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BAŞYAZI

Cumhurbaşkanlığı Hükûmeti’nin 100 Günlük İcraat Progra-
mı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından,  

3 Ağustos’ta, kamuoyu ile paylaşıldı. Programda yer alan 400 icraat 
maddesinin, yaklaşık 70 adedinin sorumluluğunun, doğrudan ya da 
dolaylı olarak savunma ve havacılık sanayisinin omuzlarında olduğu 
dikkat çekti.
Bu icraat maddeleri arasında, Savunma Sanayii Başkanlığı  
(SSB)’nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının çeşitli projeleri de yer aldı.
Programda yer verilen 21 kurumun, önümüzdeki 100 günde hayata 
geçirmeyi hedeflediği icraatlar arasında, 45 işlem maddesi ile en 
kalabalık listenin SSB’ye ait olması da ayrıca dikkat çekti.
Savunma ve havacılık sanayisinin, 100 Günlük İcraat Programı’n-
daki bu ağırlığı, kendisini 100 günlük yoğun bir mesainin beklediği 
sektörün, Türkiye açısından önemi ve konumunun göstergelerin-
den biri oldu…

SSB, İcraata Çabuk Başladı
Programın açıklanmasından birkaç gün sonra, 9 Ağustos’ta, SSB, 
imza aşamasına getirdiği ve 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer 
alan projelerden biri olan; Hava Platformunda Uzaktan Elektronik 
Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti projesini, ASELSAN ile imza-
ladı.
HAVA SOJ olarak da bilinen projenin imza altına alınmasıyla çok 
uzun bir süredir sektörün gündemini meşgul eden bir proje, res-
mi olarak başlatıldı ve 2023’te envantere girecek ilk uçak için, nihai 
geri sayım başladı.
Uçaklara entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin ta-
mamının, yurt içinde, milli olarak geliştirileceği ve üretileceği HAVA 
SOJ projesinin imzalanmasıyla birlikte, 100 Günlük İcraat Progra-
mı’nda yer alan işlem maddelerinden biri de gerçekleştirilmiş oldu.

SAHA İstanbul’un Dümeni, Haluk Bayraktar’a Emanet
Ağustos ayının sektör adına önemli gelişmelerinden biri de  
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede’nin, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı olmasıyla boşalan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı görevine, hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi-
ni yürütmekte olan, Haluk Bayraktar’ın seçilmesiydi.
Bu gelişmenin, sadece SAHA İstanbul’un değil, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin geleceği açısından da bir dönüm noktası oldu-
ğunu düşünüyoruz. Çünkü SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 
geçen 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, 300’ün üzerinde üye sayısına 
ulaştı ve Türkiye’nin, en büyük ve en hızlı büyüyen sanayi küme-
lenmesi oldu. SAHA İstanbul’un bu noktaya ulaşması sürecinde, bu 
iki ismin, SAHA İstanbul’un kuruluşundan itibaren birlikte çalışmış 
olmasının büyük rolü olduğunu biliyoruz. Sektörün problemlerini iyi 
bilen ve bu problemlere çözüm üretmek için yoğun mesai harcayan 
bu iki ismin, bundan sonraki görevlerinde ortaya koyacakları siner-
jinin, özellikle KOBİ’ler ve yan sanayi firmalarının gelişmesi açısın-
dan önemli olduğunu düşünüyoruz.
Sektörün alt katmanlarındaki problemlerin çözülmesi ve sağlana-
cak iyileşmeler, doğal olarak yerli ve milli teknolojiler ve ürünlerin 
sayısının artmasına; dolayısıyla da Türk savunma ve havacılık sana-
yisinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Meteksan Savunma’dan, 
Farklı Pazarlara Farklı Stratejiler
Sektörün sürdürülebilirliği açısından çıkış kapılarından biri olarak 
görülen ihracat, son dönemdeki ekonomik gelişmelerle birlikte, 
önemini iyice arttırmış durumda. Son dönemde, sektördeki, ihra-
cat deyince ilk akla gelen firmalardan biri de Meteksan Savunma.  

Meteksan Savunma, özellikle Ar-Ge yaparak ortaya koyduğu ürün-
lerin; hem de uluslararası rekabet altında, birer birer ihracat başa-
rısı kazanmasıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Bu başarıların ar-
dında yatan nedenleri ve firmanın ihracat çalışmalarını, Meteksan 
Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak 
Akbaş ile konuştuk. Farklı pazarlarda, o pazarlara özel stratejiler 
uyguladıklarına dikkat çeken Akbaş’ın verdiği bilgilere göre, Metek-
san Savunma, yakın gelecekte, Afrika pazarından ihracat başarıları 
ile sektörün karşısına çıkmayı hedefliyor.

KAPLAN MT, Seri Üretim için Hazır
FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir çalışma 
kapsamında geliştirdiği Orta Ağırlık Sınıfı Tank KAPLAN MT’nin, 
Endonezya tarafından yürütülen kalifikasyon testlerini başarıyla 
tamamlamış olması, sektörün yurt dışında elde ettiği başarıların, 
son halkası oldu.
Bu gelişme, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, sadece Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin değil, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını 
da gerektiğinde, sıfırdan bir platform tasarlayarak karşılayabilecek 
seviyeye ulaştığının bir başka kanıtı oldu. Bunu yaparken iş birliği 
yapılan ülke sanayisine sağlanan katkıların önemini de gözden ka-
çırmamak gerekiyor.
KAPLAN MT’nin, aylar süren zorlu kalifikasyon testlerinden  
başarıyla geçmiş olması, Türk kara araçları sektörünün, tank tasa-
rımı ve üretimi kabiliyetinin, yurt dışında da tescillendiği anlamına 
geliyor.

Menatek, Yeni Kabiliyetlerle Büyüyor
Sektörün gelişmesinin ve bu gelişime paralel olarak yeni kabiliyet-
ler kazanmasının güzel örneklerinden biri de Menatek cephesinden 
geldi. Zırhlı araçlar için üretebildiği çeşitli parça ve alt sistemlerin 
arasında, paletli zırhlı araçlarda kullanılan burkulabilen miller de 
yer alan firma, yaptığı yatırımların ardından, sıfırdan burkulabilen 
mil tasarım ve test kabiliyetini de kazandı. Menatek’in, sıfırdan 
burkulabilen mil geliştirmesi ve seri üretime hazır hale getirmesi; 
mühendislik, üretim, test ve kalifikasyon süreçleri de dahil olmak 
üzere, 8 ila 12 hafta arasında sürüyor.

Rekabetten Doğan İş Birliği: NUMESYS
ANOVA ve FİGES ortaklığı ile kurulan NUMESYS’in, 10 Ağustos’ta, 
Ankara’da yapılan iç tanıtım toplantısında, firma hakkında, ilgi çeki-
ci bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.
NUMESYS’in kurgusunda ilk göze çarpan, hayaller üzerine kurulan 
bir şirket olması... “Çalışmak istenecek bir şirket” yaratmak, bu ha-
yallerin, en önemlilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
NUMESYS ile ilgili diğer dikkat çekici konular arasında; şirketin ku-
ruluşuna giden yolda, dünyada az görülen bir iş birliği örneği ser-
gilenmiş olması ve uzun süre, çok ciddi bir rekabet içerisinde olan 
iki firmanın, birlikte iş yapmak üzere, bir araya gelmeyi başarmış 
olmaları da yer alıyor. 
Her ne kadar etkinliğe katılamamış olsa da bu sürecin kahra-
manlarından ve aynı zamanda sektörün duayenlerinden biri olan  
FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt’ten de bahsederek bu 
sayıya noktayı koyalım.
Eylül ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Ekim 
sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Savunma ve Havacılık Sektörünü, 
100 Günlük Yoğun Bir Mesai Bekliyor

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

EYLÜL 2018



MSI ÖZEL HABER

6 - Eylül 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükûmeti’nin, gelecek 100 günde 
gerçekleştireceği icraat ve projelerin tanıtıldığı 100 
Günlük İcraat Programı’nda, Cumhurbaşkanı Yardım-

cısı Fuat Oktay ve tüm Bakanlar da hazır bulundu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, etkinlikte, gerçekleştirilecek projelerden 
bazılarının ayrıntılarını da verdiği bir konuşma yaptı ve şun-
ları söyledi: “Bugün, ilk 100 Günlük İcraat Programımızı, 
milletimizle paylaşıyoruz. Orta Vadeli Programı, Ağustos ayı 
sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 
dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Ka-
sım ayı sonuna kadar, bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. 
100 Günlük İcraat Programımızın koordinasyonunu, Cum-
hurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay yürüttü. Bakanla-
rımızın her biri, kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, 
Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve AK Parti seçim be-
yannamesinde yer alan taahhütlerimizi, baştan sona gözden 
geçirdiler. Bunlardan, 100 gün içinde yapacaklarımızı mad-
deler hâlinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getir-
dik. Aslında, ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı, binin 
üzerindedir. Biz, bunlardan daha önemli ve öncelikli gördü-
ğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda yer 
verdik.”
Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara bağlı kurumların, 100 
günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçire-
cekleri 400 projenin, yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projeleri hazırlar-
ken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe im-
kânları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik.” açıkla-
masında bulundu.

Savunma Sanayi Projelerinden Taviz Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma ve havacılık ile ilgili pro-
jelere ise ayrı bir parantez açtı: “Projeler içinde, savunma 
sanayisi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımız-

da yer alan 400 projenin 48’i, savunma sanayimize aittir… 
Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız her hadise, bize, savunma sa-
nayisi projelerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Sadece 
sayısal olarak büyük ve en modern silahlarla donatılmış bir 
orduya sahip olmak, tek başına anlamlı değildir. Güçlü ordu 
demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühim-
matına ve yazılımına kadar, tüm aşamalarıyla sizin kontrolü-
nüzdeki donanıma sahip bir ordu demektir. Bunun için biz, 
bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı 
bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda 
kendi kendimize yeterli bir savunma sanayisi kurmaya ça-
lışıyoruz. 16 yıl öncesine göre, bugün çok ileri bir noktaya 
geldiğimizi, memnuniyetle görüyoruz. Ama hâlâ kat etmemiz 
gereken çok yol olduğunu da biliyoruz. Bunun için, her ne 
olursa olsun, savunma sanayisi projelerinden taviz verme-
yeceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmeti’nin 
100 Günlük İcraat 
Programı’nda, Savunma ve 
Havacılık Projeleri Ağır Bastı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 3 Ağustos’ta, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda, 100 Günlük 
İcraat Programı’nı açıkladı. 
Programda yer alan projelerin 
%10’undan fazlasının, savunma ve 
havacılık alanındaki projelerden 
oluştuğu dikkat çekti.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
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Programda, savunma ve havacılık sektörü ile ilgili projeler 
ve çalışmalar, ilgili kurumların başlıkları altında, ilerleyen 
bölümlerdeki gibi sıralandı.

	 Milli	Savunma	Bakanlığı
1.  400 bin gencimizin faydalanması beklenen 
 “Bedelli Askerlik Hizmeti’nin uygulamaya geçirilmesi.
2. ATAK helikopterlerini de ihraç ettiğimiz dost ve

kardeş ülke Pakistan’a ihraç edilecek olan 4 adet 
korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve 
dizayn ofisinin oluşturulması.

3. Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını
kolaylaştıracak olan; yükseköğrenime kayıtlı 
öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay 
adaylarının sınıflandırma öncesi hazırlığı ve
MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-devlet 
üzerinden gerçekleştirilmesi.

4. Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında
3’üncü gemi BURGAZADA’nın 27 Eylül 2018’de 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi.

5. Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve
onların sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 
100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii 
ve sosyal tesisleri içeren Ankara Gazi Uyumevi’nin 
ihalesinin gerçekleştirilmesi.

6. Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje
sözleşmelerinin imzalanması.

7. Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla
kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak 
amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik 
yapılması.

8. Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve 
Lübnan’a -uluslararası anlaşmalar  
çerçevesinde- askeri yardım yapılması.

9. Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 
 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin kullanımına
 sunulması.
10. Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe

müracaat edememiş olan Türk vatandaşlarının “dövizle 
askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli 
düzenlemenin yapılması.

11. Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, 
ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 
alınması (1 adet).

12. Google Earth ve Yandex gibi harita görüntü sistemi olan
ve tamamen yerli-milli olarak hazırlanan HGM-KÜRE 
ve HGM-ATLAS uygulamalarının, Kasım 2018’de 
kamuoyunun kullanımına açılması.

13. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde
tamamlanması.

14. 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan
çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak 
şekilde başlatılması.

	 Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı
1. Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla

geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek 
Programlarının oluşturulması.

2. Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri
başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 1.225 milyon lira 
destek sağlanması.

3. Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması.
4. Savunma sanayii projeleri kapsamında; 

Hassas Güdüm Kiti ve EKADAS’ın TSK’ya teslimi; 
SOM-J füzesinin test aşamalarının tamamlanması; 
100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı; Harp Başlığı 
Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın hizmete 
alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve 
ilk atış testinin yapılması.

5. Yerli uydu ve uydu teknolojilerinin geliştirilmesi.
6. Bilişim ve bilgi güvenliği projeleri.

MİLGEM projesi kapsamında, 
3’üncü gemi BURGAZADA’nın, 
27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim edilmesi 
planlanıyor. Fotoğrafta, projenin 
2’nci gemisi TCG BÜYÜKADA (F-512) 
görülüyor.
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Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte 
olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motoru’nun, Kavramsal 
Tasarım Aşaması tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
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7. Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik
teknoparkı olan, 3,5 milyon metrekare alana kurulu 
Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmı’nın tamamlanması.

8. 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin kuruluş
 sözleşmelerinin imzalanması.
9. Ar-Ge Merkezlerinin sayısının %9 artırılarak 
 1.000’e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak
 275’e ulaştırılması.
11. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii
 tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde 
 üretim tesislerinin temelinin atılması.
13. Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora
 Programı öğrencisinin desteklenmesi.

Yatırımlar Yürürlükte
100 Günlük İcraat Programı’nın açıklandığı gün, 
3 Ağustos tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile 
proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin kararlar da 
yürürlüğe kondu:
n	 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile milli

muharip uçak üretim tesisi yatırımına proje bazlı 
devlet yardımı verilmesine ilişkin karar yürürlüğe 
kondu. Başlangıç tarihi 23/03/2018 olan yatırım, 
Ankara’da gerçekleşecek ve 15 yıllık süreye sahip. 
Öngörülen sabit yatırım tutarı, 5.659.670.340 lira, 
ilave istihdam 3.000 kişi, nitelikli personel istihdamı 
ise 300 kişi. Yatırım ile yılda 12 uçaklık üretim 
kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

n	 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim 
tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı 
verilmesine ilişkin karar yürürlüğe kondu. 
Başlangıç tarihi 01/06/2018 olan yatırım, Sakarya’da 
gerçekleşecek ve 8 yıllık süreye sahip. Öngörülen 
sabit yatırım tutarı, 585.000.000 lira, ilave istihdam 
600 kişi, nitelikli personel istihdamı ise 24 kişi. 
Yatırım ile yılda 35.000 adetlik dizel motor, 
transmisyon ve alt sistem üretim kapasitesine 
ulaşılması öngörülüyor.

20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin 
milli ve yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin 
tamamlanması planlanıyor. 
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14. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri 
 (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin hizmete açılması, 
 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması.
15. Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme 
 ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları
 Test Merkezi fizibilite çalışmalarının tamamlanması.
16. Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği
 Programı’nın ilan edilmesi.
17. Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi.
18. Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili

tüm işlemlerin elektronik ortamda sağlanması ve 
1.000 adet kullanıcının E-TUYS kapsamında firmalar 
adına yetkilendirilmesi.

20. Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje
 Desteklerinin sürdürülmesi.

	 Savunma	Sanayii	Başkanlığı
1. Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik 
 ihtiyaç analizinin tamamlanması.
2. Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine
 yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması.
3. 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 
 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanarak 
 İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
 büyütülmesi.
4. Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesi’nin
 başlatılması.
5. Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme
 imzalanması.
6. 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu
 Projesi’nin Başlatılması.
7. Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve 
 Entegre Projesi’nin konsept ve fizibilite çalışmalarının
 tamamlanması.
8. Güdümlü-güdümsüz roketlerin ve hava savunma
 sistemlerinin test alanının tahsisi ve inşasına yönelik
 sözleşme imzalanması.

100 günlük süreçte, MPT-76 Projesi kapsamında, 
5.500 adet tüfeğin de 
teslimatı yapılacak.
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İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-S) Projesi 
kapsamında, ANKA-S üzerinde, ASELSAN’ın CATS elektro-optik sistemi 
kullanılmaya başlanacak.
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9. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta 
 İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesi’nin
 başlatılması.
10. 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesi’nin
 sözleşmesinin imzalanması.
11. Anti-tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza

ulaşmadan önce radar ile tespit edip ve parçacık yapılı 
mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif 
Koruma Sistemi’nin 40 adet M60TM tankına entegre 
edilmesi.

12. ALTAY Güç Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri)
geliştirilmesi projesinin sözleşme takviminin 
başlatılması.

13. Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde 
kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk 
çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun 
Kavramsal Tasarım Aşamasının tamamlanması.

14. MİLGEM Projesi 3. gemi teslimatının yapılması
15. Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı;

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 6 adet 
Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatı ile % 12 arttırılarak 
58’e çıkarılarak İnsansız Hava Aracı envanterinin 
arttırılması.

16. Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında
yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) 
taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım 
faaliyetlerinin tamamlanması.

17. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
Geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşamasının 
tamamlanması.

18. 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının 
yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanmasına 
yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi 
Dönem-1 Aşama-1 sözleşmesinin uygulama takvimine 
başlanması.

19. Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek
 Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesi’nde
 (Hava SOJ) sözleşme imzalanması.
20. 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim

Sistemlerinin 424 ilçe merkezinde kurulumlarının 
gerçekleştirilmesi; Güvenli Okul Paketi kapsamında 313 
yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 
450’ye çıkarılması.

21. Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi
kapsamında, hâlihazırda kurulu bulunan 200 Milli Baz 
İstasyonu sayısının %100’ün üzerinde bir artışla 489’a 
çıkarılması.

22. İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması
(ANKA-S) Projesi kapsamında ANKA-S platformu 
üzerinde CATS sisteminin (kamera) kullanılmaya 
başlanması.

23. Test altyapıları envanter çalışmasının 
ilk fazının tamamlanması ve kara araçları 
test merkezi kurulumuna yönelik fizibilite çalışması 
yapılması.

24. 26 Terörle Mücadele Harekât (TMH) bölgesinde
kurulmuş olan Modüler Geçici Üs Bölgelerinin (MGÜB), 
3 bölgede daha kurulması.

25. Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin (TEİRS)
tasarımının tamamlanması.

10 - Eylül 2018
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PULAT Aktif Koruma Sistemi, 
40 adet M60TM tankına 

entegre edilecek.

100 günlük süreçte, 6 adet BAYRAKTAR TB2 silahlı insansız hava aracı daha kullanıma sunulacak.
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26. GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi
Projesi’nin ihalesinin tamamlanması.

27. Savunma sanayiinde kritik yarı iletken teknolojilerine
yönelik yatırım yapılması kapsamında Kızılötesi 
Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT) Projesi’nin 
imzalanması.

28. 100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 
400 km irtifadaki yörüngeye yerleştirilebilecek 
kapasitede mikro uydu fırlatma sistemi geliştirilmesine 
yönelik üretim ve test altyapısı ve fırlatma üssü 
kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme 
imzalanması.

29. Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında
görev yükü üretim testlerinin tamamlanması.

30. Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-C) geliştirilmesi 
ve seri üretimine yönelik ihalenin sonuçlandırılarak 
yüklenici firmanın belirlenmesi.

31. Vakıf bağlı ortaklıklarının, MSB bağlısı yapıların ve
TÜBİTAK enstitülerinden müteşekkil Savunma Sanayi 
Ekosistemi Koordinasyon Platformu’nun oluşturulması.

32. Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, 
refrakter grubu metaller gibi kritik malzeme 
teknolojilerinde savunma sanayiinin tam bağımsızlığı 
için stratejik yol haritalarının belirlenmesi.

33. 20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri 
Burun Topu) sisteminin milli ve yerli imkânlarla 
geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin 
tamamlanması.

34. Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin 
ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye 
katkı sağlamak amacıyla savunma sanayii 
şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide 
edilerek SSB Akademi idari yapısının kurulması.

35. Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı’nın
başlatılması ve en az 5 malzeme ve alt sistemin 
yerlileştirme çalışmalarına başlanması.

36. ROKETSAN İleri Teknoloji Araştırma Merkezi
 Altyapısının (ITAM) kurulması.

37. Zırhlı araç projeleri kapsamında KİRPİ II, 
 Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, 
 Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi
 farklı tiplerde toplam 431 aracın teslimatının yapılması.
38. ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi
 kapsamında 4 adet helikopter teslimatının yapılması.
39. MPT-76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin
 teslimatının yapılması.
40. HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında
 Aksaray Atış Bölgesi’nde atışlı testlerin
 gerçekleştirilmesi.
41. Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların
 yerli imkânlarla geliştirilerek tedarik edilmesi.
42. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme
 Programı (EYDEP) kapsamında, mevcut 65 firmaya
 ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi 
 ve destek programlarına başlanması.
43. Savunma Sanayii Zirvesi’nin gerçekleştirilmesi.
44. Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde
 tamamlanması.
45. 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan
 çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak
 şekilde başlatılması. u

İlk uçuşu öncesinde görülen HÜRKUŞ-B’den 
1 adedi, 100 günlük dönem içinde teslim edilecek.

12 - Eylül 2018

2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım 
modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi 
Dönem-1 Aşama-1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanacak.
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MSI Dergisi: Burak Bey, öncelikle 
Meteksan Savunma’nın son dönemdeki 
ihracat faaliyetleri ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapar mısınız?
Burak AKBAŞ: Meteksan Savunma, 
2006 yılında kurulmasının ardından, 
özellikle platformların alt sistemleri 
için proje geliştiren, ileri teknolojiler 
konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan bir 
firma oldu. Şirketin vizyonunda ve uzun 
dönemli stratejilerinde, yurt dışı kulla-
nıcılara da çözüm sağlamak hususu, 
her zaman var oldu. Bununla beraber, 
başlangıçta yürütülen çalışmalarda, 
Ar-Ge ve ürün geliştirmenin daha önde 
yer almasının doğal bir sonucu olarak, 
Meteksan Savunma, son birkaç yıla ka-
dar, sadece yurt içi pazarda iş yapan 
bir şirket oldu. Ar-Ge projeleri tamam-
lanıp ürüne dönüştükçe ve şirket, ürün 
odaklı bir yapıya geçme adımlarını at-
tıkça da yurt dışı pazarlar için kendimi-

ze hedefler koyup çalışmalar yapmaya 
başladık.
Geçmiş dönemde, projeleri üstlenir-
ken, şöyle bir hedefimiz vardı: Türki-
ye’de, kimsenin el atmadığı alanlarda 
çalışan bir firma olmak. Ürünleşme 
sürecinde de benzer bir yaklaşımız var: 
Her ürünümüzün, mutlaka bir fark ya-
ratması, az sayıda çözümün yer aldığı 
bir alana hitap etmesi, piyasada bu-
lunan muadillerinden bir adım önde 
olması, ana kriterlerimiz. Bu kriterler 
kapsamında ürün geliştirdikçe, hem 
yurt içinde hem de yurt dışında, tüm 
pazarlarda eliniz daha kuvvetli oluyor.
Ürün ve çözümlerimizin ortaya çıkma-
sıyla birlikte, 2015-2016 döneminde, 
yurt dışı pazarlara da odaklanmaya 
başladık. Yara Savunma Simülatörü, bu 
dönemde, bizim önde gelen ürünümüz 
oldu. Buna, 2016 yılında, Retinar Çevre 
Gözetleme Radar ailemiz; 2017 yılında 

da Radar Altimetre ürün ailemiz katıldı. 
Bu ürünlerimizin hepsi ile yurt dışında 
sözleşme imzalama başarısı gösterdik. 
2018 yılında ise Otomatik Kalkış ve İniş 
Sistemi (OKİS), Pelikan Güdümlü Mer-
mi Simülatörü ve YAKAMOS Karinaya 
Monteli Sonar Sistemi’nin, yurt dışın-
da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 
başladık.

Meteksan Savunma Uluslararası Satış 
ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak AKBAŞ:

“İhracatta başarımızın anahtarı; 
doğru strateji, detaylı analizler 
ve kullanıcıya özel yaklaşımlar.”

Meteksan Savunma, 
uluslararası rekabetin 
üst düzeye çıktığı 
bir dönemde, yurt 
dışındaki kullanıcı 
tabanını genişleterek, 
sektörün bu alanda 
öne çıkan firmalarından 
oldu. Son 3 yıl içinde, 
firmanın; Yara Savunma 
Simülatörü, Retinar 
Çevre Gözetleme Radarı 
ve aviyonik ürünleri, 
çok sayıda yurt dışı 
kullanıcı tarafından 
tercih edildi. Meteksan 
Savunma’nın, 
yurt dışı pazarlarda; 
neyi, nasıl daha iyi 
yaptığını, Meteksan 
Savunma Uluslararası 
Satış ve Kurumsal 
İtibar Yöneticisi Burak 
Akbaş’tan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR 
ubayraktar@savunmahaber.com
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Önümüzdeki yıllar için hedefimiz, hem 
yurt dışında satılabilir ürün sayımı-
zı arttırmak hem de yeni sözleşmeler 
ile ciromuzda, uluslararası kullanıcı-
lara teslim ettiğimiz sistemlerin payı-
nı daha yukarılara taşımak. Bu yolda, 
yapmamız gerekenler olduğunun far-
kındayız. Sektör olarak, bizim şöyle bir 
eksikliğimiz var: Ürünler geliştiriyoruz; 
hem de çok iyi ürünler geliştiriyoruz. 
Ama markalaşma noktasında ya da sa-
tış-pazarlama noktasında eksiklerimiz 
var. Bizim öncelikli hedeflerimizden 
biri, hem Meteksan Savunma’nın hem 
de Retinar gibi ürünlerimizin isimleri-
nin, dünya pazarında birer marka ha-
line gelmesi.

