir. ASELSAN’ın kuruluş kararının temelinde 
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yurt dışından hazır alımla elde 
edilen sistemlerin yaşattığı zorluklar ve sonrasında başlayan 
silah ambargosu nedeniyle yaşanan sıkıntılar vardır.
Silahlı Kuvvetlerimizi Güçlendirme Vakıflarını, gönülden 
destekleyen hayırsever vatandaşlarımızdan sırtına giyecek bir 
ceketi, ayağına giyecek doğru dürüst bir ayakkabısı olmayan, 
fakat aylarca çalışarak biriktirdiği önemli bir parayı -fakir 
haline acıyarak- almakta tereddüt eden Vakıf memurları ile 
adeta kavga ederek zorla bağışlayan ‘simitçi’ Türk gencine, 
başlarını sokabilecekleri tek evlerini bağışlamakta ısrar eden 
emekli öğretmenlerimize, gözlerini bu dünyaya kapamadan 
bütün tarlalarını bağışlayan yaşlı Türk köylüsüne ve aynı 

milli hislerle Vakıflarımızı destekleyen tüm hayırsever 
yurttaşlarımıza ASELSAN’ın öyküsünü anlatmak, onlara 
verdikleri paralarla neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı 
anlatarak hesap vermek borcumuzdur.”

Prof. Dr. Görgün’e, ÜniAr’dan Ödül
Temmuz ayını yeni sözleşmeler ve teslimatlar anlamında 
da yoğun geçiren ASELSAN için bir başka gelişme de 
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından, 
Prof. Dr. Görgün’e, 2018 Yılı ÜniAr Üstün Performans Onur 
Ödülü verilmesi oldu. Prof. Dr. Görgün, 26.000 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen anket neticesinde verilen bu 
ödüle, Gebze Teknik Üniversitesi’nde yürüttüğü rektörlük 
görevi ile layık görüldü.
ASELSAN ile ilgili diğer önemli gelişmeler şunlar oldu:
n	 ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğüne, 
 24 adet ERTUĞRUL bomba imha robotunun teslimatını
 gerçekleştirdi. Gelişmeyi duyuran, 2 Temmuz’da, 
 Savunma Sanayii Başkanlığı oldu.
n	 Aynı tarihte ASELSAN, BMC ile SARP uzaktan 
 komutalı silah sistemi tedarikine yönelik olarak
 94.696.000 avro değerinde bir sözleşme imzaladı. 
 Sözleşme kapsamındaki teslimatlar, 2018-2021 yılları
 arasında gerçekleştirilecek.
n	 ASELSAN, 5 Temmuz’da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
 ile 254.725.195 dolar değerinde, iki farklı sözleşme 
 imzaladı. ASELSAN, bu sözleşmeler kapsamındaki 
 teslimatları, 2022 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.
n	 ASELSAN, 30 Temmuz’da, bir sözleşme değişikliğini
 duyurdu. Firma, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
 5 Şubat 2013 tarihinde, Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi
 ile ilgili olarak imzaladığı sözleşmede yapılan değişiklikle
 toplam 247.517.078 lira ve 33.682.993 dolar tutarında,
 ilave güvenlik sistemi siparişi aldı. Sözleşme değişikliği
 kapsamında, teslimatların, 2020 yılı sonuna kadar 
 tamamlanması planlanıyor. u

BAYRAKTAR TB2’lerin Vurucu Gücüne, BOZOK da Ekleniyor

ASELSAN a bülten, 
Yayın Hayatına Merhaba Dedi

Baykar Makina, 
27 Temmuz’da, 

BAYRAKTAR TB2 silahlı 
insansız hava aracı 
(SİHA)’nın, BOZOK 
mühimmatı ile başarılı bir 
test atışı gerçekleştirdiğini 
duyurdu.

Bir süredir, MAM-L 
mühimmatı ile terörle 
mücadele harekâtlarında 
başarılı şekilde görev yapan 
BAYRAKTAR TB2’ler, ilk 
parti teslimatları Haziran 

ayında tamamlanan 
MAM-C mühimmatlarını 
da kullanmaya başladı. 
BOZOK’la ilgili tüm testlerin 
tamamlanarak entegrasyon 

süreçlerinin geride 
bırakılmasının ardından, 
BAYRAKTAR TB2 SİHA’ların 
kullanabileceği yerli ve milli 
mühimmatların sayısı 3’e 
çıkacak. u

110 - Ağustos 2018

©
 B

ay
ka

r 
M

ak
in

a



Ağustos 2018 - 111



MSI SAVUNMA HABER

ASELSAN Yönetim 
Kurulu, Mikroelektronik 

Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO) Sektör Başkanlığı 
ve Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerine, Prof. Dr. Sezai 
Elagöz’ün atanmasına karar 
verdi. Firma, gelişmeyi, 
18 Temmuz’da, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu 
(KAP)’na yaptığı açıklama 
ile duyurdu.
Prof. Dr. Elagöz, lisans 
öğrenimini, Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi 
Fizik Bölümü’nde; 
Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrenimini ise MEGSB 
bursu ile Michigan 
Üniversitesi Racham 
Graduate School Yoğun 
Madde Fiziği Anabilim 
dalında, 1993 yılında 
tamamladı. 1993-2011 
yılları arasında, yardımcı 

doçent, doçent ve profesör 
olarak görev yaptığı 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Fen Fakültesi’nden, 
kurucusu olduğu, 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Nanoteknoloji Mühendisliği 
Bölümü’ne geçti.
Akademik yaşamı boyunca; 
Fen Fakültesi Dekanlığı, 
Teknoloji Fakültesi 
Dekanlığı, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürlüğü, 
Fizik Bölüm Başkanlığı, 
Nanoteknoloji Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı, 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Bilimsel Projeler Başkanlığı 
Yönetim Kurulu üyeliği, 
çeşitli fakültelerde yönetim 
kurulu üyeliği, üniversite 
senato ve yönetim kurulu 
üyeliği gibi görevlerde 
bulundu. Birçok lisansüstü 
programın kuruculuğunun 

yanı sıra Üniversite 
Etik Kurulu Başkanlığı, 
100/2000 Doktora programı 
direktörlüğü ve Türkiye 
Nanoteknoloji Çalışma 
Grubu üyeliği yaptı.
İleri teknoloji alanında 
faaliyet gösteren 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Nanofotonik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
(CÜNAM), Cumhuriyet 
Üniversitesi Optik Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ve 
Cumhuriyet Üniversitesi 
İleri Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (CÜTAM) 

kurucularından olan Prof. 
Dr. Elagöz, CÜNAM’ın 
kurulduğu günden itibaren 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Merkez Müdürlüğü; 
CÜTAM’da ise Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. CÜTAM 
ve CÜNAM merkezlerinin 
kurulması için, Kalkınma 
Bakanlığı projelerinin 
hazırlanması, yürütülmesi 
ve sonuçlandırılmasında 
görev aldı.
MSI Dergisi olarak, 
Prof. Dr. Sezai Elagöz’e, 
yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. u