MSI Dergisi: Markalaşma 
konusunu biraz daha 
açar mısınız?

Burak AKBAŞ: Markalaşma, diğer sek-
törlere kıyasla bizim savunma sanayi-
sinde çok konuştuğumuz konulardan 
biri değil ancak sürdürülebilir bir ba-
şarı yaratmak, bunu her geçen gün art-
tırmak ve rakiplerimizden farklılaşmak 
istiyorsak muhakkak şirketlerimizin 
markalaşmayı stratejik bir konu olarak 
ele alması gerekiyor.
Bu noktada, sadece reklamlardan ve 
logolardan bahsetmiyoruz. Meteksan 
Savunma denildiğinde, paydaşlarımızın 
zihninde bıraktığımız etkiden bahsedi-

yoruz. Bu, elbette uzun soluklu bir sü-
reç; biz bu noktada kimliğimizi kalite, 
yenilikçilik ve müşterimizde yarattı-
ğımız güven üçgeninde oluşturmaya 
çalışıyoruz. Ürünlerimiz, çözümleri-
miz, kurumsal iletişim faaliyetlerimiz, 
testlerde ve kullanımda gösterdiğimiz 
performans, kullanıcılarımızla temas 
kuran teknik ve idari ekiplerimizin bil-
gi ve tecrübesinin yanı sıra kullanıcıya 
yaklaşımları gibi unsurların hepsiyle 
Meteksan Savunma’nın bu niteliklerini 
oluşturmaya çalışıyoruz.
Elbette bu özelliklerimizi daha iyi an-
latabilmek ve gösterebilmek için yap-
tığımız çalışmalardan birincisi, tanıtım 
faaliyetleri. Doğru mecralarda yer al-
maya çalışıyoruz. Haliyle tanıtım çalış-
maları için sınırları belli bir kaynağımız 
var ve bu kaynağı, en verimli bir şekil-
de kullanmak için, çok seçici davra-
nıyoruz. Son dönemde, tüm dünyada, 
savunma ve havacılığa yönelik etkin-
liklerin sayısı arttı. Biz ise stratejimiz 
ve hedeflerimiz ile uyumlu, gerçekten 
fayda sağlayabileceğimiz etkinliklere 
katılmayı tercih ediyoruz. Benzer şekil-
de, sektörel yayınlara da böyle bir bakış 
açısı ile yaklaşıyoruz. Gerçekten, kulla-
nıcının eline giden yayınlarla çalışıyo-
ruz. Tanıtım materyallerimizi, büyük 
bir özen göstererek hazırlıyoruz.
İkincisi, sosyal medyayı çok aktif ola-
rak kullanıyoruz. Sektörün ve sektörü 
dışarıdan takip edenlerin, bize karşı 
büyük bir ilgisi var. Sosyal medyadaki 
çalışmalarımız sayesinde, özellikle son 
1 yıldır, Meteksan Savunma, çok daha 
fazla tanınan bir firma haline geldi. 
Ürünlerimiz, artık çok iyi biliniyor.
Sosyal medya, sadece mesaj paylaşılan 
bir ortam değil; bir etkileşim alanı. Bize 
yöneltilen sorulara, cevap yazmaya 
çalışıyoruz. Yaptığımız paylaşımların,  
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Meteksan Savunma’nın, yurt dışı pazarlardaki
önde gelen ürünleri olmaya aday. 
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etkilerini takip ediyoruz. Sosyal medya 
hesaplarımıza, her gün, ürünlerimizin 
iyileştirilmesi ile ilgili mesajlar geliyor. 
Bu mesajları şirket içerisinde, ilgili ar-
kadaşlarımıza iletiyoruz.
Sosyal medya hesaplarımız, bugüne 
kadar, yurt içine yönelikti; ama İngi-
lizce hesaplarımızı da yakın zamanda 
faaliyete geçireceğiz. Ayrıca, önümüz-
deki sene, Meteksan Gazetesi’nin İn-
gilizce sürümünü, bülten olarak yurt 
dışı bağlantı noktalarımızla paylaşmayı 
planlıyoruz.
Özetle şirket vizyonu, misyonu, kalite 
politikası, temel değerleri, çalışma il-
keleri, kurumsal iletişim faaliyetleri, 
müşteri ve tedarikçi ilişkileri, insan 
kaynakları politikaları ve sosyal so-
rumluluk ilkeleri ile bütüncül bir yak-
laşım ile markalaşma konusunda çalı-
şıyor ve hem şirket içerisinde hem de 
dışarıda Meteksan Savunma markasını 
ileriye taşımaya gayret ediyoruz. 

Yara Savunma 
Simülatörü’nden 
Yeni Başarı
MSI Dergisi: Bu yıl içerisinde, sizden 
yeni yurt dışı sözleşme haberleri de 
beklemeli mi sektör?
Burak AKBAŞ: Bu söyleşi vesilesi ile 
ilk kez haberini vermiş olayım; Yara 
Savunma Simülatörü için yeni bir yurt 
dışı sözleşmeyi, Haziran ayı içerisinde 
imzalamış bulunuyoruz. Biliyorsunuz, 
Meteksan Savunma, Yara Savunma 
Simülatörü ile dünyada, rakipleri ara-
sında, en fazla ülkeyle -Türkiye, Um-
man ve Kore Cumhuriyeti- sözleşme 
imzalayan firma. Bu alanda, en güncel 
çözüme sahibiz ve en yeni teknolojiyi 
kullanıyoruz. Kullanıcılarımız, simü-
latörlerimizden son derece memnun; 
bakım ve idamesi konusunda da bi-
zimle çalışmayı tercih ediyorlar. Tüm 
bunlar, Meteksan Savunma’yı, Yara Sa-
vunma Simülatörleri alanında, bir dün-
ya markası haline getirdi. Fuarlarda, 
farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri Komu-
tanları, doğrudan standımıza gelerek, 
bu simülatörü soruyorlar.
Yara Savunma Simülatörü için, önü-
müzdeki 5 yıllık süreçte her sene, yeni 
bir sözleşme imzalama gibi bir hedefi-
miz var. Bu hedefimizi, 2017’den son-
ra, 2018 yılı için de gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Kullanıcımızla sözleşme 
ayrıntılarının basına açıklanması ko-
nusunu görüşüyoruz. Gerekli izinleri 
aldığımızda, sizlere daha detaylı bilgi 
verebileceğiz.

MSI Dergisi: Yurt dışında tanıtım 
faaliyetlerine başladığınız; OKİS, 
Pelikan ve YAKAMOS ile ilgili bu yıl bir 
gelişme beklemeli miyiz?
Burak AKBAŞ: Bu ürünlerle ilgili faa-
liyetlere bu sene içerisinde başladık. 
Savunma ve havacılık sektöründe, 
sözleşme aşamasına gelmek, biraz 
zaman gerektiriyor. Teklif verdiğimiz, 
görüşmeler yaptığımız kullanıcılar var. 
Bunların, önümüzdeki yıllarda, somut 
sözleşmelere dönmesini bekliyoruz.

MSI Dergisi: Yurt dışı satışların, 
Meteksan Savunma’nın cirosundaki 
yeri genel olarak nedir? Bu konuyla 
ilgili bir hedefiniz var mı?
Burak AKBAŞ: Az önce de belirttiğim 
gibi yurt dışı kullanıcılara yönelik ça-
lışmalarımıza, 2015-2016 döneminde 
başladık ve 2017 yılından önceki dö-
nemde, ciromuzda yurt dışı satışların 
oranı, %2’nin altındaydı. 2017 yılında, 
arka arkaya imzaladığımız ihracat söz-
leşmeleriyle birlikte, bu pay, %10’un 
üzerine çıktı. Tabii bu başarı ile birlikte, 
hedeflerimiz de büyüdü. Kısa vadede, 
2020’ye kadar, bu payı %15-20 bandı-
na çekmeyi hedefliyoruz. Savunma ve 
havacılık sanayisinde sürdürülebilirlik 
için ise bu payın, en az %30 mertebe-
sinde olması gerekiyor. 2023’e kadarki 
hedefimiz de bu oranı yakalamak.

Başarının Anahtarı
MSI Dergisi: Meteksan Savunma, son 
dönemde; Yara Savunma Simülatörü, 
Retinar Çevre Gözetleme Radar 
Ailesi ve aviyonik sistemleri için, yurt 
dışında bir dizi sözleşme imzaladı. 
Meteksan Savunma’nın büyüklüğü ve 
dış pazarlarda iş geliştirme çalışmaları 
için ayırabildiği kaynak göz önüne 
alındığında; bu başarının altında yatan 
etmenleri, nasıl sıralarsınız?
Burak AKBAŞ: Uluslararası satış faa-
liyetleri, doğası itibarıyla uzun soluklu 
ve ciddi finansman gerektiren çalışma-
lar. Bu, tüm şirketler için geçerli bir 
durum. Özellikle Meteksan Savunma 
ölçeğindeki şirketlerin, bu faaliyetler 
için ayırabildiği bütçe ve insan kaynağı 
kısıtlı. Bu noktada, şirketin üst yöneti-
minin ve teknik ekiplerin, bu çalışma-
lara verdiği destek konusu öne çıkıyor. 
Yeri geldiğinde, genel müdürümüz ve 
genel müdür yardımcılarımız, ihra-
cat çalışmalarına birebir destek ve-
riyor. Diğer tüm departmanlarımızın 
da yurt dışı projelerimize yönelik özel 
bir motivasyonu var ve çok önemli bir 
destek sağlıyorlar. Tedarik zinciri, en-
tegre lojistik destek birimleri, mühen-
dislik birimleri, mali işler, sözleşme 
yönetimi; tüm bu departmanlar ile bir 
takım olarak çalışıyoruz, ihracat eki-
binin bir üyesi gibi hareket ediyorlar.  

Yara Savunma Simülatörü, bugüne kadar; 
Türkiye, Umman ve Kore Cumhuriyeti’nin yanı sıra 
ismi henüz açıklanmayan bir ülke daha tarafından tercih edildi.
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Şirket içerisinde, yurt dışı ile iş yapma 
kültürü oluştu ve giderek daha fazla 
gelişiyor. Ayrıca, her yeni yurt dışı satış 
sözleşmesi, çalışanlarımız için de bir 
gurur kaynağı oluyor.
Şirket içinde bu destekten aldığımız 
güçle, çalışmalarımızı, belli bir strate-
jiye göre yürütüyoruz. Ayırabildiğimiz 
kaynaklar göz önüne alındığında; “Hadi 
şu ülkeye gidelim; şuradan e-posta 
aldık, görüşmeye gidelim, her fuara 
katılalım.” deme lüksümüz yok. Ürün-
lerimiz ile ilgili detaylı pazar analizleri 
yapıyoruz ve kendimize, ürün bazlı he-
def ülkeler belirliyoruz. Bu ülkelere git-
tiğimizde, alanında uzman ve güvenilir 
yerel iş ortakları ile çalışmaya gayret 
ediyoruz. Bu konuda çok seçiciyiz ve bu 
seçicilik, başarımızda önemli bir faktör.
Tabii ki devletimiz ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB)’mız da tüm bu faali-

yetlerde bize yol gösteriyor ve destek 
oluyor.

MSI Dergisi: Pazar analizi süreciniz 
hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi 
verir misiniz?
Burak AKBAŞ: Oluşturduğumuz bir 
sistematik var. Ülkelerin savunma 

bütçeleri, Türkiye ile savunma sana-
yisi ürünleri ticareti, siyasi ilişkiler, 
ilgili kuvvetin büyüklüğü, envanterde 
bizim ürünün benzerlerinin olup olma-
dığı, yakın zamanda benzer bir ürün 
tedarik edip etmedikleri gibi bilgiler, 
bu sistematikte, rakamsal olarak sı-
ralanıyor ve puanlanıyor. Ürüne göre 
analiz yapıyoruz. Örneğin, Retinar için, 
ilgili ülkedeki terör eylemlerini ve sınır 
güvenliği ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. 
Yara Savunma Simülatörü içinse ilgili 
ülkenin donanmasının büyüklüğü ve 
eğitim durumu gibi kriterleri değer-
lendiriyoruz. Bu sürece; kendi yorum-
larımızın ve sektörel raporlardan elde 
ettiğimiz bilgilerin yanı sıra açık kay-
naklardan elde ettiğimiz bilgileri de 
katıyoruz.
Bu kriterleri sıralayıp puanladıktan 
sonra, her ülke için, toplam bir ülke 
puanı çıkartıyor ve buna göre, öncelikli 
hedef ülkelerimizi belirliyoruz. Bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalar, hep doğru 
sonuçlar verdi ve sözleşmelerle so-
nuçlandı.
Bu çalışmalar, bütçemizi doğru kullan-
mak için de bize yol gösteriyor. Tabii ki 
yolumuza, öngöremediğimiz fırsatlar 
da çıkıyor; farklı ülkelerin de ihtiyaçları 
gündemimize gelebiliyor. Bu gibi du-
rumlara da çok hızlı adapte olup, stra-
tejilerimizi oluşturuyoruz.

MSI Dergisi: Yurt dışı satışlarınız 
arasında, ilgili ülkenin Türkiye’ye 
verdiği offset taahhütlerinden 
kaynaklananlar oldu mu?
Burak AKBAŞ: Yurt dışında imzaladığı-
mız tüm sözleşmeleri, ilgili ihaleye gi-
rip rakiplerimizle yarışarak imzaladık. 

Şimdiye kadar, herhangi bir şekilde, 
offset’ten faydalanarak tek kaynak 

bir iş almadık. Diğer yandan, pa-
zar analizlerimizde, varsa ilgili 
ülkenin, Türkiye’ye olan offset 
yükümlüklerini de değerlen-
diriyoruz; gelecekte, böyle bir 
fırsat olursa elbette kullana-
biliriz.

Her ürünümüzün, mutlaka bir fark yaratması, az sayıda çözümün 
yer aldığı bir alana hitap etmesi, piyasada bulunan muadillerinden 
bir adım önde olması, ana kriterlerimiz. Bu kriterler kapsamında 
ürün geliştirdikçe, hem yurt içinde hem de yurt dışında, 
tüm pazarlarda eliniz daha kuvvetli oluyor.

Taktik sınıftaki insansız hava araçları dahil 
geniş bir spektruma hitap eden OKİS, 
teknik özellikleri ve entegrasyon kolaylığı ile 
farklı ülkelerin ilgisini çekiyor. 
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MSI Dergisi: İş birliği yaptığınız 
ülkeler, kültürel olarak farklı bir 
yelpazeye dağılmış durumda. İş 
geliştirme faaliyetlerinizde, bu 
farklılıkları nasıl ele alıyorsunuz?
Burak AKBAŞ: Her ülkeye aynı stratejiyi 
uygulamanız mümkün değil. Hedefledi-
ğimiz her pazar için, farklı pazara giriş 
stratejileri oluşturmak gerekiyor. Bazı 
ülkelerde, kendimize yerel ortaklar 
buluyoruz; bazı ülkelerde, ana yükle-
nicilerle çalışıyoruz; bazı ülkelerde ise 
birebir ilgili kullanıcı ile görüşüyoruz.
Kültürel farklılıklar ise benim çok önem 
verdiğim bir konu. Eğer bir ülkede iş 
yapmak istiyorsanız muhakkak o ülke-
nin kültürünü öğrenmek zorundasınız. 
Nasıl yemek yenir, nasıl hitap edilir, 
nasıl el sıkılır, kartvizit nasıl uzatılır? 
Bunlar, her şirketin yurt dışı pazarlama 
departmanının, mutlaka öğrenmek zo-
runda olduğu konular. Sektörümüzün, 
bu konuda, kendini daha geliştirmesi 
gerektiğini değerlendiriyorum.
Gelecekte, satış ve pazarlama anla-
mında, dünya ile rekabet seviyemizi 
arttırmak istiyorsak dünya pazarlarını 
çok iyi analiz etmemiz; ilgili ülkelerde 
ortak girişim ya da firma kurma gibi 
modellerde çalışmaya hazır olmamız 
ve yurt dışında, çok daha yaygın ve ge-
niş bir kadroyla çalışmamız gerekiyor.

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın, 
hangi rekabetçi özelliği dış pazarlarda 
öne çıkıyor?
Burak AKBAŞ: Biz, temelde, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) için ürün gelişti-
riyoruz. TSK, çok seçici bir kullanıcı ve 
bu niteliği ile çok önemli bir referans. 
Projelerimiz, SSB tarafından çok iyi yö-
netiliyor. Böylece; teknoloji seviyesin-
den, ömür devri süreçlerine kadar, her 
konuda çok iyi ürünler ortaya koyabili-
yoruz ve uluslararası pazarlara, çok iyi 
bir seviyede giriş yapıyoruz.
Bunun yanında, özellikle az sayıda 
çözümün bulunduğu alanlarda çalış-
tığımız için rekabetçiyiz. Fiyat-kalite 
dengesini de iyi sağladığımızı düşünü-
yorum. Örneğin, girdiğimiz bir ihalede, 
teknik anlamda en üst puanı alırken 
fiyatta 3’üncü sıradaydık; ancak kulla-
nıcı, teknik puanlama ve fiyatı birlikte 
değerlendirerek bizi tercih etti. Başka 
bir ülkede ise Retinar ile daha düşük fi-
yat teklif eden rakiplerimizi, saha test-
lerinde eledik. Kısa listeye de teknik 
olarak güçlü Avrupalı rakiplerimizle 
birlikte kaldık ve onları da fiyatta geçe-
rek ihaleyi kazandık.

MSI Dergisi: Sektörde, kendi ülkesinde 
kullanıma girmemiş ürünlerin yurt 
dışına satışının çok zor olduğuna 
dair genel bir kanı var. Diğer yandan, 
Meteksan Savunma, Yara Savunma 
Simülatörü’nü, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı için inşa sürecindeyken; 
Retinar Çevre Gözetleme Radar 
Ailesi’ni, henüz Türkiye’de kullanıma 
girmeden; aviyonik sistemini de yine 
henüz Türkiye’de kullanıma girmeden 
ihraç etmeyi başardı. Meteksan 
Savunma, bunu nasıl başardı?
Burak AKBAŞ: Belirttiğiniz gibi, kendi 
ülkesinde kullanıma girmemiş ürünle-
rin ihraç edilmesinin çok zor olduğu-
na dair genel bir kanı var. Elbette TSK 
referansı çok önemli bir konu. Bize 
de yurt dışına gittiğimizde, ilk olarak; 
“Kendi silahlı kuvvetleriniz bu siste-
mi kullanıyor mu?” diye soruyorlar. 
Bu sorunun cevabı hayır ise yapmanız 
gereken farklı şeyler var. Kullanıcının 
size güvenmesi gerekiyor. Bu da hem 
kendinizi hem şirketinizi hem de ürü-
nünüzü nasıl lanse ettiğiniz ile ilgili. 
Kullanıcının ürüne güven duyması için, 
onlara bir örneğini veriyoruz ve test edip 
kullanmalarını talep ediyoruz. Geri bes-
lemeleri varsa onları dikkate alıp, müm-
kün olduğunca talepleri karşılamaya 
gayret ediyoruz. Böylece, akıllardaki 
soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz.

Geliştirdiğimiz teknolojilere, gerçek 
anlamda ihtiyacı olan ülkelere gidiyo-
ruz. Bu ülkelerde, güven verdikçe ve 
nitelikli işler çıkardıkça, önümüzün 
açıldığını gördük ve başarıyı yakaladık 
diyebilirim.

MSI Dergisi: En son yurt dışı satış 
haberiniz, Retinar Çevre Gözetleme 
Radarı’nın, bir Avrupa ülkesi 
tarafından seçilmesi oldu. Türkiye, 
savunma ve havacılık alanında; 
özellikle Orta Doğu, Orta Asya ve 
Uzak Doğu pazarlarında oldukça 
aktif. Fakat Avrupa ve Kuzey Amerika, 
Türkiye’nin, offset yükümlülükleri 
dışında, özgün çözümleri ile çok 
giremediği pazarlar. Meteksan 
Savunma’nın bu başarısını nasıl 
yorumlamalıyız? Bu başarının devamı 
gelecek mi; özellikle Avrupa’da, 
size yeni kapılar açabilecek mi?
Burak AKBAŞ: Özellikle Amerika ve 
Avrupa, platform ve sistem ihracatı 
için gerçekten zor pazarlar. Özellikle 
Avrupa’da, zaten savunma sektörün-
de daralan bir iç pazar var ve oradaki 
şirketler, büyük ölçüde yurt dışına yö-
nelmiş durumda. Bu yüzden, firma-
ların ihracat oranları da çok büyük. 
Bu pazara özel bir strateji izlememiz 
gerektiğine karar verdik ve eğer Av-
rupa’ya satış yapmak istiyorsak ileri 

YAKAMOS 
sonarı, 

Meteksan 
Savunma’nın 
uluslararası 

pazarda 
tanıtımına 

başladığı 
ürünleri 

arasında yer 
alıyor.
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teknolojili ve maliyet-etkin çözümler 
arayan ana yüklenici şirketler ile iş bir-
liğine gitmemiz gerektiğini düşündük. 
Retinar örneğinde, Avrupa’da, entegre 
havaalanı güvenliği çözümleri ile iyi 
bir pazar payına sahip bir şirkete ken-
dimizi anlattık. Onlar da bizi, aldıkları 
bir ihalede, radar sistemi çözüm ortağı 
olarak sundu ve böylece sözleşmemi-
zi imzaladık. Söz konusu şirket ile iş 
birliğimizi genişletmek istiyoruz. Böy-
lece, onlar Avrupa’da veya diğer coğ-
rafyalarda iş aldıkça, biz de Retinar ile 
o projelerde yer alacağız.
Bu ana yüklenicinin, yoğun rekabet al-
tında yarıştığı bir ihalede, hem tekno-
loji hem de maliyet-etkinlik kriterlerini 
göz önüne alarak, dünya genelindeki 
alternatifleri arasında Retinar’ı seçmiş 
olması, ürünümüzün ne kadar iyi oldu-
ğunu da gösteriyor.
Amerika ve Avrupa için diğer ürünleri-
mizde de öncelikli hedefimiz aynı: Ana 
entegratör veya platform üreticileri ile 
birlikte takım olarak ihracat yapmak.
Bu stratejimizle başarı elde etmemiz 
ile ilgili vurgulamak istediğim bir konu 
daha var. Eğer, elimizde Retinar gibi bir 
ürün var diye biz de entegre güvenlik 
çözümü işine soyunsaydık bir ana yük-
leniciyle böyle bir iş birliği modelinde 
çalışamazdık. Dolayısı ile şirketlerin 
çalışma alanlarının sınırlarını iyi çiz-
mesi de yurt dışı satış çalışmalarında 
belirleyici olabiliyor. Bu konu da stra-
tejilerimizi belirlerken dikkat ettiğimiz 
hususlar arasında yer alıyor.

Yurt Dışı Satışlarda, 
Platform ve Sistemler 
Ağırlık Kazanmalı
MSI Dergisi: Sosyal medya 
hesaplarınızda, sıklıkla, sektör ve yurt 
dışı satış çalışmaları ile ilgili farklı ve 
dikkat çekici konuları paylaşıyorsunuz 
ve böylece, takipçilerinizde, 
bir farkındalık yaratıyorsunuz. 
Özellikle ihracat konusunda, 
sektör neleri iyileştirebilir? Sizin 
değerlendirmeleriniz alabilir miyiz?
Burak AKBAŞ: Savunma ve havacılık 
sektörünün 2017 yılı cirosu, 6,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu cironun, 
1,7 milyar doları yurt dışı satışlar; geri 
kalan kısmı da yurt içindeki pazar bü-
yüklüğü diyebiliriz. Hepimiz, sektörün 
daha fazla büyüyebilmesi ve sürdürüle-
bilirliğini sağlayabilmesi için, yurt dışı 
satışların artması gerektiği noktasında 
hemfikiriz. Ancak sektörün genelin-
de, yapılan yurt dışı satışların cirodaki 
payının, istenilen seviyede olmadığını 

görüyoruz. Bu durum, ana yüklenici-
lerden KOBİ’lere, tüm oyuncular için 
geçerli.
Diğer yandan, 1,7 milyar dolarlık yurt 
dışı satışın, hem savunma hem de sivil 
havacılığı içerdiğini; önemli bir kısmı-
nın, offset’ten kaynaklanan uçak ve he-
likopter aksam ve parçaları olduğunu 
biliyoruz. SaSaD’ın 2017 raporunda da 
son kullanıcıya yaptığımız satışların, 
toplam yurt dışı satışlardaki payının, 
%38 seviyesinde olduğunu görebiliyo-
ruz. ABD ve Avrupa’ya yapılan satışlar, 
%60 seviyesinde. Zaten son 5 yılda en 
çok satış yaptığımız ülkeler arasında, 
ilk sırada hep ABD var. İlk 10 içerisin-
de de muhakkak 3 veya 4 Avrupa ülkesi 
bulunuyor. Yani aslında, son kullanı-
cıya platform veya sistem ihracatında 
istenilen başarı düzeyinden henüz söz 
etmek mümkün değil.
Bunları ortaya koyduğumuz zaman, 
Türkiye’nin savunma ve havacılık sek-
törünün yurt dışı satışlarında, offset’in 
önemli bir ağırlığının olduğunu görü-
yoruz. Bu, bir durum tespiti; bir eleş-
tiri değil. Hepimizin, bunun bilincinde 
olması ve bunu açıkça ifade edebilmesi 
gerekiyor. Sorunların üzerine, ancak 
o zaman doğru bir şekilde eğilebilir; 
platform ve sistem ihracatı konusunda, 
olmak istediğimiz konuma, henüz ula-
şamadığımızın farkına varabiliriz.
Diğer yandan, 2018 yılında, bu konu-
da önemli adımlar attık. Hem Katar’ın 
başkenti Doha’da 12 - 14 Mart 2018 
tarihleri arasında düzenlenen DIMDEX 
2018 Uluslararası Deniz Savunma Fu-
arı ve Konferansı’nda imzalanan söz-
leşmeler hem de akabinde Pakistan’a 
gerçekleştirilen T129 ATAK helikopteri 
ve MILGEM korvetleri satışları ile sek-
törümüz önemli bir atılım yaptı. Özel-
likle platform satışlarına ayrı bir değer 
veriyorum; çünkü bunların üzerinde, 
pek çok diğer firmanın da ürünleri ve 
alt sistemleri var. Platform satışları, 
tüm sektörde pozitif etki yaratıyor.

Meteksan Savunma, 
2017 yılında, radar altimetre 
ürün ailesi ile de yurt dışı 
satış başarısı yakaladı.

Meteksan Savunma, Yara Savunma Simülatörünü tercih eden ülkelere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim ettiği gibi, Yangın Simülatörü ile entegre bir çözüm sunmayı gündeme aldı. 
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2018 yılını, bir milat olarak görüyorum. 
Bundan sonra, platformlar başta ol-
mak üzere, yurt dışı satışlarda, hızla 
yukarı çıkan bir Türkiye hedefine iler-
lediğimizi düşünüyorum.

MSI Dergisi: Bu doğrultuda, sektör, 
önümüzdeki dönem için sizce neler 
yapmalı?
Burak AKBAŞ: Savunma ve havacı-
lık sanayisinde, başarılı yurt dışı satış 
hikâyeleri yaratabilmek için, yapbozun 
tüm parçalarını bir araya getirmek 
gerekiyor. Bir ülkeye gidip de “Benim 
ürünüm çok iyi!” demeniz veya sadece 
fuarlarda boy göstermeniz yeterli ol-
muyor:
n	 Öncelikle hedef pazar ve 
 rekabet analizlerini doğru
 yapmalıyız.
n	 Muhakkak ya alanında uzman 
 ve güvenilir yerel iş ortaklarımız
 olmalı ya da hedef ülkede 
 aktif çalışan bir ofisimiz.
n	 İş geliştirme ekiplerinin, 
 ülkelerin kültürüne ve satın alma
 dinamiklerine hâkim olması
 gerekiyor.
n	 Kredi mekanizması, ihracat
 teşvikleri, lobi faaliyetleri ve
 ataşeliklerin faaliyetleri gibi 
 devlet destekleri çok önemli.
 Örneğin, sadece kredi vermek
 yeterli olmuyor; o kredinin 
 cazip olması da gerekiyor.
n	 Artık her ülke, olabildiğince yerli

sanayisini geliştirmek istiyor. 
Bu dinamikleri unutmamamız 
gerekiyor. Firmalarımızın, 
devletimizin izin verdiği ölçüde 

ve gerektiğinde, teknolojilerini, 
diğer ülkelere götürmeye ve ortak 
çalışmalar yapmaya hazır olması 
gerekiyor.

n	 Son dönemde gördük ki;
platformunuz özgün olsa bile 
alt sistem bazında ihracat lisansına 
tabi ürünler olabiliyor. Bugün, 
bir takım özgün platformlarımızda, 
ne yazık ki yurt dışına bağımlı 
olduğumuz kritik alt sistemler 
var. Bunlar, yurt dışı satışlarda 
engel oluşturabilir. Bu sebeple 
eğer tam bağımsız özgün 
platformlardan bahsetmek 
istiyorsak kritik alt sistemleri, 
SSB’nin koordinasyonu ve TSK’nın 
ihtiyaçları doğrultusunda, özgün 
hale getirmemiz gerekiyor. 
Bu yolda, tabana yayılmış bir sanayi 
de büyük önem taşıyor.

n	 Herhalde en kritik soru, 
“Satacak malımız var mı?” 
Satacak malınız, Ar-Ge ile, 
inovasyon ile olacak. Siz, 
müşterinin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurup yenilikçi ürünler 
geliştirebilirseniz doğal olarak, 
zaten yurt dışı satışların kapısını 
aralamış oluyorsunuz. Gelişmiş 
ülkelerin bazılarının savunma 
bütçelerindeki daralmalar, 
o ülkelerin oyuncularını, 
dış pazarlara daha çok açılma 
durumuna getirdi. Çin’in artan 

bir ihracat rakamı var. Rekabet 
koşullarının daha da zorlaşacağı 
bir gerçek. Bu ortamda; nitelikli, 
farklı, yenilikçi ve maliyet-etkin 
ürünler yaratabilen, farklılaşabilen 
devletlerin rekabet gücü artacak.

Bunlar, Türkiye’nin, önümüzdeki dö-
nemde gelişme göstermesi gereken 
alanlar. Bu gelişimi sağlamadan, çok 
büyük yurt dışı satış başarıları elde 
edemeyiz. Son dönemde, özellikle kara 
araçlarında, yurt dışı satışlarımız arttı. 
Bu başarı; uzun yıllardır bu sektörde 
çalışan ve kaliteli ürünler geliştiren fir-
malarımız sayesinde oldu. Bu firmalar, 
uzun yıllardır yurt dışı kullanıcıları ile 
temas halindeler. Bir ülkeye gitme-
leri, orada ofisler kurmaları ve yerel 
ortaklıklar oluşturmaları da bir süre-
cin sonunda oldu. Sektörde, yurt dışı 
satışları, böyle sabırlı ve hassas süreç-
lerle sağlayabiliriz. Kara araçlarındaki 
başarıyı, tüm sektöre yaymamız lazım.

MSI Dergisi: Çizdiğiniz gelecekte, 
offset’in yeri ne olacak?
Burak AKBAŞ: Bildiğiniz üzere, off-
setler ile yüklenici yabancı firmalara, 
Türkiye’de üstlendikleri projeyi yerine 
getirirken yerli firmalarımıza, kendi 
ilgi alanları dâhilinde iş verme veya 
bu firmalarımızın ihracat yapmalarına 
destek olma yükümlülüğü getiriyoruz. 
Bu offset uygulamaları, gerçek anlam-
da değerlendirildiğinde, yerli sanayiye, 

Herhalde en kritik soru, “Satacak malımız var mı?” Satacak 
malınız, Ar-Ge ile, inovasyon ile olacak. Siz, müşterinin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurup yenilikçi ürünler geliştirebilirseniz doğal 
olarak, zaten yurt dışı satışların kapısını aralamış oluyorsunuz. 

PELİKAN Güdümlü Mermi Simülatörü, 
TSK’nın zorlu gereksinimlerini karşılayan 

bir sistem olarak, uluslararası pazarda 
avantajlı bir konuma sahip.
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ciddi yurt dışı satış fırsatları açabiliyor. 
Örneğin, offset kapsamında yaptığınız 
bir alt sistemin, ana üretici tarafından 
tüm dünyaya satılması, oldukça önem-
li bir ihracat potansiyeli yaratabiliyor. 
Ayrıca, yabancı üretici tarafından geliş-
tirilen ana platformun bir alt sistemini 
üretirken bilgi transferi de sağlıyorsu-
nuz. Kendinizi geliştiriyor, yabancı fir-
malarla iş yapma kültürünü arttırıyor-
sunuz. SSB, offset uygulamaları ile çok 
önemli adımlar attı; sektörün gelişimi-
ne büyük katkı sağladı.
Tabii son yıllarda, ülkemizdeki yerlilik 
oranının artması ile birlikte, offset yü-
kümlülüklerinin de giderek azaldığını 
söyleyebiliriz. İhtiyaçlarımızı yerli üre-
ticiler üzerinden karşıladıkça, doğal 
olarak, yurt dışı firmaların offset yü-
kümlülükleri de azalıyor. Bu firmalar, 
yerli sanayinin yetkinliğinin artması 
sebebiyle de offset yükümlülükleri gibi 
bir zorlamaya gerek kalmaksızın, doğal 
nedenlerle de iş birliği noktasında Türk 
firmalarına ilgi duymaya başlıyor. Bu-
nun da daha sağlıklı bir gelişme oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Sırada Afrika Var
MSI Dergisi: Yurt dışı satışlar 
cephesinde, önümüzdeki dönemde, 
bölge ya da ülke olarak hedefleriniz 
var mı?
Burak AKBAŞ: Birinci önceliğimiz, 
mevcut satış yaptığımız ülkelerdeki 
varlığımızı, arttırarak korumak. Ürün-
lerimizin teknik kapasitelerinin yanı 
sıra hem teslimata kadar müşteri iliş-

kileri hem de satış sonrası destek ko-
nularına, büyük önem veriyoruz. Mü-
hendislik birimlerimiz, proje yönetimi 
ve ELD ekiplerimiz, bu konuda çok iyi 
bir iş çıkartıyor. Savunma ve havacı-
lık sektöründe, özellikle satış sonrası 
destek konusunu daha da ileriye taşı-
yabilirsek pazarımızın gelişmesi ve var 
olan pazarın korunması için çok etkili 
olacaktır diye düşünüyorum. Biz, yurt 
dışındaki projelere, uzun vadeli bak-
mak zorundayız. Amacımız, tek bir pro-
je yapıp o ülkeden çıkmak değil. Aksi-
ne, varlığımızı, farklı projelerle sürekli 
kılmayı ve o ülkelerin çözüm ortağı ol-
maya devam etmeyi hedefliyoruz.
Afrika ülkeleri, önümüzdeki seneler 
için hedeflediğimiz pazarlar olmalı 
diye düşünüyorum. Afrika kıtasının sa-
vunma alımlarına baktığınızda; Rusya, 
%39 ile birinci; Çin, %17 ile ikinci; ABD 
ise %11 ile üçüncü sırada. 5 yıl önceye 
göre, Çin, pazar payını, 2 kattan fazla 
arttırmış. Biz, hem maliyet etkin hem 
de teknolojik olarak ileri seviye ürün-
lerimiz ile Afrika kıtasında başarılı 
olabiliriz. Sektör olarak Cezayir, Fas 
ve Nijerya başta olmak üzere, kıtadaki 
savunma iş birliği çalışmalarını arttır-
mamız gerekiyor. Bu doğrultuda, bazı 
ön çalışmalar yapmaya başladık; ama 
doğru bir şekilde pazara girmemiz ge-
rekiyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, hedeflediğimiz 
pazarlardan biri, bu bölge olacak.

MSI Dergisi: Yine gelecek dönemde, 
hangi çözümlerinizin dış pazarlarda 
öne çıkmasını bekliyorsunuz?
Burak AKBAŞ: Retinar ürün ailemizin, 
OPUS ve KAPAN dahil tüm üyelerinin, 
yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerine 
devam ediyoruz. Önümüzdeki 2 yıllık 
süreçte, sözleşme imzalamayı hedef-
lediğimiz, en az 2 ülke var.
OKİS, YAKAMOS ve PELİKAN Güdümlü 
Mermi Simülatörü gibi yeni ürünleri-
mizle ilgili çalışmalarımız da devam 
ediyor. Bunlar arasında, YAKAMOS’un, 
mutlaka bir platform ile birlikte pazar-
lanması gerekiyor; o yüzden farklı bir 
konumda.
Yurt dışı satışlarımızın amiral gemisi, 
şu anda Yara Savunma Simülatörü. An-
cak bu, her ülkeye birden çok satabile-

ceğiniz, geniş bir pazarı olan bir ürün 
değil. Bu noktada, ürünümüzü tercih 
eden ülkelerde, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığına teslim ettiğimiz gibi, Yara 
Savunma Simülatörü’nün yanına, Yan-
gın Simülatörü’nü de entegre etmeyi 
gündeme aldık. Önümüzdeki dönemde 
bir diğer hedefimiz de kullanıcılarımı-
za, hem yara savunmayı hem de yangın 
eğitimini içeren komple eğitimi çözüm-
leri sunmak.
Bu tabloda, yurt dışı satışlarımızda, 
Yara Savunma Simülatörü’nün liderli-
ğini, önümüzdeki dönemde, Retinar’ın 
alabileceğini değerlendiriyoruz.
Bunların dışında, yeni ürünlerimiz de 
ortaya çıkmaya başlıyor ve bunlar da 
2019 ve sonrasına, büyük beklentilerle 
bakmamızı sağlıyor. Tabii tüm bu yurt 
dışı satış faaliyetlerinin, zorlu ve uzun 
soluklu süreçler olduğunu hatırlat-
mam gerekiyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu ya da konular var mı?
Burak AKBAŞ: Savunma ve havacılık 
sektöründeki şirketlerimiz, yurt dışı 
pazarlar için, muhakkak kendi arala-
rında da iş birliği yapmalı. Aslında he-
pimiz yurt dışına gittiğimizde, sadece 
kendi ürünlerimiz ile ilgili değil, diğer 
firmalarımızın da işine yarayacak, ti-
cari istihbarat bilgileri alıyoruz. Bun-
ları kendi aramızda paylaşacağımız bir 
yapının oluşturulması gerektiğini de-
ğerlendiriyorum. Biz, şirketler ve şir-
ketlerin uluslararası satış çalışanları 
olarak birbirimize destek olmalıyız. 
Sektördeki mevcut kurum ve kuruluş-
lar, böyle bir ihtiyaca göre yapılandırıl-
madığından, belki de bunu başarmak 
için, yeni bir yapılanma gerekecek. 
Sektör olarak bu konuya eğilmemiz 
ve firmalar arası koordinasyonu art-
tıracak bir yapılanmaya gitmemiz, çok 
önemli.
MSI Dergisi’ne ve tüm ekibine, bu güzel 
söyleşi için teşekkür ederim.

Meteksan Savunma Uluslararası 
Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi 
Burak Akbaş’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Savunma ve havacılık sektöründe, özellikle satış sonrası destek 
konusunu daha da ileriye taşıyabilirsek pazarımızın gelişmesi ve 
var olan pazarın korunması için çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. 
Biz, yurt dışındaki projelere, uzun vadeli bakmak zorundayız. 
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Etkinlikte, Savunma Sa-
nayii Başkanı Prof. Dr. 

İsmail Demir ve ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün birer sunum 
yaptılar.
Sunumunda, ASELSAN hak-
kında genel bilgiler veren 
Prof. Dr. Görgün, büyükel-
çilere hitaben, şunları söy-
ledi: “Diplomasi için söyle-
nen genel bir ifade var: ‘İyi 
diplomasin yoksa cephede 
kazandığını masada kaybe-
dersin.’ Küresel sistemin 
değiştiği, kartların yeni-
den dağıtıldığı, risklerin de  
fırsatların da had safha-
ya çıktığı bir dönemde, 
zor bir görevi yerine geti-
riyorsunuz. Bu zor görevi 
yaparken, ülkemizi temsil 
ederken ve ülkemizin çı-
karlarını güçlendirirken, 
elinizde kullanışlı araçla-
rın olması çok önemli. İşte 
ASELSAN’ın ve ASELSAN’ın 
yaptığı işlerin, bu anlamda 
sizlerin elinizde ve aklınız-
da, önemli bir araç olacağı-
na inanıyorum. Bu yüzden, 
bu birlikteliği çok önemsi-
yorum.”

Hedef: ASELSAN’ın 
İhracatını Arttırmak
Prof. Dr. Görgün, şöyle de-
vam etti: “Rekabetin yo-
ğun ve zorlu olduğu dünya  
savunma pazarında, üs-
tün teknolojik birikimimiz 
ve üretim alt yapımız ile 

dünya devleri arasında  
yer alarak, 2023 hedefle-
rimizi gerçekleştirme yo-
lunda ilerliyoruz. Hedefi-
miz, ASELSAN’ın ihracatını 
arttırmak, yeni pazarlara 
girmek ve daha fazla kulla-
nıcıya ulaşmak. Ama için-

de bulunduğumuz bu yere, 
sadece bir şirket veya bir 
kurum olarak lütfen bak-
mayın. Burası, Türk Mille-
ti’nin, yokluklar içerisinde 
neler başarabileceğinin, 
somut bir göstergesi, so-
mut bir örneğidir.”

SSB ve ASELSAN, 
Sektörün Kabiliyetlerini, 
Türk Büyükelçilere Tanıttı
Türkiye’nin, çeşitli ülkelerde görev yapan büyükelçileri, 
12-17 Ağustos tarihilerinde, Dışişleri Bakanlığı tarafından 
düzenlenen, 10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nın Ankara 
ayağı kapsamında, ASELSAN’ın Macunköy tesislerinde 
düzenlenen etkinliğe katıldılar. Türk savunma ve havacılık 
sanayisinin, büyükelçilere tanıtılması maksadıyla 
16 Ağustos’ta düzenlenen etkinlikte, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN, sektörün ihracat 
potansiyelinin, fuarların haricinde, daha yaratıcı 
çözümlerle de geliştirebileceğine işaret etti.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayisinin 
Markaları
Prof. Dr. Demir ise SSB’nin 
görev ve sorumluluklarına 
kısaca değindikten sonra, 
Türk savunma ve havacılık 
sanayisinde marka haline 
gelen ve yüksek ihracat po-
tansiyeline sahip olan çe-
şitli ürünleri tanıttı. Prof. 
Dr. Demir’in tanıttığı ürün-
ler arasında, ASELSAN’ın; 
SARP, STOP ve MUHAFIZ 
uzaktan komutalı stabilize 
silah sistemlerinin yanı sıra 

Anadolu Tersanesi, Bay-
kar Makina, BMC, Dearsan 
Tersanesi, FNSS, Kalekalıp, 
MKEK, Nurol Makina, Oto-
kar, Sarsılmaz, STM, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
(TUSAŞ) ve ROKETSAN tara-
fından geliştirilen, ticarileş-
tirilen veya üretilen ürünler 
yer aldı. Bu ürünler; T-129 
ATAK helikopteri, HÜRKUŞ 
uçağı, ANKA ve BAYRAK-
TAR TB2 İHA’ları, ALTAY ana 
muharebe tankı; KİRPİ II,  
PARS 8x8, ARMA 6x6, EJDER 
YALÇIN ve COBRA tekerlek-

Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir
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li zırhlı araçları, MİLGEM, 
LCT ve LST çıkarma gemi-
leri, Yeni Tip Karakol Botu,  
MPT-76 piyade tüfeği ve 
CİRİT, UMTAS, OMTAS, 
MAM-L, MAM-C ve SOM-J 
mühimmatı oldu. Prof. Dr. 
Demir, ayrıca, ALTAY tan-
kının bir prototipinin, ismi 
sunum sırasında açıklan-
mayan bir ihraç pazarında, 
hâlihazırda kendisini gös-
termekte olduğunu; bu ül-
kedeki tanıtım faaliyetinin 
ardından da başka bir ülke-
ye gideceğini belirtti.

SSB, Elini Taşın 
Altına Koymaya 
Hazır
Türkiye’nin, içinde bulundu-
ğu ekonomik sıkıntılardan 
kurtulabilmesi için, ihraca-
tının arttırılması gerektiğini; 
bunun için de savunma ve 
havacılık sanayisinin, Tür-
kiye’nin aradığı cevap oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Demir, sektörün ihracatının 
arttırılması ile ilgili büyükel-
çilerden beklentilerini şöyle 
ifade etti: “Burada, savunma 
sanayisi söz konusu olun-
ca, ülkeler arası ilişkiler ve 
oluşturulan atmosfer, her 
şeyin başında geliyor. Yani 
savunma sanayisi ihracatı 
konusu veya savunma sana-
yisi ilişkileri konusu, sadece 

ticari ve ekonomik bir konu 
değil. Çok da iddialı olduğu-
muz savunma sanayisinde, 
ihracatımızın artması ko-
nusunda, sizlerin desteği, 
çok ama çok önemli. Birebir 
temaslarımızda, birçoğunu-
zun bunun çok net farkın-
da olduğunuzu görüyoruz. 
Bu anlamda, biz kendimizi, 
sizler için bir irtibat nokta-
sı olarak da adresliyoruz. 
Savunma sanayisi ürünleri 
ve ihracatı konusunda, her 
türlü ikili temasta, her türlü 
destek ihtiyacında, biz her 
zaman buradayız. Gerek-
tiği anda, bir telefonla, bir 
mesajla istenilen yerde, is-
tenilen tarzda bir ekiple bu-
lunmaya, her zaman hazırız. 
İstenilen bilgileri hazır edip, 
sizlere ulaştırma konusun-
da da son derece gayretli ve 
hassasız.”

SSB, Yurt Dışında da 
Teşkilatlanıyor
Prof. Dr. Demir, SSB’nin, 
ihracat konusunda ger-
çekleştireceği yeni teşki-
latlanmanın sinyallerini 
de verdi: “Şu anda öyle bir 
dönemdeyiz ki; savunma 
sanayisi ihracatı konusun-
da, yeni bir yapılanmaya 
ihtiyaç duyduğumuzu dü-
şünüyoruz. Son değişikli-
ler ile başkanlığımız, yurt 

içinde ve yurt dışında teş-
kilatlanma yetkisi de almış 
durumda. Devletin çeşitli 
kurumları ile konuşacağız, 
savunma sanayisi müşavir-
liği olabilir, ataşeliği olabi-
lir. Veya biz çeşitli ofislerle 
çeşitli ülkelerde yer alabi-
liriz, kadrolar kurabiliriz… 
Bu anlamda, bir sinerjiye 
ihtiyaç var; sizlerin de gö-
rüşlerinize ihtiyacımız var. 

Biz belirli yapılar önerme-
ye hazırlanıyoruz; ancak 
sizlerin de görüşleri bizler 
için çok önemli.”
Etkinliğin basına kapalı ola-
rak gerçekleştirilen son bö-
lümünde ise büyükelçiler, 
ASELSAN’ın Hacim Kamoy 
Entegrasyon Holü’nü geze-
rek, firmanın ürün ve kabi-
liyetleri hakkında, Prof. Dr. 
Görgün’den bilgi aldılar. n	

SARP sisteminin de yer aldığı Prof. Dr. Demir’in sunumunda, 
ASELSAN’ın UKSS ürünleri ile ilgili olarak; “Fiyat/Performans üstünlüğü ile 
yüksek rekabet gücü” ifadesi yer aldı.

Prof. Dr. Demir’in yaptığı sunumun, 
ASELSAN’la ilgili bölümünde, 
MUHAFIZ da vardı.

ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk 
Görgün
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Endonezya Ordusunun 
Zorlu Kalifikasyon Testlerini 
Başarıyla Geçen KAPLAN MT, 
Seri Üretime Hazır

32 - Eylül 2018
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Kalifikasyon testleri, 
Dayanıklılık Testleri 
ve Atış Testleri olmak 

üzere, iki grupta gerçek-
leştirildi. KAPLAN MT’yi, 
Endonezya’nın zorlu koşul-
larında sınayan Dayanıklılık 
Testleri, 6-16 Ağustos tarih-
lerinde, Java Adası’nda ya-
pıldı. Testlerde, adanın Batı 

bölümünde, farklı arazi ve 
iklim koşullarını kapsayan, 
yaklaşık 2.000 km’lik bir 
rota kullanıldı. Bandung’da 
başlayan rota; Cipali,  
Tegal, Semarang, Sarangan, 
Jogjakarta, Kebumen, Su-
bang, Parompong’un ardın-
dan, yine Bandung’da sona 
erdi.

FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad 
firması ile ortak bir çalışma 
kapsamında geliştirdiği Orta Ağırlık 
Sınıfı Tank KAPLAN MT, Endonezya 
Ordusunun kalifikasyon testlerini, 
başarıyla tamamladı. KAPLAN MT, 
böylece, proje başında ortaya konan 
gereksinimleri karşıladığını ve 
hizmet vermeye hazır olduğunu, 
kullanıcısına göstermiş oldu.

KAPLAN MT, 
kalifikasyon 
testlerinde, farklı 
coğrafi koşullarda 
da üstün performans 
sergileyeceğini 
ortaya koydu.

T
üm

 fotoğraflar: ©
 FN

SS

 GENEL
n Motor: Dizel
n Transmisyon: Tam Otomatik
n Mürettebat: 3 (Sürücü, Nişancı ve Komutan)
n Görev Ekipmanları
	 l 360 Derece Durumsal Farkındalık
	 l Kablosuz İç Haberleşme Sistemi
	 l Seyrüsefer Sistemi
	 l Harici Güç Ünitesi
	 l İç ve Dış Aydınlatma Sistemi
	 l Muharebe Alanı Yönetim Sistemi (MYS)
	 l Lazer İkaz Sistemi (LİS)

	 HAREKET	KABİLİYETİ
n Azami Yol Hızı: 70 km/sa
n Yol Menzili: 450 km
n Azami Meyil Tırmanma: %60
n Azami Yan Meyil: %30
n Dik Engel Aşma: 0,90 m
n Hendek Aşma: 2,00 m
n Dönüş Yarıçapı: Pivot
n Çalışma Koşulları: -18°C/+55°C

 KORUMA	SİSTEMLERİ
n Balistik Koruma (Gövde + İlave Zırh)
n Mayın Koruma (Karın Altı Mayın Koruma)
n KBRN Koruma Sistemi
n İklimlendirme Sistemi
n Otomatik Yangın Bastırma Sistemi
n Sis Havanları

 SİLAH	SİSTEMLERİ
n Kule: CMI Cockerill® 3105 
n Ana Silah: 105 mm Top
n İkincil Silah: 7,62 mm Eş Eksenli Makinalı Tüfek

KAPLAN MT’nin Teknik Özellikleri
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Atış Testleri ise 25-27 Ağus-
tos tarihlerinde, Bandung’da 
gerçekleştirildi. KAPLAN MT,  
hareket halindeyken, yine 
hareketli hedefleri tam isa-
betle vurarak etkinliğini 
gösterdi.
Kalifikasyon testlerinde,  

Endonezya Savunma Ba-
kanlığı ve Endonezya Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı yet-
kilileri hazır bulundu. FNSS 
personeli de testlerde, PT 
Pindad personeline destek 
verdi.
KAPLAN MT, kalifikasyon 

testleri öncesinde, Temmuz 
ayında, tam ölçekli mayın 
prototipi ile mayın testleri-
ni başarıyla tamamlamıştı. 
Kalifikasyon testlerinin de 
başarıyla tamamlanması ile 
KAPLAN MT, seri üretime 
hazır hale geldi.

FNSS Genel Müdürü 
ve CEO’su K. Nail Kurt,  
KAPLAN MT’nin, kalifi-
kasyon testleri ile kendi-
ni ispat ettiğini vurguladı:  
“KAPLAN MT, günümüzün 
asimetrik harp şartlarında, 
çok etkili olacak bir çözüm. 