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 3 Temmuz’da, Taktik 
Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) projesi kapsamında, kabul 

faaliyetleri tamamlanan ilk 30 adet KİRPİ II mayına karşı 
korumalı aracın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine 
girdiğini duyurdu.
SSB ve BMC, 529 adet KİRPİ II’nin tedarikini kapsayan  
TTA-2 projesinin sözleşmesini, 8 Ağustos 2017’de, Ankara’da 
imzalamışlardı. Terörle mücadele harekâtının yoğun olarak 
sürdürüldüğü bölgelerde, TSK’nın operasyonel kabiliyetini 
arttırmak maksadıyla tedarik edilmekte olan KİRPİ II 
araçlarında, şu alt sistemler bulunuyor:
n	 Uzaktan komutalı 
 silah sistemi,
n	 Yangın söndürme sistemi,
n	 KBRN koruma sistemi,
n	 Atış yeri tespit sistemi,
n	 Tam bağımsız
 süspansiyon,
n	 ABS,
n	 Yeni nesil ergonomik
 koltuklar,
n	 GPS,
n	 Flaşör ve görüş sistemleri,
n	 Telsiz ve iç konuşma
 sistemi,
n	 Navigasyon cihazı,

n	 Redresör ve IR aydınlatma sistemi ve
n	 Tepe lambası ve projektörler.
BMC açısından, Temmuz ayındaki bir başka önemli 
gelişme ise tamamı kendisine ait olan BMC POWER 
firması tarafından geliştirilen, 6 silindirli dizel motorun, ilk 
ateşlemesinin gerçekleştirilmesi oldu. Firma 12,8 litrelik 
hacmi ile 585 beygir güç ve 2.700 Nm tork üretebilen 
motorun montajını, 23 Haziran’da tamamlayarak testlere 
hazır hale getirmişti. BMC POWER, 5 Temmuz’da da İstanbul 
Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma 
Geliştirme Merkezi (OTAM)’nde, motoru ilk kez çalıştırdı.

Firma, kendi öz kaynakları ile 
başlattığı bu programdan elde 
ettiği tecrübeleri,  
SSB ile imzaladığı sözleşmeler 
çerçevesinde üstlendiği,  
ALTAY Tankı Güç Grubu 
Geliştirilmesi projesinde  
ve Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç 
Güç Grubu Geliştirilmesi 
projesinde de kullanmayı 
hedefliyor. Firma, bu projeler 
kapsamında, sırasıyla 1.500 
beygir ve 1.000 beygir gücünde 
motorlar geliştirmek üzere, 
çalışmalarını sürdürüyor. u

ASELSAN MGEO 
Sektör Başkanlığına ve 
Genel Müdür Yardımcılığına, 
Prof. Dr. Sezai Elagöz Atandı

BMC’nin KİRPİ II’leri, Envantere Girmeye Başladı
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ASELSAN’ın M60T Tank Modernizasyonundaki 
Başarısı, İlave Sipariş Getirdi

BThaber Şirketler Grubu tarafından organize edilen 
Bilişim 500 Araştırması’na göre; HAVELSAN,  

STM ve Türksat, çeşitli kategorilerde birincilikler  
elde ettiler.  
Bu yıl, 19’uncu kez gerçekleştirilen araştırma,  
2017 yılının verileri göz önünde bulunarak hazırlandı. 
Araştırmada;
n	 HAVELSAN, Sektörel Yazılım kategorisinde,
n	 Türksat, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim
 Şirketi kategorisinde ve

n	 STM, Danışmanlık kategorisinde,
birinci oldular.
Birincilerin ödülleri, 5 Temmuz’da, İstanbul’da 
gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, bilgilerini paylaşan şirketlerin %69’u, 
gelirlerini, bir önceki yıla göre arttırdı. 500 sıralamasına 
giren şirketlerin toplam geliri ise 2016 yılına göre, yüzde 
20 arttı. Bu yıl, 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği 
araştırmada, en yüksek büyüme oranı ise %458 olarak 
gerçekleşti. u

FIRAT-M60T Projesi’nin 
ana yüklenicisi ASELSAN, 

proje kapsamında 
modernize ettiği tankların, 
devam etmekte olan 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
ve terörle mücadele 
operasyonlarında gösterdiği 
başarıların ardından, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin 
envanterindeki tüm M60T 
tanklarının modernize 
edilmesine yönelik, ilave 
sipariş aldı.
ASELSAN, bu doğrultuda, 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) ile aynı proje 
kapsamında, 96,7 milyon 
avro ve 25 milyon lira 
değerinde, ek bir sözleşme 
imzaladı. İmzalanan 1 No’lu 

Sözleşme Değişikliği’nin 
ardından, imza altına alınan 
sözleşmelerin toplam 
bedeli, 206 milyon avro ve 
50 milyon lira oldu. 
Sözleşme ile ilgili 
teslimatlar ise 2018-2020 
yıllarında gerçekleştirilecek.
Ayrıca, PULAT Aktif 
Koruma Sistemi de M60T 
tanklarına entegre edilmeye 
başlanacak. Sahip olduğu 
radar ile entegre edildiği 
platforma yöneltilen 
tanksavar füzelerini havada 
tespit eden PULAT, füzeler 
platforma çarpmadan önce, 
karşı tedbir mühimmatı ile 

füzeleri uygun bir mesafede 
imha ediyor. Bu yılın ilk 
yarısında gerçekleştirilen 
atışlı testler ile kendini 
kanıtlayan sistem, dağıtık 
mimarisi sayesinde, aynı 
anda, farklı açılardan gelen 
birden çok füzeyi, havada 
imha etme kabiliyetine 
sahip.