Testler, KAPLAN MT’nin, 
meskûn mahallerdeki performansını da 

gözler önüne serdi.
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Kolay ve hızlı konuşlanma, 
yüksek hareket kabiliyeti, 
düşük görünürlük, yüksek 
ateş gücü ve maliyet etkin-
lik gereksinimlerinin hep-
sini karşılamakla kalmıyor; 
aracın sahip olduğu düşük 
ağırlık ve hacim özellikle-
riyle çelişeceği düşünülen 
balistik ve mayın koruma-
sı konusunda da yüksek  
performansından ödün ver-
miyor. KAPLAN MT, sı-
nıfının, en üstün balistik  
ve mayın korumasına  
sahip. Kalifikasyon testle-
rinin başarıyla tamamlan-
ması ile KAPLAN MT’nin 
tüm bu özelliklerini sahada  
göstermiş olmasının mutlu-
luğunu yaşıyoruz. KAPLAN 
MT’nin, muharebe sa-
hasına önemli yenilikler 
getireceğini, önümüzde-
ki dönemde, hep birlikte 
göreceğiz. FNSS olarak, 
ortağımız PT Pindad ile bir-
likte, dost ve müttefik ülke 
Endonezya’nın bu kritik ih-
tiyacını, en üstün çözümle 
karşılamak, bizlere gurur 
veriyor.” u

KAPLAN MT
Orta Ağırlık Sınıfı Tank KAPLAN MT; 
hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın 
ateş desteği sağlayan mühimmattan 
tanksavar mühimmata kadar uzanan 
geniş mühimmat seçenekleri ve üstün 
taktik ve stratejik hareket kabiliyeti 
ile muharebe sahasına yeni bir soluk 
getiriyor.
KAPLAN MT, gücünü, aracın arka 
kısmında bulunan ve 24 BG/ton 
mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan 
güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü, 
çift pinli paletleri süren ve burulabilen 
mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, 
anti-şok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor. Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm 
Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill® 3105 kulesi sağlıyor. Bu 
kule sayesinde KAPLAN MT, düşük ağırlığına rağmen, yüksek tahrip gücüne ulaşıyor.
Aracın iç kısmı, mürettebatın ergonomisi ve taktiksel koşulların yanı sıra sürüş, silahın ateşlenmesi ve mühimmatın 
yüklenip çıkarılması gibi, muharebe sırasında karşılaşılan şartlar dikkatlice göz önünde bulundurularak tasarlandı. 
Sürücü koltuğunun özel tasarımı, kullanıcının yeterli bir görüş alanına sahip olmasını ve kabin içerisindeki tüm 
ekipmanlara ulaşabilmesini sağlıyor. KAPLAN MT; araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı 
yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemi ile de donatılıyor.
Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan KAPLAN MT, kullanıcısına, muharebe 
alanındaki tehditlere karşı, çok kısa sürede, yeterli ateş gücü ile hızlı yanıt verme imkânı tanıyor. Bu da beraberinde, 
muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti getiriyor.

KAPLAN MT, orta ağırlık sınıfında olmasının avantajını, 
otoyolları da rahatlıkla kullanarak gösterdi.



Eylül 2018 - 37



MSI ÖZEL HABER

38 - Eylül 2018

SSB, HAVA SOJ Pro-
jesi’nin Teklife Çağrı 
Dosyası (TÇD)’nı, 2012 

yılında yayınladı. Proje ile il-
gili teklifler ise 2013 yılında 
alındı. TÇD’nin revize edilme-
sinin ardından, SSB ve ASEL-
SAN arasındaki sözleşme 
görüşmeleri ise 2014 yılında 
başladı. Sözleşme görüş-
melerinin olumlu bir şekilde 
sonuçlanmasının ardından, 
SSB’de düzenlenen törende, 
imzalar; Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Hasan Kü-
çükakyüz, Genelkurmay Ge-
nel Plan Prensipler Başkanı 
Korgeneral Yavuz Türkgenci, 
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, Ge-
nelkurmay Kuvvet Geliştir-
me ve Kaynak Yönetimi Daire 
Başkanı Tümgeneral Reha 
Ufuk Er, Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şeker, SSB Elektronik Harp 
ve Radar Sistemleri Daire 
Başkanı Muhammet Sami 

Ulukavak, ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Görgün 
ve Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayii (TUSAŞ) Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil tarafın-
dan atıldı.

Elektronik Harpte 
Ustalık Eseri
ASELSAN’ın iş ortağının 
TUSAŞ olacağı proje kap-
samında, 4 adet HAVA SOJ 
uçağı ve ilgili yer sistemleri, 
2023-2027 yılları arasında, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
(Hv.K.K.lığı)’na teslim edi-
lecek. Proje takvimi, Faz-1 
olarak adlandırılan, uçak-
ların tedarik süreci ile baş-
layacak. Proje’nin 2’nci 
fazında ise tedarik edilen 
uçaklar, görev sistemlerine 
uygun şekilde; önce mo-
difiye, daha sonra sertifiye 
edilecek. Projenin 3’üncü 
ve son fazında ise uçaklarda 
kullanılacak alt sistemlerin 

entegrasyonu ve yer testleri 
gerçekleştirilecek.
Proje çerçevesinde gelişti-
rilecek sistemler sayesinde, 
düşmanın; haberleşme sis-

temleri, hava savunma ra-
darları ve erken ihbar radar-
ları gibi sistemlerinin tespit 
ve teşhis edilmesi, konum-
larının bulunması ve bu 

Hava Kuvvetlerinde Elektronik 
Harbin Altın Çağı, ASELSAN’ın 
HAVA SOJ Projesi ile Başlayacak

Hava Platformunda Uzaktan 
Elektronik Destek/Elektronik 
Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) 
Projesi’nin sözleşmesi, Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN 
arasında, 9 Ağustos’ta düzenlenen 
törenle imzalandı. ASELSAN 
tarafından, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP)’na aynı gün yapılan 
açıklamada, elektronik harp sistemi 
tedariki konusunda, 900 milyon 
liraya ilave olarak, 430 milyon dolar 
değerinde bir sözleşmenin, SSB ile 
imzalandığı bilgisi yer aldı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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sistemlerin; karıştırılması, 
aldatılması ve köreltilmesi 
hedefleniyor. Bu sistemlerin, 
özellikle sınır ötesi bir ha-
rekâtta, dost unsurlara karşı 
kullanılmasının önlenerek, 
Hv.K.K.lığı envanterindeki 
savaş uçaklarının, güvenli bir 
şekilde operasyon icra ede-
bilmesi amaçlanıyor.
HAVA SOJ sistemi, KORAL 
ismiyle bilinen ve Hv.K.K.lı-
ğına 2016 yılında teslim edi-
len; Kara Konuşlu Uzaktan 
Elektronik Destek/Elekt-
ronik Taarruz (KARA SOJ) 
Sistemi’nden, daha üstün 
teknolojik özelliklere sahip 
olacak. Bu sistem ayrıca, 
pek çok farklı elektronik 
harp kabiliyetini, tek bir hava 
aracı üzerinde toplayacak.
ASELSAN, HAVA SOJ pro-
jesinde; KORAL’ın yanı sıra 
geçmiş dönemde, elektro-
nik harp alanında yürüttüğü 
ve hâlihazırda yürütmekte 
olduğu projelerde kazandığı 
tecrübeleri, tek bir potada 
harmanlayacak. Bu proje-
lerden bazıları şunlar:
n	 İlk milli karıştırma 
 sistemleri MİLKAR-1 
 ve MİLKAR-2,
n	 İlk milli uzaktan 
 elektronik taarruz uçağı
 MİLKAR-2U,

n	 İlk milli sinyal istihbaratı
 uçağı MİLSİS-23U,
n	 Füze tehditlerine karşı
 geliştirilen HEWS,
n	 Aktif faz dizili anten 
 teknolojisine sahip 
 RF KARIŞTIRICI SİSTEMİ,
n	 F-16 elektronik harp
 kendini koruma sistemi
 SPEWS-II,
n	 Yeni nesil çok amaçlı
 SİNYAL İSTİHBARAT
 UÇAĞI.

Milli Sistemler ve 
Milli Entegrasyon
HAVA SOJ sistemlerine en-
tegre edilecek elektronik 
harp görev sistemlerinin ta-
mamı, yurt içinde, milli ola-
rak geliştirilecek ve üretile-
cek. Sözleşme kapsamında, 
hazır olarak satın alınacak 
uçakların modifikasyon ve 
sertifikasyon işlemleri de 
milli imkânlar değerlendiri-
lerek, Türkiye’de yapılacak. 
Sistemlerin uçağa enteg-
rasyonu ve sertifikasyon fa-
aliyetlerinde, seçilecek uçak 
üreticisi firmanın teknik 
desteği ile TUSAŞ başta ol-
mak üzere, yerli kuruluşlar, 
azami ölçüde görev alacak.
Uçaklarda yer alacak olan 
alt sistemler, şu işlev ve  ka-
biliyetlere sahip olacak:

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
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n	 Elektronik destek (ED),
n	 Elektronik taarruz (ET),
n	 Kendini koruma,
n	 Taktik veri ve 
 haberleşme,
n	 Görev yönetimi.

Proje,
Tesis İnşasını da 
Kapsıyor
Proje kapsamında ayrıca, 
uçakların konuşlanacağı 
hava üssündeki, filo binası-
nın ve hangarların inşası da 
gerçekleştirilecek. Bu saye-
de, filonun icra edeceği gö-
revlerin yanı sıra planlama, 
eğitim, bakım ve onarım faa-
liyetleri de tek bir tesis içeri-
sinde gerçekleştirilecek.
150 personelin görev yapa-
cağı filo binasında, ofis alan-

ları ve toplantı salonlarına 
ilave olarak, 2 adet plan-
lama ve eğitim merkezi de 
bulunacak. Toplam 100 per-
sonelin çalışacağı hangar 
binalarında ise uçakların, 
bakım ve onarım faaliyetleri 
yürütülecek. Bu tesislerde, 
2’si kapalı, 2’si de açık alan-
da olmak üzere, filodaki 4 
uçak da konuşlanabilecek.

İhracat Potansiyeli 
Yüksek Sistemler
SSB tarafından konuyla ilgili 
olarak yayınlanan basın bül-
teninde, bu proje kapsamın-
da geliştirilecek sistemlere 
eşdeğer kabiliyette, dünya 
üzerinde bilinen başka bir 
sistem bulunmadığı ve ge-
liştirilecek ürünlerin yüksek 

ihracat potansiyeli sayesin-
de, Türkiye’nin, bilgi ve tek-
noloji ihraç eden ülke olma 
hedefine, önemli bir katkı 
sağlanacağı bilgisi yer aldı.
Tören sırasında, bilgisayar 
animasyonları ile hazırlanan 
bir video da gösterildi ve bu 
videoda, HAVA SOJ sistemi-
nin üstleneceği görevlerin 
bir kısmı, bir senaryo dahi-
linde canlandırıldı. Senar-
yo kapsamında, dost F-16 
uçaklarının, düşman hava 
sahası içerisinde gerçek-
leştireceği taarruz görevi 
öncesinde, HAVA SOJ uçağı, 
düşman hava sahasının ve 
hava savunma radarlarının 
menzili dışındaki bir rota-
da konuşlandı. Ardından da 
düşman radarlarını elekt-

ronik olarak baskı altına 
alarak, dost uçaklar için 
güvenli bir saldırı koridoru 
yarattı ve dost uçaklar, bu 
koridoru kullanarak, hedef 
bölgeye sızarak taarruz et-
tiler. Başarılı taarruz görevi 
sonunda ise dost uçaklar, 
HAVA SOJ uçağının yarattığı 
emniyetli koridoru kullana-
rak, düşman hava sahasını 
terk ettiler.

HAVA SOJ 
Sistemlerinin 
Caydırıcılık 
Kabiliyeti
Törende konuşan ve  
HAVA SOJ projesi sayesin-
de, gelecekte üstlenecekle-
ri projeleri milli imkânlarla 
yerine getirme kabiliyeti 

Tören sırasında gösterilen videoda, 
HAVA SOJ uçaklarının üstlenmesi muhtemel 
görevlerden bazıları da canlandırıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil

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

SSB ED/ET Sistem Projeleri Grup Müdürü 
Yücel Ayan, HAVA SOJ Projesi’ne ilişkin 
bir sunum yaptı.
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kazanacaklarını vurgulayan 
Doç. Dr. Kotil, ayrıca şunları 
söyledi: “Buradaki yükümü-
zün ağırlığını biliyoruz. Şu 
anda, uçakla ilgili bir fir-
mayla anlaşmak üzereyiz. 
Teslimatı da inşallah daha 
erken olacak.” Doç. Dr. Ko-
til, projeyi, bütçesi içerisinde 
tamamlama gayreti içerisin-
de olacaklarını da sözlerine 
ilave etti.
Prof. Dr. Görgün ise konuş-
masında, şunları dile getirdi: 
“Hizmete girdiğinde, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığımıza, 
bölgemizde ve dünyada hava 
üstünlüğü kazandıracak 
olan HAVA SOJ sistemleri, 
bu yönüyle ülkemiz için stra-
tejik öneme sahip sistem-
lerden bir tanesi. Sistemin 
sahip olduğu kabiliyetler, 
önemli bir caydırıcılık unsu-
ru içerdiğinden, ülkemizin, 
etkin ve aktif dış politikası-
na da katkı sağlayacaktır. 
HAVA SOJ sistemleri, savaş 
zamanında oldukça önemli 
bir silah görevini görecek; 
barış zamanında da düş-
manlarımız için, caydırıcı bir 

unsur olacaktır. Bildiğiniz 
gibi, doğası gereği, ülkele-
rin birbirleri ile hiç paylaş-
madıkları veya kısıtlı ve de-
netimli olarak paylaştıkları 
elektronik harp sistemleri, 
yerli ve milli olma zorunlu-
luğunu taşıyan sistemler-
dir. Bu alanda, ASELSAN 
olarak, 1984 yılında yola 
çıktığımız süreçte, kazandı-
ğımız kabiliyetler ve tecrü-
beler, bize, artık savunma 
sanayisi şirketleri klasma-
nında çok yüksek sıralar-
da olan önemli iş ortağımız  
TUSAŞ’la birlikte, HAVA SOJ 
gibi son derece kompleks 
bir sistemi, gerçekleştirme 
sorumluluğunu üstlenme 
cesaretini veriyor.”

Kuvvet Çarpanı 
Olacak Sistemler
Prof. Dr. Demir ise konuş-
masında, proje hakkında 
şunları söyledi: “20 seneyi 
aşkın bir süredir gündemde 
olan, Hava Kuvvetlerimizin 
çok uzun zamandır talep et-
tiği ve bu taleple ilgili çalış-
maların, çeşitli zamanlarda, 

çeşitli ortamlarda yapıldığı; 
benim de çok uzun zaman-
dır takip ettiğim ve biraz da 
bütün ortakları yoran bir 
proje. Ama çok değerli. Şu 
anda bu tanımlanan kabiliyet 
gerçekleştirildiğinde, kuv-
vetlerimiz, dünyada çok çok 
az bulunan bir kabiliyete ka-
vuşmuş olacaklar. Bu, büyük 
bir kuvvet çarpanı olarak sa-
haya yansıyacak. Bunun bir 
modelinin, Kara Kuvvetleri-
mizin hizmetinde olduğunu 
da belirtmek isterim.”
İlk uçağın teslimatı için plan-
lanan 2023 yılından, asla 
ödün verilmemesi gerek-
tiğinin altını çizen Prof. Dr. 
Demir, proje kapsamındaki 
entegrasyon faaliyetlerinin, 
yurt içinde yürütülmesi mec-
buriyetine de değindi: “Uçak 
entegrasyonu ile ilgili olarak, 
önümüze gelen alternatifler-
de, asla ve kat’a yurt dışında 
entegrasyon istemediğimizin 
altını çizdik. Bu konuda ge-
len bütün teklifleri, şahsen 
reddettim. Entegrasyonun, 
Türkiye’de yapılması lazım. 
Bunun, çeşitli risklerini çok 

yakından biliyorum. O açıdan 
da TUSAŞ, ne yapıp edip bunu 
çok hızlı bir şekilde entegre 
etmekle ilgili çalışmalara 
başlayacak. ASELSAN için de 
sistemleri bir an önce hazır 
etmesini ve elindeki sistem-
lerin daha da gelişmişini, 
bu uçağa entegre etmesini 
bekliyoruz. Hava Kuvvetleri-
mizin hizmetine bir an önce 
girmesi, hepimizin en büyük 
dileği.”
Prof. Dr. Demir, son olarak, 
savunma ve havacılık ala-
nındaki projelerde yer alan, 
her konumdaki sivil ve her 
rütbedeki askerin, bir se-
ferberlik ruhu içerisinde 
hareket ederek, hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmadan ça-
lışması gerektiğini hatırlattı 
ve sahada görev yapmakta 
olan askerlerin, daha büyük 
fedakarlıklara, her gün kat-
landıklarını vurguladı. u

Soldan sağa: ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Mustafa Şeker, Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil ve SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak.

HAVA SOJ uçaklarında, değişik 
görevlere yönelik olarak, pek çok 
farklı faydalı yük bulunacak. 
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Türk savunma ve  
havacılık sektörünün 
önde gelen mühen-

dislik firmaları ANOVA ve 
FİGES’in ortaklığında kuru-
lan NUMESYS, başta ANSYS 
olmak üzere, çeşitli mühen-
dislik yazılımlarının; hem 
distribütörlüğünü yapacak 
hem de bunlarla ilgili eğitim 
ve teknik destek faaliyetle-
rinde bulunacak. ANSYS’in 
Türkiye distribütörleri olan 
ANOVA ve FİGES de bu iş 
kollarını, kuruluşu ile ilgili 
resmi işlemler 2 Nisan’da ta-
mamlanan, NUMESYS’e dev-
retti. Böylece, her iki şirket, 
son yıllarda ivme kazanan 
mühendislik ve özgün ürün 
geliştirme faaliyetlerine de 
daha çok odaklanabilecekler.
Dünya genelinde, aynı alan-
da faaliyet gösteren şirket-
ler, rekabeti; ya birinin çe-
kilmesi ya da birinin diğerini 
satın alması ile sonlandı-
rırken, ANOVA ve FİGES’in  
NUMESYS’i kurması, alışıla-
gelen bu yöntemlerden fark-
lı bir model olarak öne çıkı-
yor. Bu birleşme, ANSYS’in 
faaliyet gösterdiği ülkeler 
için de bir ilk konumunda.
Türkiye’deki pek çok sektö-
rün Ar-Ge faaliyetlerini art-
tırması ve özgün ürün proje-
leri yürütmesi, mühendislik 

yazılımı kullanımı ihtiyaçla-
rını da arttırıyor. Bu doğrul-
tuda, Türkiye, ANSYS’in, en 
hızlı büyüdüğü pazarlardan 
biri. NUMESYS, hem ANOVA  
ve FİGES’in tecrübesi ve si-
nerjisi hem de yeni atılım-
ları ile bu büyümeyi daha da 
hızlandırmayı planlıyor.

Yeniliklere 
Odaklanan 
Yapılanma
NUMESYS, ANSYS’in, Tür-
kiye’deki tek yetkili dist-
ribütörü olacak. Bununla 
beraber, ANSYS’in, tasarım 
mühendislerine yönelik çı-
karttığı Discovery adlı ürü-

nü, ANSYS’in tercihi ile fark-
lı bir modelde pazarlanacak. 
Discovery’nin, kullanıcıla-
ra, bir bayi sitemi ile çok 
sayıda kanaldan ulaşması 
isteniyor. Bu doğrultuda,  
yine ANOVA  ve  FİGES  or-
taklığında, Fiova isimli bir 
şirket daha kuruldu. Fiova, 

NUMESYS, Yenilikçi 
İş Modeli ile Mühendislik 
Yazılımları Alanında, 
Sektörün Güvenilir 
Çözüm Ortağı Olacak
Mühendislik yazılımları alanında oyunun kurallarını 
değiştirmek için kolları sıvayan NUMESYS, 10 Ağustos’ta 
düzenlediği şirket içi tanıtım toplantısı ile önümüzdeki 
döneme yönelik hedeflerini ve planlarını, çalışanları ile 
paylaştı. Hem Türkiye’de hem de dünyada, eşine çok az 
rastlanan bir model ile kurulan NUMESYS, elde edeceği 
başarılarla da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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bir bayi ağı kurarak bu ağın 
yönetimine odaklanacak. 
Teknik destek başta olmak 
üzere, çeşitli işlevleri ise 
NUMESYS ile aynı kaynakları 
kullanarak yerine getirecek.
NUMESYS, yazılım satışının 
ötesine geçerek fark yarat-
mayı hedefliyor. Bu kapsam-
da, mühendislik yazılımla-
rına yönelik teknik destek 
konusunda, yeni bir yapı-

lanma oluşturuldu. Ayrıca 
firma, ANSYS’in, her yıl yeni 
çıkan ürünleri ve çözümleri 
ile ilgili yetenekler gelişti-
rerek bunları da Türk kulla-
nıcılarının ilgisine sunacak. 
Bu doğrultuda, NUMESYS’in 
organizasyon yapısı, Şekil 
1’deki gibi oluşturuldu.
NUMESYS, Türk sanayisinin 
Ar-Ge ve özgün ürün çalış-
maları arttıkça, ANSYS baş-

ta olmak üzere, mühendislik 
yazılımlarına olan ihtiyacın 
da artacağını öngörüyor. Bu 
kapsamda, bu yazılımları ve 
yeteneklerini, firmalara ve 
yeni yetişen gençlere anlat-
mayı hedefliyor. Firmanın 
ülke genelindeki ağı, bölge-
sel ofislerle artacak. Aka-
demik Müşteri Yöneticileri 
de üniversite ve araştırma 
kurumları üzerine eğilecek.

NUMESYS’in, öncülleri ANOVA  
ve FİGES’ten farklılaştığı 
noktalardan biri, iş geliş-
tirme faaliyetleri olacak. 
NUMESYS özelinde, iş ge-
liştirme, mevcut ürünlerin 
satışından çok, yeni ürünle-
rin satışı ile ilgili bir kavram. 
ANSYS’in geniş bir çözüm 
ailesi var ve bunların tümü, 
Türk kullanıcılar tarafın-
dan henüz kullanılmıyor.  

NUMESYS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dr. Emre Öztürk

NUMESYS Yönetim Kurulu Üyesi Koray Gökalp NUMESYS Genel Müdürü Ekin Ersan
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Ayrıca, bu çözüm ailesine, 
her yıl yeni ürünler ekle-
niyor. NUMESYS’in iş ge-
liştirme birimi, Türkiye’de 
kullanılmayan ve belki de 
bilinmeyen çözümleri, Türk 
kullanıcıların ilgisine sun-
mayı amaçlıyor. Böylece, 
Türk kullanıcılar, aslında 
ihtiyaç duydukları; ancak bu 
ihtiyaçlarını karşılayacağın-
dan haberdar olmadıkları 
çözümlerle de tanışacak-
lar. Bunun için, ilk olarak 
ANSYS’in elektromanyetik 
ve yapısal çözümleri seçildi.
NUMESYS’in getireceği önemli  
bir diğer yenilik de Teknik  
Müşteri Yönetimi. ASELSAN,  
ROKETSAN ve Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii gibi ana yük-
lenici firmalar, çalışmaların-
da, ANSYS’in çözümlerinden 
yoğun şekilde faydalanıyor. 
Bu tür firmalar, stratejik 
müşteri yönetiminin de  

ötesinde bir yapılanmayı ge-
rektiriyor. ANSYS’in diğer 
ülkelerde uyguladığı gibi, 
Stratejik Müşteri Yönetici-
si’nin yanında, bir de Tek-
nik Müşteri Yöneticisi’nin  
bulunması, bu tür firmalara 
verilen hizmetin kalitesi-
ni, önemli ölçüde arttırıyor.  
NUMESYS de böyle bir  
yapılanmayı, ANSYS’ten,  bu  
konuda yaklaşık 10 yıl-
lık tecrübeye sahip Oliver  
Zühlke’yi transfer ederek 
kurdu.
Gelişmekte Olan Ürünler bö-
lümü, ANSYS dışında temsil-
cisi olunan, ROMAX gibi ya-
zılım ürünlerini ele alacak. 
Böylece NUMESYS, farklı 
sektörlerin farklı ihtiyaçları-
nı, her biri sektörünün önde 
gelen ürünleri ile karşılama-
ya devam edecek.
Bayi Yönetimi Bölümü ise  
Fiova’ya hizmet verecek.

Farklı Birleşme 
Modelinin Getirdiği 
Toplantı
NUMESYS’in çekirdek kad-
rosu, ANOVA ve FİGES çalı-
şanlarından oluşuyor. Tüm 
Türkiye’ye hizmet veren 
şirket, farklı illerde ofis-
lere sahip. Bu tabloda,  
10 Ağustos’taki toplantı, hem  
NUMESYS’in üst ve orta yö-
netimini birbiri ile daha ya-
kından tanıştırmak hem de 
çalışanlara, firmanın yapısını 
ve gelecek planlarını anlat-
mak amaçlarıyla düzenlendi. 
Toplantıda, NUMESYS Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Dr. Emre Öztürk ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Koray 
Gökalp, NUMESYS’in kuruluş 
hikâyesini ve vizyonunu an-
latırken, Genel Müdür Ekin 
Ersan, NUMESYS’in organi-
zasyonu ve gelecek planları 
hakkında bilgi verdi. Genel 
Müdür Yardımcıları; Berrak 
Öncel, Dr. Can Alpdoğan ve 
Oliver Zühlke de kendilerini 
ve birimlerini tanıttılar.

Rekabetten 
Ortaklığa
Toplantıda ilk olarak, aynı za-
manda ANOVA’nın da Kurucu 
Ortağı ve Simülasyon Direk-
törü olan Dr. Emre Öztürk 
kürsüye geldi. Dr. Öztürk,  
NUMESYS’in kuruluş hikâyesi-
ni, ana hatları ile şöyle anlattı:
n 2006 yılına kadar,

ANOVA FLUENT’in; FİGES 
de ANSYS’in Türkiye 
distribütörleriydiler ve 
aralarında bir rekabet 
yoktu.

n 2006 yılında, ANSYS,
FLUENT’i satın aldı. 
Böylece, ANOVA da 
ANSYS’in distribütörü 
oldu ve ANSYS, Türkiye’de 
2 distribütörle temsil 
edilir hale geldi.

n 2006 yılından itibaren,
yaklaşık 10 senelik 

Müşteri ve Stratejik Müşteri
ANSYS ve NUMESYS’in terminolojisinde, iş yapılan 
her bir kurum ve kuruluş, ayrı bir “Müşteri” olarak 
tanımlanıyor. Çok sayıda ürün ve lisans kullanan 
kurum ve kuruluşlar ise “Stratejik Müşteri” olarak 
tanımlanıyor.

NUMESYS Genel Müdür Yardımcısı 
Berrak Öncel, 2018’in ilk çeyreğinde 
%101; ikinci çeyreğinde ise %121 büyüme 
kaydettiklerini söyledi.

NUMESYS Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Can Alpdoğan, NUMESYS’in, bazı şeyleri 
daha iyi yapmak için heyecan verici bir fırsat 
olduğunu ifade etti.

NUMESYS Genel Müdür Yardımcısı Oliver Zühlke, 
NUMESYS’in, kendisi ve diğer tüm çalışanlar için 
yeni bir başlangıç olduğunu; herkesin önünde 
büyük fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Şekil 1. NUMESYS’in organizasyon yapısı.
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süreçte, ANOVA ve 
FİGES arasında, 
iki tarafın da kazanan 
olamadığı bir rekabet 
başladı. Dr. Öztürk, bu 
süreci, şu sözlerle anlattı: 
“Bu süreçte ortaya çıkan 
fırsatlarda, her iki firma da 
kazanma adına eğitimler, 
ücretsiz proje çalışmaları, 
sayısız toplantılar 
yapıyordu. Tavsiye edilen 
satış fiyatını ANSYS 
firması belirliyordu; 
ama ANOVA da FİGES de 
burada mükerrer emek 
harcıyordu. Neticede 
ise firmalardan yalnızca 
bir tanesi siparişi alıyor; 
diğer firmanın emeği 
boşa gidiyor ve kaynaklar 
verimsiz bir şekilde 
kullanılıyordu.”

n 2015 yılında, Koray
Gökalp’in FİGES Genel 
Müdürü olması ile 
ANOVA ve FİGES, bu 
rekabeti yumuşatarak, 

Dr. Öztürk’ün deyimi ile 
“co-opetition” (İngilizce 
rekabet ve iş birliği 
kelimelerinin bileşimi) 
dönemine girdi. Bu 
dönemde, iki firma, iyi 
niyet çerçevesinde birlikte 
hareket etti. Özellikle 
satış aşmasına getirilen 
müşterilerde ise rekabet 
bir kenara bırakıldı.  
Bu sürecin, yalnızca 
ANOVA’ya ve FİGES’e 
değil, özellikle de temsil 
edilen yazılımları Ar-Ge 
süreçlerinde kullanan 
firmalara büyük yararı 
olduğu; kaynakların 
daha doğru kullanılması 
neticesinde, kullanıcıların 
daha iyi teknik destek 
aldıkları, ürünü daha 
bilinçli kullandıkları ve 
müşteri memnuniyet 
oranlarının arttığı gözlendi.

n 2017’nin Ocak ayında,
Fransa’da, ANSYS’in bir 
konferansında, birleşme 

konusunda karar 
alındı ve NUMESYS’in 
kuruluş süreci 
başladı. İki firmanın 
birbirini tamamlayan 
teknik uzmanlıkları, 
kullanıcıların teknik 
ihtiyaçlarına daha iyi 
cevap verebilir bir 
noktaya ulaştı.

Dr. Öztürk, NUMESYS’in, 
kendi yönetimine sahip, 
kurumsal bir firma olması 
vizyonuyla kurulduğunu ve 
ortakların, icrada rol alma-
dığını özellikle vurguladı. 
Ortaklardan oluşan yönetim 
kurulunun görevlerini ise 
şöyle sıraladı:
n Ortaklar arasındaki
 ilişkilerin yürütülmesini
 sağlamak,
n Bütçe kontrolü yapmak,
n Gerektiğinde satış
 faaliyetlerine destek   
 olmak,
n Vizyon ve strateji
 oluşturmak ve

n Mühendislik
yazılımlarının, Türkiye 
genelinde tanınması ve 
yaygınlaşması için 
destek olmak.

Teknik Taraf 
Ön Plana Çıkacak
Aynı zamanda FİGES Genel 
Müdürü olan Koray Gökalp, 
NUMESYS’in kuruluşunun 
ardındaki, farklı bir noktaya 
işaret etti: “FİGES’te göre-
ve başladığımda, şunu fark 
ettim: Yazılım satışı işi, artık 
[belli bir noktaya gelmişti] de-
ğişmiyordu. Çöküş eğilimin-
deydi. Dolayısı ile yeniden ele 
alınması gerekiyordu. Analiz-
lerim, yazılımın geleceğinin, 
satış tarafında değil de tek-
nik tarafta olması gerektiği-
ni gösterdi. [Geçmişte] Satış 
ekibine çok iyi yatırım yaptık 
ve çok da iyi bir satış ekibi-
miz oluştu. Ama teknik taraf-
ta, sadece ANSYS’e özel bir 
grup yaratmak gerekiyordu…  
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ANSYS toplantılarında, şunu 
gördüm: Mühendisler, ürün-
lerine âşıktı. ANSYS’in 1 
milyar dolar cirosu var; 300 
milyon doları, yazılım geliş-
tirmeye ayrılıyor. Eğer 300 
milyon dolar harcanmış-
sa [geçen sene ile bu sene 
arasındaki yazılımın özellik-
lerinde] ciddi bir fark var-
dır. Şimdi [NUMESYS’te] bu 
odaklanmış grup, bu geliş-
meleri takip edecek.”
Gökalp, ANSYS’in, dünya 
genelinde, her ülkede sa-
tış kanallarını arttırmayı 
hedeflediğini; NUMESYS’in 
kurulmasıyla ise bu hedefin 
tam tersine bir iş yaptıkları-
nı anlattı. ANSYS’in, Türkiye 
özelinde, bu fikri çok beğen-
diğini ve desteklediğini de 
sözlerine ekledi.
Gökalp, NUMESYS’in, yurt 
dışında yatırım yapmasının 
da planları arasında olduğu-
nu belirtti.
Konuşmasının son bölü-
münde Gökalp, ANOVA ile 
ortaklıklarının, NUMESYS 
ile sınırlı kalmayacağı bilgi-
sini de paylaştı: “Çok büyük 
bir projeye, ana yüklenici–
alt yüklenici olarak değil; 
kol kola, ana yüklenici aday-
ları olarak girdik. Dev bir 
mühendislik grubu oluştur-
duk. Olası her işte, bir arada 
olmaya hevesle bakıyoruz.”

Yeni Bir 
Kurumsal Kültür
NUMESYS Genel Müdürü 
Ekin Ersan, NUMESYS’in iş 
yapış tarzındaki farklılıklar 
ile ilgili bilgiler verdi: “Şim-
diye kadar yapılmayan şey-
leri yapmak istiyoruz. Örne-
ğin, bir iş geliştirme kültürü 
oluşturmak istiyoruz. Bizim 
yıllar içerisindeki pratiğimiz, 
belli bir yazılım üzerine inşa 
edildi. Herkesin rakamla-
rı tutturmak için, güven-
li bölgede kalmak istediği 
bir pratikten söz ediyorum. 
Eskiden bu normal karşıla-
nabilirdi. Ama bugün, Türk 
savunma ve havacılık sektö-
rü giderek gelişiyor ve yeni 
ürünler ortaya koyuyor. Bu 

doğrultuda, ANSYS’in yeni 
satın aldığı teknolojileri ya 
da Türkiye pazarında henüz 
kullanılmayan teknolojileri 
de daha iyi tanımamız ve ta-
nıtmamız gerekiyor. Teknik 
Müşteri Yönetimi ile de işte 
bu kapsamda farklı bir yapı-
lanmaya gideceğiz ve sektö-
re, yenilikler getireceğiz.”
Ersan, “Neden NUMESYS?” 
sorusuna, müşteri bakış 
açısı ile şu cevapları verdi:
n Güçlü Teknik Destek:

ANOVA ve FİGES’ten 
alınan miras, derin 
mühendislik bilgisi ve 
tecrübesinin yanı sıra 
gerektiğinde ANOVA ve 
FİGES’in mühendislik 
kaynaklarından da 
yararlanılması ile 
yaklaşık 150 mühendislik 
bir iş gücü.

n Uluslararası Firma Olma
Vizyonu: Oliver 
Zühlke’nin ekibe 
katılmasının da 
gösterdiği gibi, 
NUMESYS, bilgi ve 
tecrübeye ulaşmak için, 
uluslararası kaynakları 
da kullanmaya hazır.

n Güvenilir Hizmet: 
ANOVA ve FİGES’in 
tecrübeleri de dikkate 
alındığında, NUMESYS 
aslında, sektöre on 
yıllardır hizmet veren, 
güvenilir bir iş ortağı.

Ersan, geçen yıl yaptıkları 
bir ankette, müşterileri için 
en önemli olan şeyin, ANSYS 
ürünlerinin yetkinliğinin de-
ğil, verilen teknik hizmetin 

kalitesi olduğunu gördükleri 
belirtti. NUMESYS de strate-
jilerini, bu sonuç doğrultu-
sunda belirliyor.
Ersan, NUMESYS’in gelecek 
planları ile ilgili de şunları 
paylaştı:
n Firma, satış sonrası

hizmetler ve müşteri 
ilişkileri yönetimi 
konularında da yatırımlar 
yaparak bu süreçleri, 
otomasyona tabi tutacak.

n NUMESYS’in 
üst yöneticileri, haftanın 
bir gününü, bölge 
ofislerinden birinde 
geçirerek firma içi 
iletişimi ve iş birliğini 
arttıracak.

n NUMESYS çalışanları için
kabiliyet geliştirme 
planları yapılacak ve 
eğitimler planlanacak.

n Yurt dışındaki diğer
ANSYS distribütörleri 
ile çalışan değişim 
programları yapılacak. 
Böylece, çalışanların 
farklı tecrübeler 
edinmesi sağlanacak.

Sektörün 
Gelişimine Katkı
NUMESYS Genel Müdürü 
Ekin Ersan, etkinlik sonrasın-
da MSI Dergisi’ne verdiği de-
meçte, şunları söyledi: “Hem 
FİGES hem de ANOVA, yıllar-
dır, Türk savunma ve hava-
cılık sanayisine, üst düzeyde 
hizmet veriyor ve vermeye 
devam edecekler. NUMESYS, 
bu miras üzerine kuruldu; 
dolayısı ile sadece ticari ba-

şarının değil Türk savunma 
ve havacılık sektörünün ba-
şarısının da peşinde olacağız. 
Bu iki başarı kategorisinin 
birbirine bağlı olduğunun 
da bilincindeyiz. ANSYS ve 
temsilcisi olduğumuz diğer 
yazılımlar, tüm dünyada, sa-
vunma ve havacılık alanın-
da, teknolojinin en ilerisinde 
ürün geliştiren firmaların 
kullandığı araçlar. Diğer bir 
deyişle, bugün bir tank, gemi, 
uçak, motor ya da farklı bir 
alt sistem geliştiriyorsanız, 
rakipleriniz de bu araçları 
kullanıyor. Biz de bu araçla-
rı, sektöre maliyet-etkin bir 
şekilde sunacağız; araçların, 
eğitim ve teknik destekle en 
verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayarak fark yaratacağız. 
Sektörün, mühendislik gü-
cüne güveniyoruz; dünyanın 
en iyileri arasındayız. Biz de 
temsilcisi olduğumuz ANSYS 
ve diğer ürünlerin, başka ül-
kelerdeki temsilcilerinden 
çok daha üstün bir perfor-
mans göstererek fark yara-
tacağız. Bu fark, ürünlerin, 
Türk mühendisleri tarafından 
çok daha etkin kullanılması-
nı sağlayacak ve ortaya, çok 
daha yetkin ve rekabetçi sa-
vunma ve havacılık ürünleri 
çıkacak. Bu bakış açısıyla 
baktığımızda, kendimizi, sek-
törün vazgeçilmez ve kritik 
bir parçası olarak görüyoruz 
ve sektörün önüne koyduğu 
her hedeften, kendimize de 
bir pay çıkartıyoruz. Hep bir-
likte, daha büyük hedefler 
için çalışacağız.” u

Şekil 2. NUMESYS’in satış organizasyonu.
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Artan Tehdit: 
Mayın ve EYP
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
günümüze, yaşanan çatış-
malarda, mayınlar ve el ya-
pımı patlayıcılar (EYP’ler) 
gibi asimetrik tehditler, 
araç ve personel kayıpları-
nın nedenleri arasında, üst 
sıralarda yer alıyorlar. Bu 
tehditler, özellikle ABD ve 
NATO güçlerinin Afganis-
tan ve Irak operasyonları ile 
birlikte, dünya kamuoyunda, 
gündemin üst sıralarına çık-
tı. Bu operasyonlarda, mayın 
ve EYP kullanımında radikal 
bir artış görüldü ve deva-
mında da hem yeni gelişti-
rilen araçların hem de mev-
cut araçların, EYP ve mayın 
tehditlerine karşı korunma-
sı, uluslararası alanda en 
önemli araştırma kalemle-
rinden biri hâline geldi.
Gelişen bu tehdidi ve sonuç-
larını yakından takip eden 
Nurol Makina, 2012 yılın-
da, görev performansından 
taviz vermeden üstün ko-

Nurol Makina’dan, 
Çağdaş Mühendislik 

Yaklaşımları ile 
Üstün Beka Kabiliyeti

Nurol Makina, son dönemde geliştirdiği araçların, 
performanstan taviz vermeden, 360 derecelik üstün koruma 

sağlaması ile dünya pazarlarında haklı bir üne kavuştu. 
Yüksek performans ve beka kabiliyetini bir arada isteyen, farklı 

kıtalardan silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri, Nurol Makina 
tasarımı araçları tercih ediyor. Nurol Makina, birbiri ile çelişen 

performans ve beka kabiliyeti arasındaki optimizasyonu, 
çağdaş mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirdiği; analiz, 

tasarım ve doğrulama süreçleriyle sağlıyor.
Nahit BABAARSLAN / nahit.babaarslan@nurolmakina.com.tr 

Uzman Tasarım Mühendisi, Nurol Makina

Uğur Can COŞKUN / ugur.coskun@nurolmakina.com.tr
Tasarım Mühendisi, Nurol Makina

Nurol Makina’nın 
ürün ailesinin 
amiral gemisi olan 
EJDER YALÇIN 4x4,  
onu, diğer taktik 
tekerlekli zırhlı 
araçlardan 
ayrıştıran en önemli 
özelliklerinden biri 
olan, beka kabiliyeti 
ile ön plana çıkıyor. 
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ruma sağlama vizyonuyla, 
dünyada da öncü olarak, 
EJDER YALÇIN 4x4 aracının 
çalışmalarına başladı. Proje 
ekibi, aracın tasarım faali-
yetlerini, uluslararası askeri 
standartları referans alarak 
belirlediği balistik ve mayın 
tehdidi seviyelerine göre 
yürütüp sahadaki tehditleri 
en yüksek oranda yansıtan 
analizler ile optimize etti.
Bu analizler, akredite ku-
ruluşların, askeri standart-
larca belirlenen test yö-
nergelerine uygun şekilde 
gerçekleştirdiği saha test-
leri ile de doğrulandı. Ana-
liz ve test faaliyetlerinden 
elde edilen çıktılar, tasarım 
faaliyetlerine, geri bildirim 

oluşturdu. Böylece, aracın, 
özellikle ana unsurları iyi-
leştirildi ve neticede, sınıfı-
nın en yüksek beka kabiliye-
tine sahip, 4x4 aracı ortaya 
çıkarıldı.
Türkiye, uzun yıllardır, özel-
likle teröre karşı mücade-
lesinde karşı karşıya kal-
dığı bu asimetrik tehditler 
sebebiyle kayıplar veriyor. 
Kullanıma girdiği 2014 yı-
lından itibaren günümüze 
kadar olan süreçte, EJDER 
YALÇIN 4x4 de sahada, çok 
sayıda asimetrik tehdide 
maruz kaldı. Araç, tasarım, 
analiz ve test faaliyetlerinde 
dikkate alınan bu tehditler 
karşısında, öngörülen beka 
kabiliyetini sergiledi ve en-

vanterde bulunan diğer tak-
tik tekerlekli zırhlı araçların, 
oldukça üstünde bir perfor-
mans gösterdi. Sahada kar-
şılaşılan sonuçlar, analiz ve 
test süreçlerini doğruladı; 
ayrıca, aracın tasarımına, 
performansını daha da yu-
karılara taşıyacak, bir dizi 
geri bildirim sağladı. Bugün 
EJDER YALÇIN 4x4, tüm bu 
birikimler sayesinde, mayın 
ve EYP’lere karşı koruma 
konusunda, benzer sınıftaki 
araçlar arasında, lider ko-
numda. Nurol Makina da bu 
bilgi birikimine sahip ender 
firmalardan biri hâline gel-
di ve bu birikimi, yürüttüğü 
projelere de yansıtarak, fark 
yaratmaya başladı.

Üstün Beka 
Kabiliyeti Denince 
İlk Akla Gelen Araç: 
EJDER YALÇIN 4x4
Nurol Makina’nın ürün ai-
lesinin amiral gemisi olan  
EJDER YALÇIN 4x4, onu, 
diğer taktik tekerlekli zırh-
lı araçlardan ayrıştıran en 
önemli özelliklerinden biri 
olan, beka kabiliyeti ile ön 
plana çıkıyor. Aracın, ba-
listik koruma, özellikle de 
mayına dayanım kabiliye-
tini tanımlayan bu özellik; 
Nurol Makina’nın tecrübeli 
mühendislerinin ortaya koy-
dukları yenilikçi yaklaşım, 
gerçekleştirdikleri bilgi-
sayar destekli analiz çalış-
maları ve yaptıkları etkin  

EJDER YALÇIN 4x4, kapsamlı mayın testlerinden başarıyla geçti.

T
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tasarım sonucunda ortaya 
çıktı. Aracın beka kabiliye-
ti, zorlu testlerde ve saha-
da karşılaşılan tehditlerle 
de bugüne kadar defalarca 
kendisi ispat etti.
EJDER YALÇIN 4x4, silah-
lı kuvvetlerin ve güvenlik 
güçlerinin karşılaştığı asi-
metrik tehdit unsurlarına 
karşı, en yüksek korumayı, 
milli imkânlar ile sağla-
mayı amaçlayarak hizmete 
sunuldu. Bu amaca uygun 
olarak EJDER YALÇIN 4x4; 
yerli tasarım, üretim ve test 
ve doğrulama faaliyetleri 
neticesinde, bu alandaki 
standartların ve akademik 
çalışmaların anlattıkları-
nın ötesinde, önemli bir  
bilgi birikimini de ortaya 
çıkarttı. Bugün, yüzlerce 
araç, gerek yurt içinde ge-
rekse müttefik ülkelerin 
silahlı kuvvetlerinin ve gü-
venlik güçlerinin envante-
rinde, başarıyla hizmet ver-
meye devam ediyor.

Nurol Makina, 
YÖRÜK 4x4 ile Yeni 
Bir Çağ Başlatıyor
Taktik tekerlekli zırhlı araç-
larda beka kabiliyeti, temel 
bir ihtiyaç olmakla birlikte; 
bu kabiliyetin seviyesi, uy-
gulamaya ya da ilgili birimin 
gereksinimlerine göre fark-
lılıklar gösterebiliyor. Sa-

vunma ve güvenlik alanında 
faaliyet gösteren firmalar, 
bu değişken ihtiyaçlara, her 
zaman cevap veremiyor-
lar. Genellikle firmalar, bir 
projenin ya da uygulama-
nın belirli ihtiyaçlarına göre 
araç geliştiriyorlar. Böyle 
araçlar tedarik edildiğinde 
ise ihtiyaçlar değiştiğinde, 

ya maliyetli modernizasyon 
gerekiyor ya da yeni araçla-
rın tedarik edilmesi yoluna 
gidiliyor.
Özgün ve milli çalışmala-
rın önem kazandığı; ulusal 
kazanımların arttırılması-
nın gerektiği günümüzde, 
değişken ihtiyaçlara hızlı 
reaksiyon gösterebilecek, 

YÖRÜK 4x4, sınıfının en iyi faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.
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ileri teknoloji ürünü ve yük-
sek performans özellikleri-
ne sahip bir araç platformu 
geliştirmek, bir zorunluluk 
hâline geldi. Nurol Makina, 
bu kapsamda, ülkemizde 
ve dünyadaki ihtiyaçları iyi 
okuyarak, bu ihtiyaçlara ce-
vap verebilecek ve ulusal 
kazanım oluşturabilecek 
YÖRÜK 4x4’ü geliştirdi. IDEF 
2017’de konsept tasarımı 
görücüye çıkarılan araç, he-
nüz seri üretime geçmeden 
büyük beğeni topladı. Hem 
yurt içinden hem de yurt dı-
şından büyük talep gördü ve 
yurt dışından ilk siparişlerini 
aldı.
YÖRÜK 4x4, tamamıyla 
Nurol Makina mühendis-
leri tarafından geliştirilen, 
özgün ve modüler bir araç 
platformu. Çağımızın ge-
reksinimlerine uygun ola-
rak, farklı balistik koruma 
seviyelerine göre konfigüre 
edilebilir şekilde tasarlanan 
araç, yine ihtiyaca yönelik, 

farklı sayıda personele göre 
konfigüre edilebiliyor. Sını-
fında yer alan diğer araçlara 
kıyasla daha hafif olan araç, 
aynı zamanda, yüksek mayın 
korumasına sahip. Sahip ol-
duğu teknik özellikler ve di-
namik yapısı sayesinde, her 
türlü yol koşulunda, arazide 
ve meskûn mahalde, kulla-
nıcısına, yüksek hareket ka-
biliyeti ve üstün performans 
özellikleri sunuyor. Araç, 
modüler olmasının yanında 
monokok bir gövde yapısına 
sahip. Başka bir deyişle ana 
taşıyıcı yapı, kaynak ve do-
layısıyla malzeme özelliğini 

değiştirebilen ısı girdisinin 
optimize edildiği, yekpare 
bir geometride tasarlandı.
YÖRÜK 4x4, Nurol Maki-
na’nın, geçmişten bugüne 
elde ettiği tecrübe ve kabi-
liyetler doğrultusunda, en 
güncel teknoloji ve sistem-
ler ile donatılmış bir araç 
olarak öne çıkıyor. Sınıfının 
en iyi faydalı yük taşıma ka-
pasitesi ile her ortam ve ko-
şulda, sorunsuz kullanılabi-
liyor ve kullanım esnasında, 
personele yüksek konfor ve 
ergonomi sağlıyor.
Araç, sadece kullanışlı-
lık dikkate alınarak değil, 

bakım-idame edilebilirlik 
kavramları da ön planda tu-
tularak geliştirildi. Modüler 
yapısı, periyodik bakım ge-
rektiren sistemlere ulaşım, 
olası arıza tespiti ve onarımı 
gibi konularda, kullanıcı-
ya büyük kolaylık sağlıyor. 
YÖRÜK 4x4’ün, ilerleyen 
zamanlarda, farklı silah ve 
güvenlik sistemlerinin en-
tegre edildiği; farklı amaç 
ve kullanım senaryolarına 
uygun, yeni ve farklı versi-
yonları ile de sınıfında ra-
kipsiz olması ve piyasadaki 
konumunu güçlendirmesi 
bekleniyor.

Şekil 1. YÖRÜK 4x4’ün mayın modeli üzerinde, çeşitli simülasyonlar 
gerçekleştirildi.
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Nurol Makina’nın 
Tasarım Süreçlerinde, Analiz 
ve Simülasyon
Sonlu elemanlar analizleri, literatüre ilk defa, 
1956 yılında, uçak gövdelerinin gerilme analizleri 
çalışması kapsamında girdi. Bu tarihten itibaren, 
uygulamalı bilimler ve mühendislik problemlerinin 
çözümüne katkıda bulunacağı ve başarı ile 
kullanılabileceği görüldü. Devamında, analiz 
ve simülasyon araçları; bilgisayar ve yazılım 
teknolojilerinin, malzeme biliminin ve tasarım 
araçlarının gelişimine paralel şekilde, önemli bir 
gelişme kat etti. Günümüzde, birçok analiz yöntemi ve 
çeşidi kullanılıyor ve bu analizlerden, yüksek gerçeklik 
oranında sonuçlar alınabiliyor.
Analiz ve simülasyon, Nurol Makina’nın tasarım 
süreçlerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Nurol 
Makina’nın uzman ve yetkin ekibi, tasarım süreçlerinde, 
ihtiyaca yönelik çok çeşitli analiz yöntemleri kullanıyor. 
Bir yapıyı ya da sistemi, somut ürüne dönüştürmeden 
önce, henüz tasarım aşamasındayken doğrulamanın 
yolu, onu, çalışacağı koşullarda simüle etmektir. Başka 
bir deyişle sistemin maruz kalacağı; yük, titreşim 
ve şok gibi fiziksel etkileri, bilgisayar ortamındaki 
model üzerine uygulayıp tasarım üzerindeki etkilerini 
gözlemlemektir. Bu doğrulama, yüzde yüz kesin 
sonuçlara ulaşılamasa bile tasarım hakkında fikir 
verebilmesi açısından, oldukça önemlidir.
Birçok bileşen ve alt sistemden oluşan zırhlı araçların 
tasarım sürecinde, her sistemin, birebir somut 
denemesinin ve testlerinin yapılması, maliyet ve zaman 
açısından uygun değildir. Bununla beraber, esas amacı, 
asimetrik tehditler karşısında, taşıdığı personelin can 
güvenliğini sağlamak olan bu araçlarda, güvenilirliği 
şansa bırakmak ya da güvenilirliği sağlamak için, 
olması gerekenden daha masif ve hantal ürünler 
ortaya çıkarmak da uygun bir çözüm değildir. Sonuç 
olarak, bir sistem, somut olarak doğrulanacak olsa bile 
tasarım sürecinde o sistemi simüle etmek, gerçeğe en 
yakın parametreler ile gerekli analizlere tabi tutmak 
gerekmektedir. Bu sayede, optimum tasarımı ve 
dolayısıyla ürünü elde etmek mümkün olabilecektir.