Sahada Kendini 
Kanıtlayan 
Sistemler
FIRAT-M60T Projesi, M60T 
ana muharebe tanklarının, 
tanksavar tehditlerine ve 
terör unsurlarına karşı 
daha etkin korunabilmesi 
ve mevcut sistemlere ilave 
yetenekler kazandırılması 
maksadıyla başlatılmış ve 
sözleşmesi, geçtiğimiz yılki 
IDEF fuarında imzalanmıştı. 
Proje kapsamında 
yürütülen çalışmalar 
sonucunda, 1 yıldan az bir 
sürede, çok sayıda M60T 
tankının modernizasyonu 
tamamlandı. Tankların yakın 
ve orta menzildeki ateş gücü 
de entegre edilen SARP 
uzaktan komutalı stabilize 

silah sistemleri ile arttırıldı. 
Tankların beka kabiliyeti 
ise tank içerisine eklenen 
parçacık kalkanı (spall liner) 
ve yangın söndürme ve 
infilak bastırma sistemleri 
ile bir kademe daha öteye 
taşındı.
Modernize edilerek Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının 
kullanımına sunulan ve 
devam etmekte olan Zeytin 
Dalı Harekâtı’nda aktif 
olarak kullanılan tanklar ise 
doğrudan askeri personel 
tarafından, çok yoğun bir 
şekilde saha testlerine tabi 
tutulmuş oldu. ASELSAN 
tarafından yayınlanan 
konu ile ilgili bir basın 
bülteninde, şu ifade yer aldı: 
“Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı 
Operasyonuna katılan 
tankçı personel tarafından, 
ASELSAN modernizasyonu 
sonrasında tankların 
güdümlü tanksavar 
füzelerine karşı çok büyük 
bir başarı sağladığı ve aynı 
zamanda meskun mahalde 
tankların operasyonel 
yeteneklerinin arttırıldığı 
bildirildi.” u

HAVELSAN, STM ve Türksat’ın Bilişimdeki Liderlikleri Tescillendi
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Çalışmalarında, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınla 
mücadeleyi üst sıralarda tutan Demirer Savunma 

ve Havacılık Ltd. Şti. (Demirer Savunma), bu alandaki 
teknolojik gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Bu 
doğrultuda, akademik faaliyetleri de yakından izleyen ve bu 
alanda teknoloji geliştirenlerle dirsek temasında bulunan 
firma, son olarak, 18-21 Haziran tarihlerinde, İsviçre’de 
gerçekleştirilen, 17’nci Uluslararası GPR  
(Ground Penetrating Radar / Yere Nüfuz Eden Radar) 
Konferansı’na katıldı.

Konferans; arkeoloji, savunma 
sanayisi, jeofizik, altyapı 
tespiti ve beton kalite tespiti 
gibi uygulama alanlarında 
çalışanları bir araya getiriyor. 

Katılımcıların, geliştirdikleri ve üzerinde çalıştıkları 
cihazları, antenleri, algoritmaları ve yazılımları, diğer 
katılımcılarla paylaştıkları etkinlikte, bu alanda çalışan 
firmalar da stant açarak ticari çözümlerini sergiliyor. 
1986 yılından beri, her yıl başka bir ülkede gerçekleştirilen 
etkinlik, bu alanda çalışan akademisyenler tarafından da 
ilgi görüyor.
Konferansa, Türkiye’den katılan tek firma olan  
Demirer Savunma’nın Genel Müdürü Mehmet Hakkı 
Demirer, katılımları ile ilgili olarak MSI Dergisi’ne  
şunları söyledi: “Bu tip etkinliklerde, büyük fuarlardaki gibi 
yüksek sayıda insan trafiği olmadığı için, daha konuya  
odaklı bir ortam oluyor. İnsanlar birbirini daha yakından 
tanıyor ve bilgi alış verişi sağlayabiliyor.  
Firma olarak, sadece Uluslararası GPR Konferansı’na 
değil bu alanda bir diğer önemli etkinlik olan IWAGPR 
(International Workshop for Advanced GPR / Uluslararası 
Gelişmiş GPR Çalıştayı)’ye de katılım konusuna özen 
gösteriyoruz. GPR teknolojisindeki en son gelişmeleri, 
uluslararası seviyede yakından takip etmeyi, bir görev 
olarak görüyoruz.”

Demirer, çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri de verdi: “EYP 
ve mayınla mücadele konusunda, dünyanın önde gelen 
ordularında kullanılan ürünlerimiz ve saha tecrübesi 
yüksek bir ekibimiz var. Mayına ve EYP patlamalarına 
karşı dayanıklı Husky zırhlı araçları; Chemring araca 
monte otomatik hedef tanımlama algoritmalı GPR ve 
EMI sistemleri; araç üstü robotik kol sistemi ile EYP 
tespit ve bomba imha robotları, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK)’ne sunduğumuz ve envanterde başarıyla görev yapan 
sistemlerimiz arasında yer alıyor. Sunduğumuz çözümlerin, 
bakım ve onarım faaliyetleri konusunda da hizmet veriyoruz 
ve sağladığımız ürünlerin ömür devrini, her türlü koşulda, 
başarıyla yönetiyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde kurulmuş olan GÜMET (Güzergâh Mayın EYP 
Tespit) timinin elindeki gelişmiş sistemlerle ilgili eğitimin 
yanı sıra bu sistemlerin bakım ve onarımı ile birliğin 
bulunduğu yer neresi olursa ihtiyaç duyulan teknik destek, 
Demirer Savunma tarafından veriliyor. Çözümlerimizi, 
Türkiye şartlarına uygun bir şekilde ve TSK ihtiyaçları 
doğrultusunda, daha da geliştirmek için, gerek milli 
gerekse uluslararası akademik kurumlarla ve firmalarla 
çalışmaya devam ediyoruz.” u
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Demirer Savunma, Mayın ve EYP Tehdidi ile Mücadelede, 
Akademik Gelişmelerden de Yararlanıyor

Demirer Savunma, EYP ve mayınla mücadele alanında, farklı çözümler sunuyor.

GPR donanımlı Husky zırhlı aracı.
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Teknopark Ankara,  
25 Temmuz’da; TÜBİTAK 

Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Doğan, 
TÜBİTAK TEYDEB Başkanı 
Mehmet Aslan, İvedik 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
sanayicileri ve Teknopark 
Ankara firmalarının 
katılımıyla bir kahvaltılı 
toplantı düzenledi.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Teknopark Ankara Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Gültekin, Teknopark 
Ankara’nın kuruluş 
aşamasında yapılan 
çalışmaları ve bu güne 
gelinceye kadar yaşananları 
aktardı.
Daha sonra kürsüye gelen 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal, bilginin artık 
tek başına değil, mutlaka bir 
iş birliği içerisinde üretilmesi 
gerektiğini vurguladı ve 
şöyle devam etti: “Türkiye, 
10 yıl içinde, düşük 
teknolojiden çıktı; artık 
orta teknoloji grubundayız. 
İleri teknoloji grubundaki 
oranımız ise %4 seviyesinde. 
Bu oran, Çin için %25, 

Kore Cumhuriyeti için %27, 
Avrupa Birliği ortalamasında 
ise %16. Yüksek teknoloji 
odaklı firmaların, daha fazla 
desteklenmesi gerekiyor. 
Türkiye’nin, 2023 hedefleri 
doğrultusunda, ileri teknoloji 
oranını, %15’lerin üzerine 
çıkarması gerekiyor.”
Prof. Dr. Mandal, Teknopark 
Ankara’nın kurulu olduğu 
İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi ile TÜBİTAK 
arasındaki ilişkilerle 
ilgili de şu bilgileri verdi: 
“TÜBİTAK’a, İvedik Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yerleşik 
125 firmadan, 267 proje 
başvurusu yapılmış. 