YÖRÜK 4x4’ün tasarım sürecinin en başında, daha önce elde edilen 
tecrübeler ve farklı projeler için gerçekleştirilmiş somut mayın testleri 
ışığında, aracın gövde zırh kalınlıkları ve geometrik yapısı tayin edildi. 
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YÖRÜK 4x4’ün, 
Analiz ve 
Simülasyon 
Çalışmaları 
YÖRÜK 4x4’ün tasarım sü-
recinde, analiz ve simü-
lasyonların, önemli bir yeri 
bulunuyor. Temel olarak, 
kritik komponent ve yapısal 
unsurlar bazında başlayan 
analizler, aracın bütününün 
yapısal ve dinamik analizle-
ri ve mayın simülasyonları 
ile devam etti ve tasarım 
optimizasyonu sağlanarak 
tamamlandı. Bütün analiz 
ve simülasyonlar için, aynı 
holding bünyesinde yer alan 
kardeş şirket FNSS’in tec-
rübeli ekibi ile ortak bir ça-
lışma yürütüldü.
Aracın birçok komponentin-
de, kullanım senaryolarına 
göre, yapısal analizler ger-
çekleştirildi. Bu komponent-
ler arasında; vinç bağlantı 
arayüzleri, çeki-kaldırma 
arayüzleri ve kritik sistem-
lerin bağlantı arayüzleri gibi 
unsurlar yer alıyor. Bu ana-
lizlerde, simüle edilen ara-
yüzün maruz kalacağı yük 
öngörüleri, belirlenen gü-
venlik katsayıları ile modele 
uygulandı ve model üzerin-
deki etkileri incelendi. Bu 
analizler, gerektiğinde, ta-
sarım değişiklikleri ile tek-
rarlandı ve neticede, uygun 
malzeme seçimi ve geomet-
ri değişiklikleri ile optimum 
tasarım elde edildi.
Sürecin en önemli ana-
liz safhası, aracın bütünü 
üzerinde gerçekleştirilen; 
yapısal, dinamik ve mayın 
analizleri oldu. Gövdenin ve 
ana taşıyıcı yapıların yapısal 
analizlerinde, yine maruz 
kalınacak yükler tanımlandı 
ve gerekli yapısal analizler 
yapıldı. Şekil 1’de görüle-
bileceği üzere, aracın ma-
yın performansını etkileyen 
bütün sistemlerin yer al-
dığı eksiksiz mayın modeli 
üzerinde, gerçeğe en yakın 
şekilde, mayın simülasyon-
ları gerçekleştirildi. Bu si-
mülasyonlar, standartlara 
uygun olarak, teker ve karın 

altında koşuldu ve gerek gö-
rüldüğünde, kritik bölgeler-
de tekrarlandı.
Araç, kullanım koşulların-
dan dolayı, sürekli dinamik 
yükler altında çalışacağı 
için, dinamik analizleri doğ-
ru girdiler ile gerçekleştir-
mek, çok önemlidir. Araç 
üzerine etki eden en önemli 
dinamik yük girdisi, yoldan 
ve dolayısıyla süspansiyon 
sisteminden gelir. YÖRÜK 
4x4 için yapılan analiz ve 
simülasyon çalışmalarında, 
aracın, en olumsuz koşul-
larda seyir hâlinde maruz 
kalabileceği yükler, özel-
likle süspansiyon sistemi-
nin bağlantı arayüzlerinden 
araca uygulanarak sonuçlar 
gözlemlendi ve gerekli iyi-
leştirmeler uygulandı.
Bir diğer önemli dinamik 
yük unsuru ise aracın silah 
sistemidir. Aracın tavanında 
konumlandırılan bu siste-
min sorunsuz çalışabilmesi 
için, üreticinin belirlediği bir 
doğal frekans aralığı vardır. 
Bu gerekliliğin sağlanabil-
mesi ve uygun bir tavan ya-
pısalının oluşturulabilmesi 
amacıyla da çeşitli analizler 
gerçekleştirildi. Özetle ara-
cın dinamik yük altında çalı-
şan bütün sistemleri, somut 
gerçekliğe en yakınsayacak 

şekilde analiz edildi ve en 
uygun tasarım elde edildi.

Mayın Testlerinden 
Tam Not
Patlamaya maruz kalan bir 
askeri araçta, en önemli 
güvenlik göstergeleri; baş-
ta taşıdığı personelin can 
güvenliği, personelin beden 
sağlığı ve aracın yapısal bü-
tünlüğüdür. Bu göstergeler, 
çeşitli analizler yardımıy-
la araç üretilmeden önce, 
yüksek gerçeklikte doğrula-
nabilir. Mayın analizleri ise 
tasarım sürecinin en zorlu 
safhasıdır. Ülkemizde, bu 
kapsamda analiz ve simü-
lasyon yetkinliğine sahip, 
sayılı kişi, kuruluş veya or-
ganizasyon bulunmaktadır. 
Milisaniyeler mertebesinde 
gerçekleşen bir patlamayı, 
bilgisayar üzerinde tanım-
lamak ve sonuçlarını ince-
lemek, ciddi bir tecrübe, de-
neyim ve altyapı gerektirir.
YÖRÜK 4x4, yüksek balistik 
korumasının yanında yüksek 
mayın korumasına sahip bir 
araçtır. Nurol Makina bün-
yesinde, mayın koruması-
na sahip olarak geliştirilen 
diğer araçlar gibi, YÖRÜK 
4x4 aracı üzerinde de birçok 
analiz gerçekleştirilmiş ve 
nihai tasarım, bu analizler 

neticesinde şekillendiril-
miştir.  
YÖRÜK 4x4’ün tasarım sü-
recinin en başında, daha 
önce elde edilen tecrübeler 
ve farklı projeler için ger-
çekleştirilmiş somut ma-
yın testleri ışığında, aracın 
gövde zırh kalınlıkları ve 
geometrik yapısı tayin edil-
di. Çeşitli yapısal ve dinamik 
analizler ile şekillenen araç 
modeli, nihai hâle geldikten 
sonra, mayın testi modeli ve 
üretim öncesi araç modeli 
üzerinde, mayın analizleri 
gerçekleştirildi. Bu ana-
lizler, sadece yalın gövde 
üzerinde uygulanmadı; araç 
üzerinde yer alan bütün sis-
temler, malzeme özellikle-
rine ve bağlantı şekillerine 
kadar tanımlanarak gerçek-
leştirildi. Bu analizlerde, 
araç, birebir simüle edildi-
ği için, kullanılacak bütün 
malzemelerin, malzeme 
modelleri de oluşturuldu. 
Böylece, malzemenin, çok 
büyük anlık dinamik yük-
ler karşısında göstereceği 
davranış gözlemlenebildi. 
Bu analizler, gerçek mayın 
testleri için belirlenen stan-
dartlara uygun olacak şekil-
de gerçekleştirildi ve gerekli 
hâllerde, gözlemlenmesi 
gereken yapısal unsurlar ve 

YÖRÜK 4x4’ün tasarım 
aşamasındaki sanal ortamda 

yaratılan görselleri ile üretim 
bandından çıkan aracın 

benzerliği, Nurol Makina’nın 
tasarım kabiliyetlerini 

gözler önüne seriyor.
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yapısal bütünlük için, firma 
inisiyatifinde, farklı bölge-
lerde ve şekillerde tekrar-
landı. YÖRÜK 4x4, kullanıcı-
ya sunulmadan önce, somut 
mayın testlerine de tabi tu-
tuldu ve bu analiz sonuçları 
doğrulandı.
Modüler Zırh Yapısı ve Ba-
listik TestlerAraç tasa-
rımlarında referans alınan 
balistik standartlarda ta-
nımlanan koruma seviyeleri 
ve zırh üretici firmaların da 
teknik verileri ışığında, bir 
aracın, zırh tipi ve zırh kalın-
lıklarını kabaca belirlenebi-
lir.  Genellikle askeri araçlar 
belirli bir koruma seviyesine 
sahiptir. YÖRÜK 4x4, modü-
ler bir zırh yapısına sahip ol-
ması sayesinde, askeri stan-
dartlarda tanımlanan en 
düşük balistik koruma sevi-
yelerinden, çok daha yüksek 
seviyelere kadar konfigüre 
edilebilir. Böylece, tek bir 
araç ile farklı balistik koru-
ma ihtiyaçlarına ve beklenti-
lerine cevap verilebilir.
Araç tasarımlarında, çok 
çeşitli zırh çeliklerinden ve 
alternatif malzemelerden 
de yararlanılır. Modüler 
zırh yapısına uygun alter-
natiflere sahip olan YÖRÜK 
4x4 için malzeme tercih-
leri yapılırken ve alternatif 
tasarımlar geliştirilirken 
sadece tedarikçi verileri ve 
uygunluk belgeleri referans 
alınmamıştır. Yalın zırh çe-
liğinden hazırlanan ve “mal-
zeme doğrulaması” olarak 
da adlandırılan plakalardan, 
cam koruması gibi spesifik 
tasarımlara kadar, aracın, 

tehdide açık bütün yüzeyle-
ri üzerinde, balistik testler 
gerçekleştirilmiştir.
Bu testler, Nurol Holding 
bünyesinde yer alan kardeş 
şirketler; FNSS ve Nurol 
Teknoloji’nin, yeterli do-
nanıma sahip ve tecrübeli 
personelin görev yaptığı la-
boratuvarlarında, koruma 
seviyesinin gerektirdiği; 
mermi tipi, mermi hızı, atış 
mesafesi gibi parametre-
ler sağlanarak yapılmıştır. 
YÖRÜK 4x4 aracının tasarı-
mında ve zırh konfigürasyo-
nunda, gerçekleştirilen bu 

balistik testlerin, çok önemli 
katkısı olmuştur.
Standartlarda, tasarlanacak 
aracın, belirli bir balistik ko-
ruma seviyesinde, sahip ol-
ması gereken koruma yüz-
desi tanımlanır. Başka bir 
deyişle araç, o koruma se-
viyesinde, tehdide açık yüzey 
alanına göre, belirlenen as-
gari yüzde oranında bir ko-
rumaya sahip olmalı; yine, 
tehdide açık yüzey alanına 
göre, belli bir azami yüzde 
oranda zafiyet gösterebilir 
denebilir.
Nurol Makina tarafından 

geliştirilen diğer araçlarda 
olduğu gibi, azami koru-
manın ve asgari zafiyetin 
hedeflendiği YÖRÜK 4x4’ün 
tasarım sürecinde de araç 
üzerindeki olası balistik za-
fiyet oluşturabilecek bütün 
bölgeler tespit edilmiş ve 
gerekli önlemler alınmıştır. 
Bu çalışmalar, aracın sade-
ce zırhlandırılmış yüzeyleri 
için değil; bütün camlar, açı-
lır kapanır sistemler, özetle 
aracın bütünü için yürütül-
müş ve YÖRÜK 4x4’ün kabi-
liyetleri, balistik testlerle de 
doğrulanmıştır. u
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Menatek, hâlihazırda; 
ana muharebe tan-
kı (AMT), zırhlı mu-

harebe aracı (ZMA), zırhlı 
personel taşıyıcı (ZPT), am-
fibi hücum aracı ve kunda-
ğı motorlu obüs gibi farklı 
sınıflardaki 12 paletli zırhlı 
araç için, burkulabilen mil 
üretiyor. Bunların arasında; 
M1 Abrams ve M60 AMT’leri, 
M109 kundağı motorlu obüsü 
ve M2 Bradley, M113 ve AAV7 
zırhlı araçları da bulunuyor.
Firma, yeni yatırımları saye-
sinde, müşterilerinden gele-
cek istekler doğrultusunda, 
burkulabilen milleri sıfırdan 
geliştirebilecek yetenekleri 
de kazanmış oldu. Kendi ta-
sarımı olan test üniteleri sa-
yesinde, tasarladığı burkula-
bilen millerin ömür testlerini 
gerçekleştirme yeteneğini de 
kazanan firma, bu yeteneği de 
ayrı bir hizmet olarak müşte-
rilerine sunmaya başladı.
Menatek’in, yeni bir burku-
labilen mili sıfırdan geliştir-
mesi; mühendislik, üretim, 
test ve kalifikasyon süreçle-
ri de dahil olmak üzere, 8 ila 
12 hafta arasında sürüyor. 
Firma, bu süreç sonunda, 
seri üretime hazır bir 
ürün ortaya çıkartıyor.

Menatek, Kabiliyetleri Arasına, 
Burkulabilen Mil Tasarımı 
ve Testini de Ekledi

Dünya üzerindeki çok sayıda zırhlı araç kullanıcısının 
alt sistem tedarikçisi konumunda bulunan Menatek, 
yetenekleri arasına, bir yenisini daha ekledi. 
Paletli zırhlı araçlar için burkulabilen mil (torsion bar) 
üretimi yapabilen firma, gerçekleştirdiği, alt yapı 
ve insan kaynağı yatırımı ile bu ürünlerin 
sıfırdan tasarım ve test kabiliyetini de kazandı.
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Paletli bir askeri aracın, 
burkulabilen mil ile çalışan yürüyüş ve 
süspansiyon (askı palet) donanım komplesi. 
Resimde, burkulabilen miller, 
iki palet aksamı arasında 
uzanan çubuklar olarak 
görülüyor. 

Menatek’in, burkulabilen 
mil ürettiği araçlar 
içerisinde, M2 Bradley 
ZMA’ları da bulunuyor.
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Tasarımdan 
Tedarike, Üretimden 
Kalifikasyona
Menatek’in, hammadde ko-
nusunda, hâlihazırda ça-
lıştığı onaylı tedarikçileri 
bulunuyor. Bununla birlikte 
firma, sıfırdan tasarlayaca-
ğı yeni ürünlerin, farklı bir 
malzeme türüne ihtiyaç duy-
ması halinde, ilk kez tedarik 
edilecek bu malzemeleri, 
test ederek onaylayabilecek 
alt yapıya da sahip.
Burkulabilen millerin ha-
ricinde; askı kolu, palet 
gergi ayar kolu, portör 
tekeri, gergi tekeri, palet 
baklası, pin ve yön çatalı da 
üretebilen Menatek, müş-
terilerine, paletli bir zırhlı 
aracın, tüm yürüyen aksa-
mını, komple çözüm olarak 
sunabiliyor.
Menatek Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü Naz 
Ünal, yeni kazandıkları ka-
biliyetler ile ilgili olarak, 

MSI Dergisi’ne şunları söy-
ledi: “Burkulabilen mille-
rin üretimi konusunda, yıl-
lar içerisinde edindiğimiz 
teknik bilgi birimi ve tecrü-
bemizi, yeni yatırımımız ile 
bir adım öteye taşıdık. De-
taylı mühendislik hesapları 

v e özel üretim teknikleri 
gerektiren ve dünya gene-
l i n d e tedariki çok zor 
o l a n bu ürünleri, artık 
sıfırdan geliştirebiliyoruz. 
Bu, henüz çok yeni bir ge-
lişme olmasına rağmen, 
daha şimdiden, sektördeki, 

hem yerli hem de 
yabancı büyük oyun-
cular ile ürün geliştirme  
konusunda görüşmelere 
başladık.” u

Paletli Zırhlı Araçların Vazgeçilmezi: Burkulabilen Miller
Dünya üzerindeki pek çok farklı paletli zırhlı araçta, çeşitli süspansiyon sistemleri 
kullanılır. Bunlar içerisinde, açık ara en yaygın olanlar ise burkulabilen mil kullanılan 
süspansiyon sistemleridir. Böyle bir sistemin kullanıldığı paletli bir zırhlı aracın tüm ağırlığı, 
burkulabilen miller vasıtasıyla askı kollarına, oradan da sırasıyla portör tekerlerine ve 
palete aktarılır.
Bu sistemlerin popülaritesi, rakiplerine göre sahip oldukları çeşitli avantajlardan 
kaynaklanır. Bu avantajlar, kısaca; nispeten daha az bakım gerektirme, hareketli parçaların 
az oluşu sebebiyle basit mimari ve araç içerisinde az yer kaplama şeklinde sıralanabilir.
Burkulabilen miller, en basit şekliyle esnek çubuklar olarak ifade edilebilir. Bu esnek 
çubuklar, yeteri kadar kuvvet uygulandığında, en uzun eksenleri etrafında, helezonik olarak 
burkulabilme; uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise tekrar eski hallerine dönebilme 
kabiliyetine sahiptirler. Bozuk bir arazide hareket eden aracın palet ve portör tekerleri, 
aldıkları darbeleri, askı kolları vasıtasıyla burkulabilen millere iletirler. Burkulabilen 
millerin de şoklar halinde gelen bu darbeleri sönümleyebilecek kadar esnek olmaları ve bu 
işi, üst üste ve defalarca kez, deforme olmadan tekrarlayabilmeleri gerekir. Bu sebeplerle 
bu parçaların tasarımı, çok yoğun bir mühendislik çalışması ve tecrübesi gerektirir.
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WFEL, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı 
(SSB)’nın, geçtiği-

miz yıl Aralık ayında baş-
lattığı, Hafif Alaşımlı Sabit 
Köprü (HASK) Projesi’nin 
ihalesine, DSB sistemi ile 
teklif vermeye hazırlanıyor. 
Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğı (K.K.K.lığı)’nın ihtiyaçları 
kapsamında başlatılan bu 
projede, 5 adet köprünün te-
darik edilmesi planlanıyor. 
DSB sistemi, K.K.K.lığının 
envanterinde, hâlihazırda  
2 set halinde bulunuyor.
Fuar sırasında bilgi aldığı-
mız WFEL Satış ve Pazarla-
ma Müdürü Steve Carr, bu 
köprüleri kullanmakta olan 
K.K.K.lığı mensubu istihkâm 
sınıfı personelden, ürünle 
ilgili olumlu geri dönüş-
ler aldıklarını belirtti. Carr, 
K.K.K.lığı tarafından, kendi 
ürünlerinin yeniden tercih 
edilmesi halinde, bunun 
lojistik açıdan da pek çok 
avantaj sağlayacağının altını 
çizdi.
Hâlihazırda 250’nin üzerin-
de DSB köprüsünün; ABD, 
Avusturalya, İsviçre ve Tür-
kiye tarafından kullanılmak-
ta olduğunu ifade eden Carr, 
sistemin, kendisini, Irak ve 
Afganistan’daki harekât-
larda ve insani yardım ope-
rasyonlarında, sayısız kez 
kanıtladığını söyledi. Carr 
ayrıca, DSB sisteminin, hâ-
lihazırda üretilmekte olan, 
taktik araçlar ile taşınabilen 
dünya üzerindeki tek köprü 
olduğunu da vurguladı.

Çığır Açan 
Köprü: DSB
Ağır yükleri taşıyabilecek, 
hızlı bir şekilde ve az sayıda 
personel ile inşa edilebilecek 
bir köprüye duyulan ihtiyaç 
doğrultusunda geliştirilen 
DSB köprüsü, 2000’li yılların 
başında, ABD Kara Kuvvetle-
rinin envanterine girdi.
Askeri nitelikli köprülerin 
taşıyabileceği azami yük, 
Askeri Yük Sınıflandırması 
(Military Load Classificati-
on / MLC) değeri ile ifade 

ediliyor. DSB’nin, tekerlek-
li araçlar için azami MLC 
değeri ise 120. Dolayısıyla 
DSB, günümüzdeki ağırlık-
ları 70 tona yaklaşan bir ana 
muharebe tankını taşımakta 
olan ve 30 tonun üzerindeki 
kendi ağırlığı da ilave edildi-

ğinde, toplam 100 tonluk bir 
ağırlığa ulaşan tank taşıyıcı 
araçları rahatlıkla taşıyabi-
liyor.
Köprü İnşa Aracı, Köprü Ta-
şıyıcı Araçlar, römorklar ve 
köprü modüllerinden oluşan 
DSB köprüsü sayesinde, 8 

kişilik bir ekip; 4,3 metre 
genişliğindeki, 46 metrelik 
bir açıklığı kapatabilecek ve 
MLC 120 tekerlekli standar-
dındaki bir köprüyü, 90 daki-
kadan kısa sürede inşa ede-
biliyor. Köprünün kurulumu 
için, ilk olarak Köprü İnşa 

Kolay Kurulum, 
Modüler Yapı ve Esnek 
Kullanım için, WFEL’den 
DSB Köprüsü
Avrupalı KNDS ortaklığının bir şirketi olan ve İngiltere’de 
faaliyet gösteren WFEL, 10-15 Haziran tarihlerinde, Fransa’da 
gerçekleştirilen Eurosatory fuarı sırasında, farklı ihtiyaçlara 
hitap eden; MGB (Medium Girder Bridge) ve DSB  
(Dry Support Bridge) olmak üzere, iki farklı köprü çözümünü 
tanıttı. WFEL’nin, 100 yıla yakın mühendislik birikimini ve  
50 yıla yakın köprü tasarım kabiliyetini harmanlayarak 
ürettiği köprüler, dünyada, 40’ın üzerinde ülkede kullanılıyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com 

WFEL Satış ve 
Pazarlama Müdürü 
Steve Carr
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Aracı, köprüyü ilk etapta ta-
şıyacak olan kolonun parça-
larını birleştirerek, açıklığın 
diğer yamacına uzatıyor ve 
kolonu, geçici olarak sabit-
liyor. Ardından bu araç, her 
biri 6 metre uzunluğunda 
olan modülleri uç uca ek-

leyerek, bir yandan köprü-
yü inşa ederken bir yandan 
da taşıyıcı kolon yardımıyla 
karşı yamaca uzatıyor. Köp-
rü, nihai uzunluğuna eriştik-
ten sonra da inşa aracı, köp-
rüyü, hem kendi bulunduğu 
yamaca hem de karşı yama-

ca yerleştiriyor ve köprünün 
kurulumu tamamlanıyor. 
İnşa aracı, son olarak, karşı 
yamaca uzattığı kolonu tek-
rar geriye çekerek parçala-
rına ayırıyor.
48 metrelik azami uzunluk-
taki bir DSB’nin kurlumu 

için, 2’şer adet rampa mo-
dülü; 6 adet de orta modül 
gerekiyor. Her iki cephe-
de de asgari 1’er metrelik 
oturma yüzeyine ihtiyaç du-
yan 48 metrelik bu köprü,  
46 metrelik bir açıklığı ka-
patabiliyor.

Köprü İnşa Aracı, 
köprü modüllerini birleştirerek 
karşı yamaca uzatıyor (arkada). 
Köprü Taşıyıcı Araç ise standart paletler üzerine 
yerleştirilmiş köprü modüllerini yere indiriyor (önde).
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Modüler Yapı, 
Kolay Kurulum, 
Esnek Kullanım
Taşıdıkları ve çektikle-
ri yükler itibarıyla, Köprü 
İnşa Aracı’nın 10x10, Köp-
rü Taşıyıcı Araç’ın ise 8x8 
konfigürasyonda olması 
gerekiyor. Bununla birlik-
te, kullanıcının, söz gelimi 
MAN ya da Oshkosh gibi 
farklı bir marka ve model-
deki aracı tercih etmesi 
halinde, tüm köprü sistemi, 
istenilen araç üzerine şekil-
lendirilebiliyor.
Köprü modülleri, birer 
platform ve ikişer kirişten 
oluşuyor. Bu modüller, ta-
şıma durumundayken her 
bir modülün kirişleri katla-
narak platformunun altına 
yerleştiriliyor ve böylece 
kompakt bir yapı ortaya çı-
kıyor. İki adet modül ise bir 
palet üzerine yerleştirile-
rek, Köprü Taşıyıcı Araçlar 
veya bu araçların çektiği rö-
morklar ile taşınıyor. 2 adet 
modül, palet üzerindeyken 
K.K.K.lığı envanterinde de 
bulunan CH-47 helikopter-
leri ile havadan taşınabili-
yor. Üst üste istiflenmiş 2 
adet modül ayrıca, 40 fitlik 
standart ISO konteynerleri-
nin içerisine de yerleştirile-
biliyor.
Kullanıcının ihtiyaç duyduğu 
köprü uzunluğu, sayısı ve 
konfigürasyonuna göre, her 
bir DSB seti içerisindeki; 
Köprü Taşıyıcı Araç, römork 
ve buna bağlı modül sayısı 
değiştirilebiliyor. Kullanıcı, 
böylelikle satın aldığı her 
köprü seti ile birlikte, sabit 

uzunluklu tek bir köprüden 
ziyade, uzunlukları kendi 
içerisinde değişebilen, bir-
den fazla köprüye sahip ola-
biliyor.
Köprünün başındaki ve so-

nundaki rampaların düşük 
eğimleri sayesinde, arazi 
kabiliyetine sahip olmayan, 
otobüs ve minibüs gibi sivil 
nitelikli araçlar da köprü-
yü rahatlıkla kullanabili-

yor. Ana malzemesi özel 
bir alüminyum alaşım olan 
DSB, çelik alaşımlı köprü-
lere kıyasla ağırlık açısın-
dan da önemli avantajlar 
sunuyor. u

Şekil 1. DSB’nin kurulum aşamaları

Ana kolonun montajı, kısmen bitmiş durumda

Köprünün inşası kısmen bitmiş durumda

Köprü yerleştirilmiş, ana kolon ise geri çekilmeye hazır

Ana kolon geri çekilmiş

Köprü İnşa Aracı, hareket etmeye hazır durumda
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Terfiler ve atamalar, şu gelişmeler sonucunda 
gerçekleşti:
n Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yeni yapısı ile 2 Ağustos’ta, 

ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. Şurada, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde, general ve amiral terfileri de 
görüşüldü. Atama karaları; Cumhurbaşkanlığı’nın 
İnternet sitesinde ve 3 Ağustos 2018 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlandı. Şurada, 
toplam 50 general ve amiral ataması ile ilgili 
karar alındı (Tablo 1). 

n 13 Ağustos tarihli ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2018/100 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı, 
2018/100 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ise 
Sahil Güvenlik Komutanlığında yapılan general
 ve amiral terfileri gerçekleştirildi. Kararlar ile 
toplam 20 general ve amiralin ataması yapıldı 
(Tablo 2).

n 13 Ağustos tarihli, 30508 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2018/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Tuğamiral Ahmet Kendir; 
Komutan Yardımcılığına ise Tuğamiral Cengiz Fitoz 
atandı.

n 8 Ağustos tarihli, 30503 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2018/75 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup general ve amiral 
atamaları gerçekleştirildi. Toplam 121 general ve 
amiral, yeni görevlerine atandılar (Tablo 3).

n 13 Ağustos tarihli, 30508 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2018/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup general 
atamaları gerçekleştirildi. Toplam 28 general, yeni 
görevlerine atandılar (Tablo 4).