Desteklenen firma sayısı 84; 
proje sayısı ise 136 olmuş. 
Bugün toplantıya katılan  
59 firmanın 41’inin, 
TÜBİTAK ile ilişkisi var. 
Bu 41 firmanın, 128 proje 
başvurusu var. Bu firmalar 
arasından, 30’unun 80 
projesi kabul edilmiş. 
TÜBİTAK’ın, TEYDEP 
programındaki destek 
ortalaması %60; Teknopark 
Ankara’da ise bu oran, 
%70’lerin üzerinde.  
Bu bir başarıdır.”
Konuşmaların ardından, 
etkinlik, firma ziyaretleri 
 ve kampüs tanıtımıyla  
sona erdi. u

Samsun Yurt Savunma (SYS), Özgün Yerli Tabanca 
Geliştirme (ÖYTG) projesi kapsamındaki ilk teslimatları, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yaptı. Gelişmeyi,  
18 Haziran’da, sosyal medya hesaplarından duyuran  
SYS, proje kapsamında, Tip-A (TP9SF METE-S) ve  
Tip-B (TP9SF METE) olmak üzere, 2 farklı model 
geliştirdi. Emniyet mandallı olan TP9SF METE-S, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin hizmetine sunuluyor. Emniyet 
mandalsız olan TP9SF METE ise Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM)’nün hizmetine girecek.
Her iki model de iğne ateşleme mekanizmasına ve tek 
hareket tetik mekanizmasına sahip. Ayrıca tabancalar, bir 
adet 15 ve iki adet 18 mermi kapasiteli olmak üzere, toplam 
3 şarjör ile teslim ediliyorlar. Firma, bu proje için, toplamda 
45.000 adet tabanca üretecek.
Tabancanın teknik özellikleri ise şöyle:
n	 Kalibre: 9x19 mm
n	 Şarjör Kapasitesi: 15-18
n	 Namlu Uzunluğu (mm): 103,5

n	 Toplam Boy (mm): 182
n	 Yükseklik (mm): 133,5
n	 Genişlik (mm): 37
n	 Ağırlık (Boş Şarjör ile) (gr): 745 ± 4
n	 Pikatini Ray: MIL-STD-1913
n	 Çalışma Sistemi: İğne Ateşlemeli, Tek Hareket
n	 Emniyet Sistemi: İğne Bloğu Emniyeti, Tetik Emniyeti,
 Emniyet Mandalı u

Teknopark Ankara, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ağırladı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’ın ziyaret ettiği firmalar 
arasında, MESAN da yer aldı. Prof. 
Dr. Mandal, firmanın geliştirdiği 
mayın tespit çözümleri ve 
teknolojileriyle ilgili bilgi aldı.

Teknopark Ankara Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hasan Gültekin

TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan 
Mandal

Samsun Yurt Savunma’nın TP9SF METE-S Tabancası, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envanterine Girdi
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Dünyanın önemli havacılık 
fuarların birisi olan 

Farnborough International 
Airshow, bu yıl, 18-22 
Temmuz tarihleri arasında, 
İngiltere’de gerçekleştirildi. 
Fuara, Türkiye’den; 
Alpteknik Havacılık, BİTES, 
CES İleri Kompozit, EMGE, 
GES Mühendislik, Gökser 
Makina, Onur A.Ş., OSSA, 
REPKON, ROKETSAN, 
SAHA İstanbul, Savunma 
ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), 
TEI, TTAF Savunma ve Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
(TUSAŞ) gibi pek çok kurum 
ve kuruluş da katıldı.
TUSAŞ, HÜRJET’in ölçekli 
modeli (mock-up)’ni, ilk kez 
fuarda sergiledi. HÜRJET’in 
sergilendiği alanda, uçağın 
gelecekte kullanması 
muhtemel çeşitli silah 
sistemleri de yer aldı. 
Firmanın sergilediği diğer 
ürünler ise ANKA insansız 
hava aracı, T129 ATAK 
helikopteri ve ilk uçuşunu 
Eylül ayında yapması 
planlanan T625 helikopteri 
oldu.
Fuarda, TUSAŞ’ın, 
geçtiğimiz yıl Ağustos 
ayında, kendi kaynakları 
ile başlattığı HÜRJET ile 
ilgili, önemli bir gelişme 

daha yaşandı. Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB), 
fuarın son gününe denk 
gelen 22 Temmuz’da 
yaptığı açıklama ile 
SSB, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) ve 
TUSAŞ arasında, HÜRJET 
Protokolü’nün imzalandığını 
duyurdu. Böylelikle 
geliştirme çalışmaları 
resmiyet kazanan HÜRJET 
projesi, önemli bir ivme 
yakalamış oldu.
HÜRJET’in, eğitim uçağı ile 
yakın hava desteği ve hafif 
taarruz uçağı olmak üzere, 
iki farklı konfigürasyonda 

geliştirilmesi planlanıyor. 
Eğitim uçağının, Hv.K.K.lığı 
envanterindeki, T-38 
jet eğitim uçaklarının 
yerini alması; yakın hava 
desteği ve hafif taarruz 
konfigürasyonunun ise 
ileriki dönemlerde, yakın 
hava desteği görevlerinde 
ve savaş eğitimlerinde, F-16 
uçaklarını destekleyecek 
şekilde kullanılması 
planlanıyor.

Havada yakıt ikmali 
yapabilme kabiliyeti 
bulunacak olan HÜRJET, 
kaska entegre gösterge 
sistemine de sahip olacak.
TUSAŞ, fuarda sırasında, 
Aircraft Research 
Association (ARA) ile de 
Milli Muharip Uçak  
Projesi kapsamında, 
rüzgâr tüneli testleri risk 
indirgeme fazına ilişkin bir 
sözleşme imzaladı.