MSI Dergisi olarak, terfi eden ve atamaları yapılan; 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına, 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. u

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığında Terfiler ve Atamalar
Ağustos ayında, önce Yüksek Askeri Şura toplantısı, daha sonra da 
Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarla; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 
Genel Komutanlığıve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan general ve 
amirallerle ilgili terfi ve atamalar gerçekleştirildi.
Naile Bayraktar / n.bayraktar@savunmahaber.com
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	 KARA	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Sıra	 Rütbesi	 Adı	ve	Soyadı	 Alınan	Rütbe

1 Korg. İsmail Metin Temel 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi
2 Tümg. Kemal Yeni 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Korgeneralliğe terfi
3 Tümg. Sinan Yayla 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Korgeneralliğe terfi
4 Tuğg. Levent Ergün 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi
5 Tuğg. Mustafa Oğuz 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi
6 Tuğg. Ahmet Ercan Çorbacı 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi
7 Top. Kur. Alb. İlkay Altındağ 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
8 Mu. Kur. Alb. Sabahattin Kılınç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
9 P. Kur. Alb. Mehmet Yasin Kalın 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
10 Top. Kur. Alb. Gültekin Yaralı 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
11 Mu.Kur. Alb. Yücel Özel 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
12 Top. Kur. Alb. Rafet Kılıç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
13 Tnk. Kur. Alb. Şefik Atak 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
14 Hv. Svn. Kur. Alb. Faruk Metin 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
15 P. Alb Alparslan Kılınç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
16 P. Alb Aydın Cihan Uzun 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
17 P. Alb Çetin Köklü 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
18 P. Alb Nihat Ergün 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
19 P. Alb Dündar Şahin Güngör 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
20 P. Alb Osman Aytaç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
21 P. Alb Mustafa Enis Koç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
22 P. Alb Yüksel Erdin 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
23 P. Alb Ercan Pürsünlü 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
24 Tnk. Alb. Mustafa Köksal 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
25 Tnk. Alb. Oktay Ağbuga 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
26 Top. Alb. Ertuğrul Sağlam 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
27 Kr. Plt. Alb. Nadir Gündüz 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
28 İs. Alb. Yücel Yazıcı 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
29 Bkm. Alb. Sinan Eren 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
30 Per. Alb. Remzi Albasan 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi

	 DENIZ	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Sıra	 Rütbesi	 Adı	ve	Soyadı	 Alınan	Rütbe

1 Kora. Adnan Özbal 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Oramiralliğe terfi
2 Tuğa. İbrahim Özdem Koçer 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tümamiralliğe terfi
3 Kur. Alb. Hasan Özyurt 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
4 Kur. Alb. Serhat Sözbir 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
5 Kur. Alb. Alper Yeniel 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
6 Kur. Alb. Murat Dinçman 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
7 Dz. Alb. Mustafa Turhan Ecevit 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
8 Dz. Alb. Hasan Çankaya 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
9 Dz. Alb. Ercan Kireçtepe 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
10 Dz. Alb. Semih Ozangüç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi
11 Müh. Alb. İbrahim Rıza Adanır 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğamiralliğe terfi

	 HAVA	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Sıra	 Rütbesi	 Adı	ve	Soyadı	 Alınan	Rütbe

1 Tuğg. Rafet Dalkıran 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi
2 Hv. Plt. Kur. Alb. Ergin Dinç 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
3 Hv. Plt. Alb. Ali Özmen 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
4 Hv. Plt. Alb. Tansel Çokuysal 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
5 Hv. Plt. Alb. Ali Öztürk 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
6 Hv. SS. Alb. Selim Karsavuranoğlu 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
7 Hv. Uçb. Alb. Rasim Yalınbaş 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
8 Hv. P. Alb. Alparslan Yücel Soysal 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi
9 Hv. Per. Alb. Orhan Gürdal 30/08/2018 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi

Tablo	1.	YAŞ	kararları	ile	terfi	eden	general	ve	amiraller
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	 JANDARMA	GENEL	KOMUTANLIĞI	
Sıra	 Rütbesi	 Adı	ve	Soyadı	 Alınan	Rütbe

1 Tümg. Musa Çitil Korgeneral
2 Tuğg. Hüseyin Kurtoğlu Tümgeneral
3 Tuğg. İsmail Balıbek Tümgeneral
4 Tuğg. Münir Güzel Tümgeneral
5 Tuğg. Ahmet Hacıoğlu Tümgeneral
6 J. Kd. Alb. Şakir Uslu Tuğgeneral
7 J. Kd. Alb. Yusuf Ziyaddin Cavlak Tuğgeneral
8 J. Kd. Alb. Ünsal Bulut Tuğgeneral
9 J. Kd. Alb. İbrahim Koyuer Tuğgeneral
10 J. Kd. Alb. Murat Bulut Tuğgeneral
11 J. Kd. Alb. Halil Şen Tuğgeneral
12 J. Kd. Alb. Hüseyin Hilmi Atabay Tuğgeneral
13 J. Kd. Alb. Nuri Öztürk Tuğgeneral
14 J. Kd. Alb. Alper Sır Tuğgeneral
15 J. Kd. Alb. Cemil Lütfi Özkul Tuğgeneral
16 J. Kd. Alb. Selçuk Yıldırım Tuğgeneral
17 J. Kd. Alb. Ahmet Kavukcu Tuğgeneral
18 J. Kd. Alb. Tekin Aktemur Tuğgeneral

	 SAHIL	GÜVENLIK	KOMUTANLIĞI	
Sıra	 Rütbesi	 Adı	ve	Soyadı	 Alınan	Rütbe

1 Sg. Alb. Ahmet Kendir Tuğamiral
2 Sg. Alb. Cengiz Fitöz Tuğamiral

Tablo	2.	Jandarma	Genel	Komutanlığı	ve	
Sahil	Güvenlik	Komutanlığı	terfileri	

©
 T

SK



Eylül 2018 - 69



MSI ÖZEL HABER

70 - Eylül 2018

	 KARA	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Rütbesi	 Adı	Soyadı	 Bulunduğu	Görev	 Atandığı	Görev

Org. İsmail Metin Temel 2’nci Ordu Komutanlığı 2’nci Ordu Komutanlığı (intibak)
Korg. Yavuz Türkgenci Genkur. GNPP Bşk. K.K.K. Kur. Başk.
Korg. Kemal Yeni Genkur. Hrk. Bşk. 3’üncü Kor. K.
Korg. Sinan Yayla 7’nci Kor. K. 7’nci Kor. K. (İntibak)
Tümg. Veli Tarakçi 23’üncü P. Tüm. K. 9’uncu Kor. K.
Tümg. Levent Ergün Genkur. Hrk. Pl. D. Bşk. Genkur. Hrk. Bşk.
Tümg. Mustafa Oğuz Gnkur. Strj.D. Bşk. Gnkur. Strj. D. Bşk. (İntibak)
Tümg. Ahmet Ercan Çorbacı Özel Kuv. K. Özel Kuv. K. (Intibak)
Tuğg. Süleyman Ertizman Gnkur. Per. İşl. D. Bşk. 52’nci Mot. P. Tüm. K.
Tuğg. Halil Soysal 3’üncü Or. K. Hrk. Kur. Ybşk. 23’üncü P. Tüm. K.
Tuğg. Coşkun Kaya K.K.K. Per. İşl. D. Bşk. 39’uncu Mknz. P. Tüm. K.
Tuğg. Aydoğan Budakçı 2’nci Komd. Tug. K. Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.
Tuğg. Aydin Cihan Uzun 55’inci Mknz. P. Tug. K. P. Okl. K.
Tuğg. Mehmet Özeren Gnkur. Cari Hrk. D. Bşk. Gnkur. Gensek.
Tuğg. Ersin Kaya Gnkur. Kons. Tşk. ve H/H D. Bşk. Gnkur. Hrk. Pl. D. Bşk.
Tuğg. Erdoğan Baykal 34’üncü Hd. Tug. K. K.K.K. İsth. Bşk.
Tuğg. Erdal Şener 39’uncu Mknz. P. Tüm. K. 2’nci Or. K. Kur. Bşk.
Tuğg. Ali Ekiyor 5’inci Zh. Tug. K. 3’üncü Or. K. Kur. Bşk.
Tuğg. Barbaros Kasar 16’nci Mknz. P. Tug. K. Ege Or. K. Kur. Bşk.
Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir Dağ Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K. K.K. EDOK Kur. Bşk.
Tuğg. Nerim Bitlislioğlu Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Müttefik Dönüşüm K. (Act) Kur. Bşk. Kay. Yrd.
Tuğg. Osman Alp MSB Harita Genel K. MSB Harita Gn.Md. (İntibak)
Tuğg. İlkay Altındağ Gnkur. Özel Kuv. K. Kur. Bşk. 1’inci Özel Kuv. Tug. K.
Tuğg. Ersin Altay 49’uncu Komd. Tug. K. 1’inci Komd. Tug. K.
Tuğg. Oğuz Tozak Gnkur. Öz. Kuv. K. Yrdc. ve Ydhh. D. Bşk. 2’nci Komd. Tug. K.
Tuğg. Muammer Alper Gnkur. Gensek. Dağ ve Komd. Tug. K.
Tuğg. Mehmet Yasin Kalın K.K. Hrk. Bşk. (Emrine) 2’nci Hd. Tug. K.
Tuğg. Kemal Kiriş 1’inci Komd. Tug. K. 25’inci Hd. Tug. K.
Tuğg. Rafet Kılıç K.K.Pl. ve Hrk. D. Bşk. 34’üncü Hd. Tug. K.
Tuğg. İdris Acartürk 1’inci Özel Kuv. Tug. K. 7’nci Komd. Tug. K.
Tuğg. Ercan Pürsünlü TSK Sağ.  K. Shh. A. K. 17’nciKomd. Tug. K.
Tuğg. Çetin Köklü 11’inci Komd. Tug. K. 11’inci Komd. Tug. K. (İntibak)
Tuğg. Osman Aytaç 19’uncu Mot. P. Tug. K. 19’uncu Mot. P. Tug. K. (İntibak)
Tuğg. Mustafa Enis Koç 4’üncü Kor. K. Kur. Bşk. 49’uncu Komd. Tug. K.
Tuğg. Yücel Özel MSÜ Gensek. 1’inci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Mustafa Yaşar 18’inci Mknz. P. Tug. K. 16’nci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Özgür Nuhut Ege Or. K. Kur. Bşk. 14’üncü Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Faruk Metin TSK İsth. Okl. K. 12’nci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Dündar Şahin Güngör 3’üncü P. Tüm. 7’nci Hd. A. K. 18’inci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Alparslan Kılınç 5’inci Zh. Tug. K. Yrd. 39’uncu Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Yüksel Erdin K.K. Per. Bşk. (Emrine) 54’üncü Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Turan İnan 14’üncü Mknz. P. Tug. K. 55’inci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Tevfik Erkan Olgay 39’uncu Mknz. P. Tug. K. 65’inci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Hançeri Sayat 2’nci Or. K. Hrk. Kur. Ybşk. 66’nci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Fedai Ünsal Gnkur. Eğt. D. Bşk. 70’inci Mknz. P. Tug. K.
Tuğg. Ercan İlhan 1’inci Mknz. P. Tug. K. 1’inci Zh. Tug. K.
Tuğg. Ahmet Ömercikli 12’nci Mknz. P. Tug. K. 3’üncü Zh. Tug. K.
Tuğg. Şefik Atak Gnkur. Eğt. D. Bşk. Tatb. Ş. Md. 5’inci Zh. Tug. K.
Tuğg. Oktay Ağbuga Zh. Brl. Okl. ve Em.Tnk. Eğt. A.K. 20’nci Zh. Tug. K.
Tuğg. Engin Candaş 3’üncü Zh. Tug. K. 172’nci Zh.Tug. K.
Tuğg. Sebahattin Türker 59’uncu Top. Eğt. Tug. K. 57’nci Top. Tug. K.
Tuğg. Hasan Kaymaz 25’inci Hd. Tug. K. Hv. Svn. Okl. ve Eğt. Mrk. K.
Tuğg. Gültekin Yarali Kr. Asb. MYO K. Kr. Asb. MYO K. (İntibak)
Tuğg. Nadir Gündüz Kr. Hvcl. K. Kur. Bşk. Kr. Hvcl. Okl. K.
Tuğg. Nihat Ergün 15’inci P. Eğt. Tug. 22’nci P. Eğt. A. K. 15’inci P. Eğt. Tug. K.
Tuğg. Ertuğrul Sağlam 57’nci Top. Tug. K. 59’uncu Top. Eğt. Tug. K.
Tuğg. Emre Tayanç Dağ ve Komd. Tug. K. 41’nci Komd. Tug. K.
Tuğg. İsmail Hakkı Köseali 20’nci Zh. Tug. K. Genkur. Dent. ve Değ. Bşk. Yrd.
Tuğg. Altan Er 70’nci Mknz. P. Tug. K. Genkur. Per. İşl. D. Bşk.
Tuğg. Bahtiyar Ersay 2’nci Hd. Tug. K. Genkur. Eğt. D. Bşk.
Tuğg. Sebahattin Kılınç Genkur. Cari. Hrk. D. Bşk. Skkhm. A. Genkur. Cari. Hrk. D. Bşk.
Tuğg. Şahin Kılıçaslan K.K. Loj. K. Yrd. Genkur. Loj. D. Başk.
Tuğg. Remzi Albasan Genkur. Özel Kalem Md. Koor. Ks. A. MSB Özel Kalem Md.
Tuğg. Mustafa Köksal Genkur. Özel Kuv. Okl. Eğt. ve Öğt. Bşk. Güv. Krl. Bşk. MSB Emrine
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Tuğg. Sami Yüksel K.K.K. Tyn. D. Bşk. K.K. EDOK MUDOK
Tuğg. Selçuk Yavuz 3’üncü Komd. Tug. K. K.K.K. Tyn. D. Bşk.
Tuğg. Sinan Eren MSB As. Fb. Gn. Md. 1’nci Ana Bkm. Fb. Md. Ana Bkm. Fb. Md. K.K.K. Loj. K. Yrd.
Tuğg. Yücel Yazıcı K.K.K. İs. D. Bşk. K.K.K. İs. D. Bşk. (İntibak)
Tuğg. Özgür Tör 52’nci Mot. P. Tüm. K. 1’inci Or. K. Hrk. Kur. Ybşk.
Tuğg. Salim Afgün 54’ncü Mknz. P. Tug. K. 2’nci Or. K. İda. Kur. Ybşk.
Tuğg. Bülent Temizer 172’nci Zh. Tug. K. 3’üncü Or. K. İda. Kur. Ybşk.
Tuğg. Nurettin Kutluyuva Genkur.Dent. ve Değ. Bşk. Yrd. Ege Or. K. İda. Kur. Ybşk.
Tuğg. Dinçer Ural Genkur. Adli Müşv. Genkur. Hukuk Hizmetleri Bşk. (İntibak)
Tuğg. İhsan Bülbül MSB Müsteşar Yardımcısı MSB Emrine

	 DENIZ	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Rütbesi	 Adı	Soyadı	 Bulunduğu	Görev	 Atandığı	Görev

Ora. Adnan Özbal Dz.K.K. Dz.K.K. (İntibak)
Tüma. Tayyar Ertem Harp Fl. K. Kuzey Dz. Saha K.
Tüma. İbrahim Özdem Koçer Dz. Harp Okl. K. Amfibi Görev Grp. K.
Tuğa. Mehmet Baybars Gölcük Dz. Ana Üs K. İstanbul Boğaz K.
Tuğa. Yalçın Payal Amfibi Görev Grp. K. Dz. Harp Okl. K.
Tuğa. Berker Emre Tok Dz.Hv. K. Donanma K. Kur. Bşk.
Tuğa. Yalçın Özkütük Gnkur. 1’inci İsth. Analiz ve Değ. D. Bşk. Batı Görev Grp. K.
Tuğa. Hasan Özyurt 3’üncü Mhr. Flt. Kmd. Güney Görev Grp. K.
Tuğa. Hasan Çankaya Ege Dz. Bölge K. Denizaltı Fl. K.
Tuğa. Yavuz Kılıç Dz.K.K. PP Bşk. Gölcük Dz. Ana Üs K.
Tuğa. Alper Yeniel Dz.K.K. Hrk. Bşk. Hrk. Yetenek D. Bşk. Dz. Hv. K.
Tuğa. Levent Kerim Uça Donanma K. Kur. Bşk. Çanakkale Boğaz K.
Tuğa. Ercan Kireçtepe Dz.K.K. Hrk. Bşk. Sat K. Yrd. İskenderun Dz. Üs K.
Tuğa. Semih Ozangüç Dz.K.K. Loj. Bşk. Ürd. D. Bşk. Aksaz Dz. Üs K.
Tuğa. Cemal Özden Yazıcıoğlu Batı Görev Grp. K. Karadeniz Blg. K.
Tuğa. Cemalettin Bozdağ Dz.K.K. İsth. Bşk. Ege Dz. Blg. K.
Tuğa. Mustafa Turhan Ecevit Dz.K.K. Hrk. Bşk. Sat K. Sat K. İIntibak)
Tuğa. Bülent Turan Denizaltı Fl. K. Gnkur. 1’inci İsth. Analiz ve Değ. D. Bşk.
Tuğa. Önder Çelebi Müt.Dönüşüm K.(Act) Kom.Kont., Konuş. Ve Gnkur. Kuv. Glş ve Kay. Ynt. D. Bşk. Kay. Ynt. Yrd.
Tuğa. Serhat Sözbir Harp Filosu K. Kur. Bşk. Dz.K.K. Hrk. ve Eğt. D. Bşk.
Tuğa. Hakan Ercan Güney Görev Grp. K. Dz.K.K. PP Bşk.
Tuğa. Aykut Manioğlu Karadeniz Blg. K. Dz.K.K. MEBS Bşk.
Tuğa. Murat Dinçman Mc Northwood Dz. K. Hrk. Dir. Hrk. Bşk. Mc Northvvood Dz.K. Kur. Bşk. Des. ve Kaynaklar Yrd.
Tuğa. İlker Özkan Aksaz Dz. Üs K. Hrk. Yetenek D. Bşk.
Tuğa. İbrahim Rıza Adanır Dz. Teknik K. Dizayn Proje Ofisi Md. Dz.K.K. Tek. Bşk.

	 HAVA	KUVVETLERI	KOMUTANLIĞI	
Rütbesi	 Adı	Soyadı	 Bulunduğu	Görev	 Atandığı	Görev

Tümg. Reha Ufuk Er Gnkur. Kuv. Glş. ve Kay. Ynt. D. Bşk. Gnkur. GNPP Bşk.
Tümg. Göksel Kahya MSB Müs. Yrd. MSB Emrine
Tümg. Rafet Dalkıran Hv. Harp Okl. K. 2’nci Ana Jet Üs K.
Tuğg. Erdoğan Gür 1’inci Ana Jet Üs K. Hv. Harp Okl. K.
Tuğg. Ümüt Yıldız Vaşington Slh. Kuv. Atş. Gnkur. Dış İlişkiler D. Bşk.
Tuğg. Bülent Tatkan Hv. Er Eğt. Tug. K. Müş. Harp Ens. K.
Tuğg. Yaşar Kadıoğlu 2’nci Ana Jet Üs K. Hv.K.K. Uçş. Yer Emn. Değ. ve Dent. D. Bşk.
Tuğg. Ali Özmen 8’inci Ana Jet Üs K. Hrk. K. 1’inci Ana Jet Üs K.
Tuğg. Tansel Çokuysal 2’nci Ana Jet Üs K. Hrk. Eğt. K. 5’inci Ana Jet Üs K.
Tuğg. Selim Karsavuranoğlu Hv.K. Değ. ve Dent. D. Bşk. 7’nci Ana Jet Üs K.
Tuğg. Ersin Eser Hv.K. (AC Ramstein) Kur. Bşk. Pl. Yrd. 5’inci Ana Jet Üs K.
Tuğg. Ali Öztürk 11’inci Hv. Ulş. Ana Üs K. 11’inci Hv. Ulş. Ana Üs K. (intibak)
Tuğg. Alparslan Yücel Soysal Hava Sınıf Okulları K. Hava Sınıf Okulları K. (İntibak)
Tuğg. Necati Gündüz Gnkur. Dış İlişkiler D. Bşk. Hv. Er Eğt. Tug. K.
Tuğg. Murat Islıoğlu Hv. Loj. K. Kur. Bşk. 3’üncü Hv. Bkm. Fb. Md.
Tuğg. Özkan Edip Akgülay 5’inci Ana Jet Üs K. BHHM ve Müş. Kuv. Hv. (JFAC) K.
Tuğg. Orhan Gürdal Gnkur. Per. Bşk. Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen./A. Ş. Md. Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk.
Tuğg. Sadık Uygur Gnkur. Loj. D. Bşk. Gnkur. Ulş. D. Bşk.
Tuğg. Kadircan Kottaş 8’inci Ana Jet Üs K. Vaşington Slh. Kuv. Atş.
Tuğg. Ergin Dinç Hv. Harp Okl. K. Öğr. A. K. MSB Emrine
Tuğg. Rasim Yalınbaş Hv. Loj. K. Kur. Bşk. Sis. Ynt. Bşk. Uçk. Sis. Ynt. D. Bşk. Hv. Loj. K. Kur. Bşk.
Tuğg. İsmail Üner BHHM ve Müş. Kuv. Hv. (JFAC) K. Hv.K. (AC Ramstein) Kur. Bşk. Pl. Yrd.
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Rütbesi	 Adı	Soyadı	 Bulunduğu	Görev	 Atandığı	Görev	

Korg. Salih Karataş Van J. Asyş. Kor. K. J. Gn. K. Yrdc.
Korg. Musa Çitil J. Gn. K. Yrdc. J. Gn. K. Yrdc. (İntibak)
Tümg. Hacı İlbaş Adana J. Blg. K. Van J. Asyş. Kor. K.
Tümg. Hüseyin Kurtoğlu J. ve Shl. Güv. Akd. Bşk. J ve Shl. Güv. Akd. Bşk.(İntibak)
Tümg. İsmail Balıbek Per. Bşk. Per. Bşk. (İntibak)
Tümg. Münir Güzel J. Loj. K. J. Loj. K. (İntibak)
Tümg. Ahmet Hacıoğlu Bursa İl J. K. Erzurum İl J. K.
Tuğg. Ercan Yaşin Ç. Söğüt J. Komd. Tug. K. Konya İl J. K.
Tuğg. Hakan Saraç Giresun J. Blg. K. Bursa İl J. K.
Tuğg. Mustafa Başoğlu J. Komd. Öz. Asyş. K. Diyarbakır İl J. K.
Tuğg. Vedat Çolak Bingöl. İl J. K. Tunceli İl J. K.
Tuğg. Hasan Koçyiğit İzmir İl J. K. Giresun İl J. K.
Tuğg. Ali İhsan Ersoy Asyş. Bşk.lığı Tem. D. Bşk. J. Komd. Öz. Asyş. K.
Tuğg. Cengiz Yıldız Antalya İl J. K. Strj. ve Dış İlş. Bşk.lığı Str. Glş. ve Dış İşl. Bşk.
Tuğg. Şakir Uslu İsth. Bşk.lığı İsth. Pl. ve Güv. D. Bşk. Asyş. Bşk.lığı Tem. D. Bşk.
Tuğg. Yusuf Ziyaddin Cavlak Mersin İl J. K. Adana J. Blg. K.
Tuğg. Ünsal Bulut J. Komd. Ada Güv. K. Ankara İl J. K.
Tuğg. İbrahim Koyuer J. Asyş. Kor. K.lığı K. Yrd. Per. Bşk.lığı Tyn. D. Bşk.
Tuğg. Murat Bulut Beytüşşebap J. Komd. A. K. 2. J. Eğt. Tug. K.
Tuğg. Halil Şen Trabzon İl J. K. Trabzon İl J. K. (İntibak)
Tuğg. Hüseyin Hilmi Atabay J. Gn. K.lığı Sen. Sek. Siirt İl J. K.
Tuğg. Nuri Öztürk Şanlıurfa İl J. K. Hakkari İl J. K.
Tuğg. Alper Sır J. Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Foça J. Komd. Okl. K. Ç. Söğüt J. Komd. Tug. K.
Tuğg. Cemil Lütfi Özkul Asyş. Bşk.lığı Asyş. D. Bşk. Aprı İl J. K.
Tuğg. Selçuk Yıldırım Şırnak İl J. K. Şırnak İl J. K. (İntibak)
Tuğg. Ahmet Kavukçu İsth. Bşk.lığı İsth. D. Bşk. İsth. Bşk.lığı İsth. D. Bşk. (İntibak)
Tuğg. Tekin Aktemur Tunceli İl J. K. Antalya İl J. K.
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Savunma Sanayii İcra 
Komitesi (SSİK), 

gündeminde yer alan 
konuları görüşmek üzere,  
7 Ağustos’ta, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. Aynı 
gün, Cumhurbaşkanlığı ve 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) tarafından, bir basın 
bülteni de yayınlandı.
Toplam 13,5 milyar lira 
bedeli olan projelerin 
değerlendirildiği toplantıda, 
savunma sanayisini, 
savunma ürünlerinin 
ihracatını ve savunma 
teknolojilerini; geliştirmeye, 

güçlendirmeye ve 
desteklemeye yönelik 
muhtelif yatırım ve 
iyileştirme faaliyetleri 
ile ilgili tedbirler alındı. 
Bu kapsamda; ATAK 
helikopterine yeni 
kabiliyetler kazandırılması, 
yeni insansız hava aracı 
(İHA) sistemleri, kara,  
hava ve deniz araçları, 
karıştırıcı sistemler, 
radar ve komuta 
kontrol sistemlerinin 
modernizasyonu ile 
güvenlik güçlerinin 
çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik 
projeler değerlendirildi.