HÜRJET, İngiltere’de 
Gün Yüzüne Çıktı
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Tablo 1. HÜRJET’in Planlanan Teknik Özellikleri

İtiş Gücü 17.000 lbf
Azami Sürat 1,2 Mach
Faydalı Yük Kapasitesi 2.721 Kg
g Sınırları +8g /-3g
Menzil 2.592 km
Kanat Açıklığı 9,8 m
Servis Tavanı 45.000 feet
Uzunluk 13 m
Kanat Alanı 24 m²
Yükseklik 4,2 m
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ROKETSAN ve 
Thales’ten, 
Yeni İş Birliği
Fuarda geniş ürün 
yelpazesini tanıtan 
ROKETSAN, fuarın  
ikinci gününde, Thales  
ile enerjik sistemler 
için yeni çözümlerin 
geliştirilmesine yönelik  
iş birliği sağlamak  
amacıyla bir mutabakat 
muhtırası imzaladılar.  
Son yıllarda, iyi ilişkiler 
içinde olan iki firma,  
yeni iş birlikleriyle ortak 
bir vizyon doğrultusunda, 
uluslararası pazarları  
hedef alacak.
ROKETSAN standını  
ziyaret eden; ABD, İngiltere, 
Tayvan ve Ukrayna 
başta olmak üzere, 
çeşitli ülkelerden gelen 
uluslararası delegasyonlar 
da firmanın ürün ve 
yetenekleri hakkında  
bilgi aldı.

OSSA, Meksikalı 
FEMIA ile El Sıkıştı
OSSA, fuara, üyelerinin 
kabiliyetlerinin tanıtımı 
maksadıyla katıldı. Fuarın 
ikinci gününde ise OSSA 
ve Mexican Federation 

of Aerospace Industries 
(FEMIA), bir iyi niyet 
anlaşması imzaladılar. 
Böylelikle OSSA üyeleri 
ile Meksikalı havacılık 
firmaları arasında 
gerçekleştirilebilecek iş 

birliklerinin önü açılmış 
oldu.
FEMIA, Meksikalı havacılık 
ve uzay firmalarını bir 
araya getiren ve kâr amacı 
gütmeyen bir organizasyon 
olarak öne çıkıyor. u
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SAHA İstanbul tarafından, bu yıl 
ilk kez gerçekleştirilecek SAHA 

EXPO 2018 fuarında, son hazırlıklar 
yapılıyor. 13-15 Eylül tarihleri 
arasında, İstanbul’da düzenlenecek 
etkinlik; savunma, havacılık, denizcilik 
ve uzay endüstrilerinde üretim 
yapan ve tedarik zincirinde yer alan 
firmaları buluşturmayı ve stratejik iş 
birliklerinin temellerinin atılmasını 
hedefliyor.
SAHA EXPO 2018, dünyanın pek çok 
ülkesinden resmi ve özel kurum 
temsilcilerini, üreticilerini ve satın 
alma heyetlerini de ağırlamaya 
hazırlanıyor.
Etkinlik; Baykar Makina ve 
ASELSAN’ın platin sponsorluğunda; 
BMC Power, Kale Grubu, ROKETSAN 
ve TAİS’in altın sponsorluğunda; 
Akım Metal ve Altınay’ın da gümüş 

sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 
Etkinliğin resmi yayını ise MSI Dergisi.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Büyükdede, yaklaşan 
etkinlik ile ilgili şunları söyledi:  
“Fuarımızda, 3 gün boyunca  
Savunma Sanayii Başkanlığı,  
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 
ROKETSAN, ASELSAN,  
HAVELSAN gibi vakıf ve devlet 
kuruluşlarıyla; THY Teknik, 
Baykar Makina, BMC, Kale Grubu 
gibi dev firmalarla; zırhlı araç 
üreticileri, gemiciler, askeri fabrika 
komutanlıkları, hidrolikçiler, 
pünomatikçiler, uzay haberleşme 
firmaları ve makineciler bir arada 
olacağız. Yurt dışından savunma, 
havacılık, denizcilik ve uzay 
endüstrisinde üretici firmaların 
temsilcilerini, alım heyetlerini 

ağırlayacağız. Uluslararası düzeyde 
gerçekleştireceğimiz ikili iş 
görüşmeleri ile firmalarımızın  
ihracatı arttırmalarına destek 
vereceğiz...  
Bu fuarda, ana sanayi firmalarımız ile 
yan sanayi firmalarımızın  
bir araya gelerek tanışmalarını; 
talepleri karşılama imkânlarını 
değerlendirmelerini istiyoruz.” u

Meteksan Savunma’nın 
Retinar PTR çevre 

gözetleme radarı, 
bir Avrupa ülkesinin 
başkentinde yer alan 
havalimanının, çevre 
güvenlik sistemi olarak 
seçildi. Firma, gelişmeyi,  
12 Temmuz’da duyurdu.
Havalimanında bulunan 
teleskopik mastlar üzerine 
entegre edilecek olan 
Retinar PTR, havalimanı 
çevresinde tehdit unsuru 
oluşturabilecek; insan, 
hayvan ve araçların tespit 
edilmesi maksadıyla 

kullanılacak. Tüm ürün 
teslimatları ve entegrasyon 
çalışmalarının, 2018 yılı 
içerisinde tamamlanması 
ve sistemlerin, yıl sonundan 
önce faal hale geçmesi 
planlanıyor.
Sınır ve kritik tesislerin 
güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak geliştirilen 
Retinar PTR, mikro doppler 
analizi yaparak, tespit 
edilen hedefleri; araç, 
insan veya hayvan olarak 

sınıflandırabiliyor. Sistem, 
yürüyüş halindeki insanları 
4 km; küçük araçları  
8 km ve büyük araçları da 
10 km mesafeden tespit 
edebiliyor.
Retinar PTR, 2014 yılında, 
Retinar ürün ailesinin  
ilk üyesi olarak lanse 
edildi. Meteksan Savunma, 
bu ürün ailesini, Türk 
ve dünya pazarlarındaki 
ihtiyaçları öngörerek, kendi 
kaynakları ile geliştirdi. 

İzleyen dönemde, Meteksan 
Savunma, Retinar OPUS  
ve Retinar PTR-X  
gibi türev ürünlerle aileyi 
geliştirdi.
Retinar PTR, ilk ihracat 
başarısını ise geçtiğimiz  
yıl, Ağustos ayında 
yakalamıştı. Ürün,  
bu yıl içerisinde de  
Türk Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterine 
girerek kullanılmaya 
başlanmıştı. u

SAHA EXPO 2018 için Geri Sayım Başladı

Meteksan Savunma, Retinar PTR Radarı ile 
İkinci İhracat Başarısını Yakaladı
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ASELSAN’ın Kurumsal Hizmetler Genel Müdür 
Yardımcılığı ve İnsan Kaynakları Yönetimi  

Genel Müdür Yardımcılığı, 2 Temmuz’dan itibaren geçerli 
olmak üzere, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı 
adı altında birleştirildi ve bu pozisyona, Doç. Dr. Hakan 
Karataş atandı.
Yükseköğrenimini, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü’nde tamamlayan 
Doç. Dr. Karataş, 1996-2000 yılları arasında, Kabataş Erkek 
Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olarak görev yaptı.
2000-2008 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ)’nde, çeşitli akademik ve idari görevler yürüten  
Doç. Dr. Karataş, 2007 yılında, Eğitim Programları ve 
Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisans; 2011 yılında,  
yine aynı bölümde, doktora eğitimini tamamladı.  
2012 yılında, YTÜ Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent 
olarak çalışmaya başlayan Doç. Dr. Karataş, 2016 yılında, 
Eğitim Bilimleri alanında, Üniversitelerarası Kurul 
tarafından verilen, “Doçentlik” unvanını almaya hak 
kazandı.
2009-2016 yılları arasında, YTÜ Rektör Danışmanlığı ve 
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan 

Doç. Dr. Karataş, 
aynı zamanda, 
YTÜ’nün kalite 
yönetimi çalışmaları, 
kurumsallaşma, 
uluslararası ilişkiler 
geliştirme ve yabancı 
öğretim elemanı ve 
öğrenci kazanım 
projelerinde aktif 
biçimde yer aldı. Yıldız 
Teknopark ve Yıldız 
Teknoloji Transfer Ofisi 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini yürüten 
Doç. Dr. Karataş, 
teknopark bünyesinde, 
Eğitim Koordinatörü olarak da katkı sağladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki görevlerinin dışında;  
2014-2018 yılları arasında, Gebze Teknik Üniversitesi’nde, 
Rektör Danışmanı ve Üniversite İdari Koordinatörü;  
2016–2018 yılları arasında, Antalya Bilim Üniversitesi’nde, 
Rektör Danışmanı olarak görev aldı.
Doç. Dr. Karataş, 24 Nisan–2 Temmuz tarihleri arasında ise 
ASELSAN Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yürüttü.
MSI Dergisi olarak, Doç. Dr. Hakan Karataş’a,  
yeni görevinde başarılar diliyoruz. u

ASELSAN Kurumsal Yönetim 
Genel Müdür Yardımcılığına, 
Doç. Dr. Hakan Karataş Atandı ©
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Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB),  

4 Temmuz’da, ROKETSAN 
tarafından geliştirilen 
TEBER Lazer Güdüm 
Kiti’nin, Temmuz ayından 
itibaren teslim edilmeye 
başlanacağını duyurdu.
TEBER, hâlihazırda, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterinde yer alan, 
Mk-81 ve Mk-82 genel 
maksat bombalarına, 
hassas güdüm kabiliyeti 
kazandırılması maksadıyla 
geliştirildi. Kullanıcılar 
tarafından, sahada 
kolaylıkla bombalara 
sökülüp takılabilen ve 
F-16 uçaklarına 
entegrasyonu tamamlanan 
TEBER’in atış testleri, 
Konya’nın Karapınar 
ilçesindeki, 
Milli Savunma Bakanlığı 
Atış, Test ve Değerlendirme 
Grup Komutanlığında, 
21-22 Haziran’da 
gerçekleştirildi. Canlı harp 
başlığının da kullanıldığı 
atış testlerinde, sabit ve 
hareketli hedefler vuruldu. 
TEBER entegre edilen 
mühimmat, yukarı doğru 30 
derece açı ile tırmanmakta 
olan uçaktan yapılan test 
atışlarında da başarılı oldu.
Farklı güdüm modlarında 
kullanılabilen TEBER, 
güdüm sistemleri, kanat 
komplesi ve bomba üzerine 
takılan gömleklerden 
oluşuyor. Bu gömlekler, 
TEBER entegre edilen 
mühimmatın dengesini 
arttırmanın yanı sıra 
mühimmatın son güdüm 
safhasındaki manevra 
kabiliyetini de arttırıyor. 
Yarı aktif lazer arayıcı başlık 
takılması halinde, 50 km/
sa hıza kadar olan hareketli 
hedefleri vurabilen TEBER, 
3 g’ye kadar manevralar 
gerçekleştirebiliyor. 6.500 
ila 40.000 feet arası bırakma 
irtifası olan TEBER’in azami 
taşıma hızı ise 1,2 Mach. 
TEBER’in, farklı güdüm 

modlarına ilişkin vuruş 
hassasiyetine ilişkin CEP 
(circular error probable) 
değerleri ise şu şekilde:
n	 Sadece ataletsel
 seyrüsefer sistemi (INS)
 ile kullanıldığında,
 yaklaşık 25 metre,
n	 INS ve küresel
 konumlama sistemi
 (GPS) ile birlikte
 kullanıldığında, yaklaşık 
 10 metre ve

n	 Lazer arayıcı başlık ile
 kullanıldığında 
 3 metreden daha az.

KAAN Teslimatları 
Devam Ediyor
SSB, 10 Temmuz’da da 
ROKETSAN tarafından 
geliştirilen, KAAN 
satıhtan satıha füzelerinin 
teslimatlarının, sürdüğünü 
duyurdu. 610 mm çapındaki 
füze, ordu etki alanı 

içerisindeki hedefleri 
ateş altına alabilmek için 
geliştirildi. Kompozit katı 
yakıtlı motora sahip 
2.500 kg ağırlığındaki 
füze, 470 kg’lık bir harp 
başlığı taşıyor. 
Harp başlığı, tahrip tipi 
veya parça tesirli 
olabiliyor.
SSB, 27 Temmuz’da ise 
SOM-J seyir füzesinin, 
uçaktan ayrılma 
testlerinin başarıyla 
gerçekleştirildiğini 
duyurdu. Açıklamada, 
F-16 uçakları tarafından da 
taşınabilen SOM-J ile 
ilgili test sırasında, 
hangi uçağın kullanıldığı 
bilgisi yer almadı.
ROKETSAN, SOM seyir 
füzesini, TÜBİTAK-SAGE 
ile birlikte geliştirdi. 
SOM-J ise hâlihazırda 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 
teslimatları devam 
SOM füzesinin, hem F-35 
uçaklarının dahili silah 
istasyonlarında hem de 
farklı uçakların kanat 
altında taşınabilen sürümü 
olarak geliştirilmeye 
devam ediyor. u

ROKETSAN’ın TEBER Güdüm Kiti, Envantere Giriyor

KAAN, satıhtan satıha füze sistemi
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Yeni ismi; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve yeni logosu 
ile çehre değiştiren TUSAŞ, 12 Temmuz’da, bir lansman 

toplantısı düzenledi. Firmanın yeni logosunun ve yeni 
kurumsal kimliğinin tanıtımı maksadıyla gerçekleştirilen 
toplantıda; logo seçiminde, 
kırlangıç kuşundan ilham 
alındığı; kırlangıç kuşunun 
kendine özgü karakteristik 
yapısı ve hızının, logonun 
belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. Logonun 
kırmızı ve mavi renkleri ise Türk Bayrağı ve gökyüzü göz 
önünde bulundurularak seçildi.
Gelişen ürün portföyüyle marka etkisini güçlendirmek 
isteyen firma, değişen logosu ile yeni bir rüzgâr yaratmayı; 
bilinirliğini üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor.
Yeni bir yüze kavuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin 
logosu hakkında desteklerini ifade eden Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 
firmanın yeni yüzünün, herkese hayırlı olmasını diledi. 
Prof. Dr. Demir, şirketin, yeni yüzünün de dahil olduğu 
Türkiye’deki değişim rüzgârında, savunma ve havacılık 
sanayisinin de ivme kazanacağını ve hedeflerine artan bir 
hızla ilerleyeceğini belirtti. 
Logo lansmanına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık 
Piyade ise yeni logo hakkında şöyle konuştu: “Şu an 
gerçekten çok duyguluyum. Böyle güzel bir ekiple daha çok 
şey başaracağınıza eminim. Logonuzun, milletimiz başta 
olmak üzere, siz değerli çalışan arkadaşlarımıza hayırlı 
olmasını temenni ederim.”
Yeni logo oluşturulurken tüm süreçleri dikkatle takip 
eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil ise duygularını şu şekilde ifade etti: 
“Geçmişten gelen gücümüz ile geleceğe yön verecek olan 
çalışmalarımızı da içerisinde barındıran, yeni kurumsal 
kimliğimiz ile yepyeni bir dönemi başlattık. Sınırsız 
semadan, sonsuz uzaydan, yerlere, göklere, vatana ve 

millete selam olsun. Özümüz ile birlikte değişiyor, 
gücümüz ile dönüşüyoruz. Gözümüz yükseklerde!”

Doç. Dr. Kotil’e, Brezilya Nişanı
Brezilya Federatif Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı 
tarafından, Doç. Dr. Kotil’e, 11 Temmuz’da, Comendador 
rütbesi ile Rio Branco Nişanı verildi. Brezilya Federatif 
Cumhuriyeti Devlet Başkanlığınca düzenlenen 18 Nisan 
tarihli kararname ile Doç. Dr. Kotil’e verilmesi uygun 
görülen nişan için, Brezilya Büyükelçiliği’nde bir tören 
düzenlendi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Oğuz Borat’ın da katıldığı törende; Doç. Dr. Kotil, 
nişanı, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo 
Gradilone Neto’dan aldı.
Doç. Dr. Kotil ise Brezilyalı Büyükelçiye, TUSAŞ’ın Özgün 
Helikopter Programı kapsamında geliştirdiği, T625 
helikopterinin maketini takdim etti.
Firma ayrıca, 26 Temmuz’da, sosyal medya hesaplarından 
yayınladığı bir video ile seri üretimi devam eden 
HÜRKUŞ-B uçaklarından, 17-102 kuyruk numaralı 
ikincisinin de havalandığını; “Yeni boya paternli #HÜRKUŞ 
göklerde!” mesajı ile duyurdu. Seri üretim ilk HÜRKUŞ-B 
olan 17-101 kuyruk numaralı uçağın testlerine ise Ocak ayı 
içerisinde başlanmıştı. HÜRKUŞ-B, Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının, yeni nesil başlangıç eğitim uçağı olarak 
görev yapacak. u

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Yeni Bir Döneme Kanat Açıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ve 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil ve Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi 
Eduardo Riccardo Gradilone Neto
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SASAD’ın Yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Öner 

Tekin, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ise İlhami 
Keleş Oldu.
Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği 
(SASAD)’nin yeni yönetim 
kadrosu,  
11 Temmuz’da 
gerçekleştirilen seçimin 
ardından belli oldu. 
Gerçekleştirilen seçimin 
sonuçlarına göre; 
SASAD’ın yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı, VESTEL 
Savunma ve AYESAŞ 
Genel Müdürü Öner Tekin, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ise SAHA İstanbul 
Genel Sekreteri İlhami 
Keleş Oldu. Öner Tekin 
ve İlhami Keleş, SASAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevini, dönüşümlü 
olarak yürütecekler. Buna 
göre, bir sonraki olağan 
genel toplantısında, İlhami 
Keleş’in SASAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenmesi bekleniyor.

Seçim; SASAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmekte olan, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın’ın, MKEK’deki 
görevinden istifa etmesiyle 

birlikte, SASAD’ın yönetim 
kurulunda oluşan boşluğun 
giderilmesi maksadıyla 
gerçekleştirildi.
SASAD’ın; yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve disiplin 
kurulundaki diğer isimler ise 
şunlar oldu: u

Yönetim Kurulu Üyeleri

Firma Temsilci
ROKETSAN Selçuk Yaşar
ASELSAN Prof. Dr. Haluk Görgün
FNSS K. Nail Kurt
Alp Havacılık Yılmaz Güldoğan
HAVELSAN Ahmet Hamdi Atalay
Otokar Serdar Görgüç
MKEK Mehmet Ünal
TUSAŞ Prof. Dr. Oğuz Borat
Nurol Makina Engin Aykol
OSSA Mithat Ertuğ
BİTES Uğur Coşkun

Denetleme Kurulu Üyeleri

Firma Temsilci
MEGE Teknik Ali Han
Simsoft Gökçe Yıldırım Kalkan
BMC T. Yasin Öztürk

Disiplin Kurulu Üyeleri

Firma Temsilci
MKEK Sait Demirci
ROKETSAN Hayri Torun
Meteksan Savunma Tunç Batum

SASAD’ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise İlhami Keleş Oldu

SASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Öner Tekin SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Keleş

STM tarafından 
geliştirilen, KARGU 

Otonom Döner Kanatlı 
Vurucu İnsansız Hava 
Aracı (İHA), 5 Temmuz’da, 
MKEK’nin Kırıkkale’deki test 
alanında gerçekleştirilen 
hassas vuruş kabiliyeti 
testlerinden tam not aldı.
Arttırılan mühimmat taşıma 
kapasitesi ve geliştirilen 
dalış algoritmalarıyla 
testlerden tam not almaya 
devam eden KARGU, 
karmaşık ve birbirine 

benzer kalabalıklardaki 
hedefini ayırt ederek etkisiz 
hale getirebiliyor. KARGU 
ayrıca, hedefine saldırı 
sırasında, son dalış açısını 
ayarlayarak, hedef bölgede, 
dikey dalışa kıyasla daha 
fazla tahribat yaratabiliyor.
Farklı operasyonel 
ihtiyaçlar için, 1,5 kg 
ağırlığa kadar, 3 farklı 
tipte patlayıcı taşıyabilen 
KARGU’ya, gelecekte 
eklenmesi planlanan zırh 
delici mühimmatın da yerli 

olarak geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar sürüyor.

STM ThinkTech, 
Siber Tehditleri 
Aydınlatmaya 
Devam Ediyor
STM ThinkTech, 21 
Temmuz’da, 2018 yılı 
Nisan–Haziran dönemine 
ilişkin Siber Tehdit Durum 
Raporu’nu yayınladı. 
Nesnelerin internetine 
yönelik zafiyetlerin 
kapsamlı bir şekilde ele 

alındığı raporda; kripto 
parada haksız kazanç, 
FIFA Dünya Kupası’ndaki 
futbol keyfine yönelik siber 
tehditler, güç geçtikçe 
hayatımızın içine daha fazla 
giren sesli asistanlardaki 
casusluk faaliyetleri gibi, 
birçok güncel konuya yer 
verildi. u

STM’nin Kamikaze İHA’sı KARGU’dan Kaçış Yok
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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Japonya 
Öz Savunma 
Kuvvetleri 
Günü 

t  Japonya Öz Savunma 
Kuvvetleri Günü, 3 Temmuz’da, 
Japonya Büyükelçiliği’nde verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. 
Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, 
Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay 
Hiroyoshi Nakatsu ve eşinin, 
davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, 
Ankara’da görev yapan yabancı misyon 
temsilcileri, askeri ataşeler, Türk 
ve Japon savunma sanayisi temsilcileri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

t Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de 
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü resepsiyonuna katıldı.

t

 Soldan sağa:  
Fujitsu Kurumsal 
Hizmet ve 
Çözümlerden 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Cengiz Yeker, 
Fujitsu Kamu 
Sektör Satış 
Sorumlusu 
Arzugül Gezbul, 
Fujitsu Pazarlama 
Direktörü 
Meltem Yeğen, 
MSI Dergisi 
Uluslararası 
İlişkiler ve Yayın 
Koordinatörü Birol 
Tekince

Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyoshi Nakatsu, AMAC üyeleriyle beraber.



İsviçre Milli Günü

Belçika 
Milli Günü

t  İsviçre Milli Günü, 12 Temmuz’da, İsviçre’nin Ankara Büyükelçilik Rezidansı’nda verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. İsviçre Büyükelçisi Daniel Dominique Paravicini ve eşi ile İsviçre 

Büyükelçiliği Misyon Başkan Vekili Tiziano Balmelli’nin davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona;  
Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Kemal Yeni, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, 

Ankara’da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.

t

 Belçika Milli 
Günü, 20 Temmuz’da, 
Belçika Büyükelçiliği 
Rezidansı’nda düzenlenen 
bir resepsiyonla kutlandı. 
Belçika Büyükelçisi Michel 
Malherbe ve büyükelçilik 
personelinin, eşleri ile 
birlikte davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyona; 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, diplomatlar, 
Ankara’da görevli yabancı 
askeri ataşeler ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

t

 İsviçre Büyükelçisi Daniel Dominique Paravicini ve eşi, 
Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Kemal Yeni ile beraber.
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t Belçika Savunma Ataşesi Albay Herwig Holsteyns, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber. 
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Fransa 
Milli Günü

t

 Fransa Milli Günü, 
14 Temmuz’da, Ankara’da 
Büyükelçilik binası 
bahçesinde verilen bir 
resepsiyonla kutlandı. 
Fransa Büyükelçisi Charles 
Fries ve büyükelçilik 
personelinin davetlileri 
girişte karşıladığı geceye; 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli, Türkiye’de 
görev yapan diplomatlar 
ve askeri ataşeler, çok 
sayıda davetli ve basın 
mensubu katıldı.

t  Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
geleneksel pastayı kesti.

t Fransa Savunma Ataşesi Albay Valery Sens, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve AMAC üyeleriyle beraber.

t Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Amerika 
ve Avrupa Müdürü Ersoy Aksoy ve aynı daireden Uzman Yardımcısı 
Esra Şimşek de Fransa Milli Günü’ne katıldılar.
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Fransa 
Milli Günü

Mısır Milli Günü

t Mısır Milli Günü, 19 Temmuz’da, Ankara’da, Mısır Büyükelçiliği’nde 
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Mısır Maslahatgüzarı Wael El-Naggar ve 
Mısır Savunma Ataşesi Tuğgeneral Yahya Housny ve eşinin, davetlileri 
girişte karşıladığı geceye; Türkiye’de görev yapan diplomat ve yabancı askeri 
ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.

t Mısır Savunma Ataşesi Tuğgeneral Yahya Housny ve Mısır Savunma Ataşe 
Yardımcısı Yarbay Wael Afify, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Sırbistan Savunma Ataşesi Veda Resepsiyonu
t  Sırbistan Savunma Ataşesi Yarbay Nenad Pejin’in Türkiye’deki görevini tamamlaması vesilesiyle, 
24 Temmuz’da, Sırbistan Büyükelçiliği’nde bir veda resepsiyonu verildi. Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic ile devralan 
ve devreden askeri ataşelerin, eşleri ve çocuklarıyla birlikte misafirleri girişte karşıladığı etkinliğe, Ankara Askeri 
Ateşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) üyeleri ve aileleri de katıldı.  

t Sırbistan’ın yeni Savunma Ataşesi Albay 
Mile Çelikoviç ve eşi

t Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Sırbistan Savunma Ataşesi Yarbay Nenad Pejin ve Albay Mile Çelikoviç, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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t

 Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 91’nci Kuruluş Yıldönümü, 
27 Temmuz’da, Ankara’da bir resepsiyonla kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti 
Savunma Ataşesi Chen Qingsong ve eşinin, davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral 
Ali Çetinkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli 
yabancı diplomat ve askeri ataşeler, çok sayıda misafir ve 
basın mensupları katıldı. 

t Çin Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Cheng Qingsong,  Savunma Ataşe Baş Yardımcısı Binbaşı Kankan Yu ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Li Lu; Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu Günü

t Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Cheng 
Qingsong ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral 
Ali Çetinkaya, geleneksel pastayı kesti. 