SSB, Sözleşme 
Teminatlarını TL’ye 
Çeviriyor
Ağustos ayı, SSB açısından 
çeşitli gelişmelere de  
sahne oldu. Savunma 
Sanayii Başkanı Prof.  
Dr. İsmail Demir, Deniz 
Ticaret Odası’nın,  
2 Ağustos’ta düzenlenen ve 
savunma sanayisinde deniz 
projeleri ve stratejilerinin 
de konuşulduğu, meclis 
toplantısına katıldı. Prof. 
Dr. Demir’in, konuyla ilgili 
sosyal medyadan yaptığı 
paylaşımda, şu ifadeler 
yer aldı: “Deniz projelerini 
hızlandırmayı hedefliyoruz. 
Sadece ülke ihtiyaçları 
değil ihracat konusunda da 
sektörden beklentilerimiz 
büyük.”
SSB, 17 Ağustos’ta ise 
imzalanan sözleşmelerdeki 
teminatlarla ilgili 
olarak şu açıklamayı 

yaptı: “Başkanlığımız 
tarafından, imzalanmış olan 
sözleşmeler kapsamında 
dolar olarak verilmiş 
teminatların Türk Lirasına 
çevrilmesi ve ilk defa 
imzalanacak sözleşmeler 
kapsamında verilecek 
olan teminatların Türk 
Lirası olarak belirlenmesi 
kararlaştırıldı. Aksini 
gerektirecek bir durum 
olmadıkça sözleşme gereği 
alınması gereken banka 
teminat mektupları yerine 
şirket bono ve teminatları 
alınarak şirketlerimizin 
yükleri hafifletilecek. 
Başkanlığımız daima 
Yerli ve Milli Savunma 
Sanayimizin ve Milli 
ekonomimizin yanındadır.”
SSB, 25 Ağustos’ta da 
Türk Silahlı Kuvvetlerine, 
7’nci CH-47 helikopterinin 
teslim edildiğini 
duyurdu. u

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 
13,5 Milyar Lira Değerinde 
Projeleri Görüştü
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Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Deniz Ticaret 
Odası’nın, 2 Ağustos’ta 
düzenlenen meclis 
toplantısına katıldı.

Ağustos ayında 
toplanan Savunma 
Sanayii İcra Komitesi, 
ATAK helikopterine 
yeni kabiliyetler 
kazandırılmasına 
yönelik projeleri de 
değerlendirdi.
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Baykar, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklama ile Jandarma Genel Komutanlığı 
(J.Gn.K.lığı)’na, 6 adet daha BAYRAKTAR TB2 silahlı insansız hava aracı 

(SİHA) teslim edildiğini duyurdu. Firma ayrıca, 13 Ağustos’ta da envanterdeki 
BAYRAKTAR TB2’lerin, 
60.000 uçuş saatini 
geride bıraktığını 
açıkladı.
Halihazırda Türk 
Silahlı Kuvvetleri, 
J.Gn.K.lığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü envanterinde, toplam 58 adet BAYRAKTAR TB2 İHA 
bulunuyor. Yurt içindeki bu araçlar, her ay, ortalama 4.500 saatlik 
uçuş gerçekleştiriyorlar. Teslimat sayıları itibarı ile bu İHA’ların 
35’i, SİHA sürümündeler. Bununla birlikte, BAYRAKTAR TB2’nin İHA 
sürümü de kullanıcının talep etmesi halinde, kolaylıkla SİHA sürümüne 
dönüştürülebiliyor. u

ASELSAN’dan, Hava Kuvvetlerine, 
Vurucu Güç Takviyesi

Envanterdeki BAYRAKTAR TB2 Sayısı 
Artmaya Devam Ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ağustos ayı içerisinde, ASELSAN’ın  
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na gerçekleştirdiği teslimatlar ile 

ilgili 3 önemli gelişmeyi, kamuoyu ile paylaştı.
SSB, ilk olarak, 11 Ağustos’ta, 100’ün üzerinde güdüm kitinin, Hv.K.K.lığına 
teslim edildiğini duyurdu ve bu duyuruyla birlikte, ASELSAN’ın ürettiği Lazer 
Güdüm Kiti (LGK)’nin fotoğrafını paylaştı. Daha sonra, 13 Ağustos’ta, 2 adet 
ASELPOD’un teslimatının gerçekleştirildiğini duyuran SSB, son olarak da  
22 Ağustos’ta, 40’ın üzerinde HGK’nın teslim edildiğini açıkladı.
LGK; 500 librelik Mk-82 ve 2.000 librelik Mk-84 genel maksat bombalarını, 
lazer güdümlü hale getiriyor. Benzer şekilde, Mk-84 genel maksat bombası ve 
Nüfuz Edici Bomba (NEB)’ya, Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Ataletsel 
Navigasyon Sistemi (ANS) ile güdüm kabiliyeti kazandıran HGK, burun kısmına 
lazer güdüm sistemi takıldığında, hareketli hedeflere karşı da kullanılabiliyor. 
Hv.K.K.lığı envanterindeki F-4 ve F-16 uçakları ile uyumlu olan HGK ve LGK, 
kullanıcıya, düşman hedeflerine karşı, daha düşük ikincil hasar ve yüksek 
hassasiyetle taarruz kabiliyeti kazandırıyor.
ASELSAN’ın geliştirdiği ASELPOD ise elektro-optik keşif ve gözetlemenin yanı 
sıra sahip olduğu lazer aydınlatma birimi gibi özellikleri sayesinde, HGK ve 
LGK takılan bombaların, hedeflere doğru şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. 
HGK ve LGK gibi ASELPOD da F-4 ve F-16 uçakları tarafından taşınabiliyor.
ASELSAN, Haziran ayında Paris’te gerçekleştirilen Eurosatory fuarı sırasında; 
HGK, LGK ve ASELPOD’u, statik bir kaide üzerinde bir arada sergileyerek, hava 
platformlarının hassas taarruz ihtiyacına yönelik komple çözüm paketini tanıtmıştı. u

Yukarıdan aşağıya: LGK, HGK ve ASELPOD

©
 M

SI
 D

er
gi

si

©
 B

ay
ka

r 
M

ak
in

a



MSI SAVUNMA HABER

76 - Eylül 2018

ASELSAN üst 
yönetimi, 1-2 Ağustos 

tarihlerinde, Ukrayna’da  
bir dizi temaslarda bulundu. 
Temaslar kapsamında, 
ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, 
Ukrayna Savunma Bakan 
Yardımcısı Igor Pavlovsky’yi 
ziyaret etti.  
Prof. Dr. Görgün,Ukrayna 
Milli Savunma ve Güvenlik 
Konseyi Sekreteri 
Oleksandr Turchynov’u 
da ziyaret etti ve bu 
ziyaret sırasında; askeri 
haberleşme, hava 
savunma, füze ve aviyonik 
sistemleri alanında iş 
birlikleri yapmaya yönelik, 
mevcut projeler ve yeni 
fırsatlar görüşüldü. 
Ziyaret kapsamında ayrıca, 
ASELSAN ve Ukrayna 
Genelkurmay MEBS 
Başkanlığı, haberleşme 
alanında iş birliği için 
bir mutabakat muhtırası 
imzaladılar. Prof. Dr. 
Görgün, haberleşme 
cihazları konusunda, 
ASELSAN’ın Ukrayna’daki 
temsilcisi olan Everest 
firmasına da bir ziyarette 
bulundu.

Yeni Yatırımlar, Yeni 
Teknolojiler
ASELSAN için Ağustos 
ayındaki bir başka önemli 
gelişme ise Ankara’da 
gerçekleştirilen, 
Kritik Teknoloji ve 
İnovasyon Yatırımları 
Arama konferansı oldu. 

ASELSAN’ın sektör 
başkanlıklarından ve 
araştırma merkezlerinden 
personelin de katılımıyla  
6-7 Ağustos’ta 
gerçekleştirilen 
konferansta, firmanın, 
ikincil halka arz sonucunda 
elde ettiği gelirleri 
yönlendireceği yatırım 
alanları değerlendirildi. 
Etkinlikte, ileri teknoloji 
ve kritik teknoloji 
konularındaki yatırım 
önerileri masaya yatırıldı.

ASELSAN, Finansal 
Beklentilerini 
Güncelledi
ASELSAN, 14 Ağustos’ta, 
Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP) üzerinden, 
2018 yılı konsolide finansal 
sonuçlarına ilişkin olarak, 
revize edilmiş beklentilerini 
açıkladı. Yapılan açıklama 
şu şekilde:
“Konsolide gelirlerdeki  
artış (TL bazında) (*) :  
 ≥ %40
Konsolide kur farkından 
arındırılmış FAVÖK marjı (*): 
%19 – %21
Konsolide yatırım (maddi 
ve maddi olmayan duran 
varlıklar) harcamaları:  
~ 650 milyon TL
Konsolide özkaynaklardan 
yapılan Ar-Ge 
harcamalarının konsolide 
satışlara oranı: %7
(*) Revize edilmiştir.”

ASELSAN, Ağustos ayında, 
bir sözleşmeye de imza attı. 
Firma, Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) ile Sayısal 
Haberleşme Şebekesi 
Projesi’ne yönelik olarak,  
37.600.000 dolara ilave 
olarak 214.900.000 TL 
tutarında bir sözleşme 
imzaladı. ASELSAN, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün, Ankara 
ve İstanbul’daki sayısal 
telsiz ihtiyaçlarına yönelik 
olarak imzalanan sözleşme 
kapsamındaki teslimatları, 
2019-2020 yılları içerisinde 
gerçekleştirecek. SSB 
ve ASELSAN, bu proje 
kapsamında, 5 Haziran’da 
mutabakata varmışlardı. u

ASELSAN, Ukrayna Genelkurmay 
MEBS Başkanlığı ile Haberleşme Alanında 
İş Birliği için El Sıkıştı

ASELSAN üst yönetimi, Ukrayna temasları kapsamında, bu ülkedeki temsilcisi Everest firmasını da ziyaret etti.

ASELSAN’ın, Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 
teslim edeceği telsiz sistemleri.
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Türk savunma ve havacılık sektörüne, 
son dönemde yaptığı yatırımlarla 

adından söz ettiren Açık Grubu’nun, 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü görevine, 1 Temmuz’dan 
itibaren geçerli olmak üzere, Hande 
Özay Yağcı getirildi. Açık Grubu’nun tüm 
iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden 
sorumlu olan Yağcı, görevine, Nisan ayı 
itibarıyla başladı. Firma, gelişmeyi ise 
15 Ağustos’ta duyurdu.
Açık Grubu’nun, savunma ve havacılık 
alanında faaliyet gösteren; CES İleri 
Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
San. ve Tic. A.Ş. (CES İleri Kompozit) 
ve sayTEC Siber Savunma Teknolojileri 
A.Ş. (sayTEC) olmak üzere iki firması 
bulunuyor. Bu firmalardan CES İleri 
Kompozit, sivil ve askeri hava araçları 
ile kara araçları için, aralarında zırh 
plakaları da bulunan çeşitli kompozit 
malzemeler geliştiren ve üreten bir 
firma olarak öne çıkıyor. Firma ayrıca, 
yerli ve milli imkânlarla, kurşun 
geçirmez miğfer ve yelekler, göğüs 
plakaları ve balistik kalkanlar gibi 

kişisel koruma ekipmanları üreterek, 
Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlığını 
azaltmayı hedefliyor. sayTEC ise siber 
güvenlik ve veri güvenliği alanlarında, 
patentli çözümler geliştiren bir Ar-Ge 
firması.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
mezunu olan Yağcı, eğitimini, Kanada 
King George Koleji’nde, pazarlama 
iletişimi alanında sürdürdü. İş hayatına, 
2003 yılında, Novartis Satış ve Pazarlama 
Departmanı’nda adım atan Yağcı, 
ardından; Puma, Boston Scientific, 
Microsoft ve VeriFone firmalarında, 
Pazarlama İletişimi Müdürlüğü, 
Pazarlama Müdürlüğü ve Pazarlama 
Direktörlüğü gibi görevlerde bulundu. u

ONUR A.Ş., insansız 
hava araçlarında 

(İHA’larda) kullanılan 
sesli haberleşme 
sistemlerine (VCS) yönelik 
özel İnternet sitesini,  
http://www.uavvoice.
com adresinde yayına 
aldı. İngilizce olarak 
hazırlanan sitede, firmanın, hem İHA’lar hem de yer kontrol istasyonlarına 
yönelik sesli haberleşme ihtiyaçlarının tümünü karşılayan çözümleri tanıtılıyor.
Web sitesi, özellikle firmanın, uçtan uca IP tabanlı sesli iletişim sistemi  
OCS-NG400’ün, İHA’lar için optimize edilmiş sürümü olan OCS-NG400-RPS’nin 
ve bu sistemin bileşenlerinin tanıtımına odaklanıyor. Sitede ayrıca,  
OCS-NG400-RPS taşıyan İHA’ların, telsiz rölesi şeklinde kullanılabileceği;
n	 Meskûn mahal muharebeleri,
n	 Doğal afet kurtarma operasyonları,
n	 Yakın hava desteği görevleri ve
n	 Arama kurtarma operasyonları gibi çeşitli senaryolara da kısaca 
 yer veriliyor. u

Açık Grubu’nun 
Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim 
Direktörü, Hande 
Özay Yağcı Oldu

ONUR A.Ş.’den İHA Haberleşmesine 
Özel İnternet Sitesi
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Amerikan Defense 
News dergisinin, her 

yıl yaz aylarında açıkladığı 
ve dünyanın en büyük 
100 savunma sanayisi 
şirketinin derlendiği Top 
100 listesi, derginin 13 
Ağustos tarihli sayısında 
yayınlandı. Geçtiğimiz yıl; 
ASELSAN, ROKETSAN ve 
Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii (TUSAŞ)’nin yer 
aldığı listeye, bu yıl STM’nin 
de girmeyi başarmasıyla, 
listedeki toplam Türk firma 
sayısı, 4’e yükseldi.
Geçtiğimiz yıllarda da Türk 
firmaları arasında ilk sırada 
yer alan ASELSAN, bu yıl 
da geleneği bozmadı ve 
2 sıra yükselerek 55’inci 
sırada yer aldığı listede, 
liderliğini korudu. TUSAŞ’ın 
üç basamak gerileyerek 
64’üncü; ROKETSAN’ın ise 
2 sıra yükselerek 96’ncı 
sıraya yerleştiği listede, 
STM ise kendisine 98’inci 
sıradan yer buldu.
Listedeki Türk firmaları ile 
ilgili bilgiler, tablodaki gibi 
yer aldı.
ASELSAN tarafından aynı 
gün yayınlanan basın 
bülteninde, firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün’ün, 
konu ile ilgili demecine 
de yer verildi. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin elektronik 
cihaz ve sistem ihtiyacı 
söz konusu olduğunda, 
kendilerinin en önemli 
kaynak olduklarını söyleyen 
Prof. Dr. Haluk Görgün, 

şunları ilave etti: “ASELSAN, 
teknolojide tam bağımsız 
olmanın yanı sıra dünyanın 
en iyilerinden biri olma 
hedefi ile çalışmaya devam 
ediyor. Bunu yaparken 
de milli ve yerli çözümler 
üretmek vazgeçilmez 
hedefimizdir. Başta 
savunma alanında olmak 
üzere Türkiye’nin teknolojik 
bağımsızlığı ve gelişimi için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Sürdürülebilirlik hedefimiz 
doğrultusunda uluslararası 
ticari ilişkileri güçlendirerek 

dünya çapında ihracatımızı 
artırmak ve Türkiye’nin 2023 
hedeflerine destek olmak 
için çalışıyoruz.”
Top 100 listesi, her yıl, 
firmaların, bir önceki yıl 
savunma alanında elde 
ettikleri cirolar temel 
alınarak hazırlanıyor. 
Cirolar hesaplanırken ise 
listede yer almak isteyen 
firmaların resmi olarak 
açıkladıkları bilgiler 
kullanılıyor. Bununla 
birlikte, Defense News 
dergisinin İnternet 

sürümünde, 23 Ağustos’ta 
yayınlanan bir haberde ise 
Çinli savunma ve havacılık 
firmalarının, gerekli bilgileri 
açık olarak sunmadıkları 
için, listede yer almadıkları 
belirtildi. Haberde ayrıca, 
özellikle 7 Çinli firmanın, 
savunma cirolarının, 5 ila 
22 milyar dolar civarında 
olduğunun tahmin 
edildiği; bu firmaların 
da hesaplamalara dahil 
edilmesi halinde, listenin 
ilk 20’lik bölümü içinde yer 
alacakları belirtildi. u

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı  
(Hv.K.K.lığı) pilotu, ABD’de konuşlu  

Türk F-35 uçağı ile ilk uçuşu, 28 Ağustos’ta 
gerçekleştirdi. Gelişmeyi, Genelkurmay  
Başkanlığı duyurdu. Hv.K.K.lığına ait,  
18-0001 ve 18-0002 kuyruk numaralı  
ilk 2 F-35 uçağı, uçakların üreticisi olan  
Lockheed Martin’in, Fort Worth’taki tesislerinde,  
21 Haziran’da gerçekleştirilen törenle teslim 
edilmiş ve bu iki uçak, pilot eğitimlerinde 
kullanılmak üzere, Arizona’da yer alan  
Luke Hava Üssü’nde görevlendirilmişti. u

Firma Bu Yılki  Geçen Savunma Cirosu Geçen Yıla Göre Toplam Ciro
 Sıra Yılki Sıra  (milyon dolar) Savunma Cirosundaki (milyon dolar)
    Artış Oranı  

ASELSAN 55 57 1.424,93 %19 1.470,91
TUSAŞ 64 61 1.089,63 %1 1.421,67
ROKETSAN 96 98 376,08 %3 376,08
STM 97 - 369,96 %8 414,1

Top 100 Listesindeki Türk firmaları ile ilgili bilgiler

ASELSAN, ROKETSAN ve 
TUSAŞ’ın Yer Aldığı,
Dünyanın En Büyük Savunma 
Firmaları Listesine 
Girmeyi Başaran Dördüncü 
Firma STM Oldu

Türk Hava Kuvvetleri Pilotu, Türk F-35’i ile İlk Kez Uçtu

78 - Eylül 2018
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Milli Savunma 
Bakan Yardımcıları 
Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 
kadrolarına gerçekleştirilen atamalarla ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete’nin,  
10 Ağustos tarihli 30505’inci sayısında yer aldı.  
Buna göre;
n	 Alpaslan Kavaklıoğlu, 2018/91 sayılı kararla,
n	 Muhsin Dere, 2018/92 sayılı kararla,
n	 Şuay Alpay, 2018/93 sayılı kararla ve
n	 Yunus Emre Karaosmanoğlu, 2018/94 sayılı kararla,  
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandılar. u

STM ThinkTech, 
Sağlık Alanındaki Çalışmalarına 
Devam Ediyor

Savunma ve teknoloji 
odaklı bir düşünce 

kuruluşu olarak 
kurulan STM ThinkTech, 
gerçekleştirdiği İleri Sağlık 
Teknolojileri Fikir-Ürün 
Döngüsü Karar Destek 
Sistemi çalışmasının 
sonuçlarını, 1 Ağustos’ta 
düzenlediği çalıştayda, 
tıp doktorlarıyla paylaştı. 
Çalışma,  
Başkent Üniversitesi  
ile STM ThinkTech 
arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde, 
Başkent Üniversitesi 
Strateji ve Teknoloji 
Merkezi’nin faaliyetlerine 
yönelik olarak başlatıldı.
Düzenlenen çalıştayda; 
büyük veri ve metin 

madenciliği yöntemleri 
ile seçilen makale ve 
patent veri tabanlarında 
yapılan çalışma 
sonuçlarının validasyonu 
gerçekleştirildi.  
Bu kapsamda; 
sağlık sektörü 
özelinde, gelecekte 
gerçekleştirilecek 
inovasyonların hangi 
alanlarda ortaya çıkacağı 
ve hangi problemlere 
yöneleceği sorularının 
cevapları arandı.
Milli Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk ise  
2 Ağustos’ta STM’yi ziyaret 
ederek, firmanın; büyük 
veri, yapay zekâ ve siber 
güvenlik kabiliyetleri 
hakkında bilgi aldı. u
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HAVELSAN tarafından 
düzenlenen, PARDUS 

Dosya Sınıflandırma 
ve Analiz (DoSA) Açık 
İnovasyon Yarışması’nda 
dereceye girenler,  
6 Ağustos’ta düzenlenen 
törenle ödüllerine kavuştu. 
İlk üçe girenlere, toplamda 
22.500 lira değerinde 
ödülün verildiği yarışma, 
PARDUS işletim sistemi 
üzerinde, belirli dosyaların 
sınıflandırılması amacıyla 
kullanılacak yenilikçi 
çözümlerin geliştirilmesi 

maksadıyla düzenlendi. 
Yaklaşık 4 ay süren ve 
TÜBİTAK’ın katkılarıyla 
düzenlenen yarışma 
boyunca, katılımcılara, 
eğitim ve mentorluk da 
verildi.
Ağustos ayını yoğun 
geçiren HAVELSAN,  
3 Ağustos’ta, Siber 
Güvenlik Kümelenmesi 
ile birlikte düzenlediği, 
Siber Güvenlik 

Sertifika Programı’nın 
tamamlandığını duyurdu. 
Programı başarıyla 
tamamlayarak başarı 
belgelerini almaya hak 
kazanan kursiyerler, bir 
haftalık program boyunca, 
HAVELSAN mühendisleri 
tarafından eğitildi.
7 Ağustos’ta da 
HAVELSAN’ın, sivil 
havacılık standartlarına 
uygun olarak üretim yapma 

yeteneği, Avrupa Havacılık 
Emniyeti Ajansi (EASA) 
tarafından onaylandı. Firma, 
bu kapsamda, Part 21 
Production Organisation 
Approval (POA) sertifikası 
aldı.
10 Ağustos’ta ise 
HAVELSAN’ın ABD’deki 
iştiraki olan Quantum3D 
firmasının Olağan 
Yönetim Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi. u

HAVELSAN’ın, PARDUS Dosya Sınıflandırma 
ve Analiz Açık İnovasyon Yarışması Sonuçlandı
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SAHA İstanbul’un kuruluşundan 
itibaren Yönetim Kurulu 

Başkanlığını yürütmekte olan Hasan 
Büyükdede’nin, Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanlığına ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcılığına 
atanmasının ardından, kümelenmenin 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Haluk Bayraktar, yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. Görev 
değişikliği, Ağustos ayının hemen 
başında düzenlenen yönetim kurulu 
toplantısının ardından gerçekleşti.
SAHA İstanbul, 2015 yılında, 27 kurucu 

üyesinin girişimleri ile kuruldu. 
Kuruluşunun ardından geçen kısa 
süre içerisinde de kara, deniz ve 
hava aracı üreticilerinden, alt sistem 
imalatçılarına kadar, sektörün önemli 
oyuncularının da aralarında  
yer aldığı 300’ün üzerinde üyeyi ve  
11 üniversiteyi bünyesine katarak,  
hızlı bir büyüme gösterdi ve 
Türkiye’nin savunma ve havacılık 
alanındaki en büyük kümelenmesi 
haline geldi.
MSI Dergisi olarak, Haluk Bayraktar’a, 
yeni görevinde başarılar diliyoruz. u

SAHA İstanbul’un Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı, Haluk Bayraktar Oldu 

TEI, 1 Ağustos’ta, gaz 
türbinli ve pistonlu 

motorların kontrol 
sistemlerinin geliştirileceği 
yeni laboratuvarlarını 
açtığını duyurdu. 
Motorların beyni olarak 
nitelendirilebilecek 
FADEC (Full Authority 
Digital Engine Control 
/ Sayısal Motor Kontrol 
Sistemi)’lerin geliştirileceği 
laboratuvarlarda; motor 
kontrol sistemi, elektriksel 
güç üretim sistemi ve 
elektrikli itki sistemi gibi 
donanımların, ön prototip 
geliştirme faaliyetlerinin 
tamamı yürütülebilecek.
Bu yeni alt yapılardan 
biri olan Kontrol 
Laboratuvarı’nın, 
donanımsal benzetim 
(hardware in the loop) 

olanakları, kontrol 
sistemlerinin, motor ve 
platform üzerindeymiş 
gibi geliştirilmesine ve 
testlerine imkân tanıyor. 
Yazılım Laboratuvarı’nın 
imkânları ile de mikro 
denetleyicilere ve 
işlemcilere can veren, 
gömülü yazılım katmanları 
geliştirilebiliyor ve 
doğrulanabiliyor. 
Elektrik-Elektronik 
Laboratuvarı’ndaki ölçüm-
test ekipmanları ile rigler 
üzerine bağlanarak, 
doğrulaması yapılabilen 
sistemler ise şunlar:
n	 FADEC,
n	 Güç/alternatör kontrol
 ünitesi,
n	 Kızdırma bujisi kontrol
 ünitesi ve
n	 Elektrikli itki kontrol

 ünitesi ve motor
 sürücüsü donanımı.
Yeni tesis edilen depolama 
altyapısı sayesinde, 
elektronik donanım 
tasarım faaliyetlerinde 
kullanılan komponentler, 
nem ve sıcaklık 
koşullandırıcı kabinler 
içerisinde, uzun süre 
saklanabiliyor.
Bu kritik alt yapılarla 
birlikte, motorlara 
hükmeden elektriksel 
kontrol sistemlerinin, 
çevresel koşullara 
dayanımını arttıracak test 
sistemlerinden bazıları da 
devreye alındı. Böylece, 
motorların tasarım 
aşamasına, çevresel 
koşul testlerinden alınan 
sonuçlar, daha fazla etki 
edebilecek.

TEI’nin gelişmelerle ilgili 
açıklamasında, yapılan bu 
yatırımların sürdürülerek, 
özgün kontrol sistemleri 
ve elektriksel güç üretim 
sistemlerinin, daha etkin 
bir şekilde geliştirilmesine 
devam edileceği bilgisi yer 
aldı.
TEI, 7 Ağustos’ta da 
Cumhurbaşkanlığının 
açıkladığı 100 Günlük 
İcraat Programı 
kapsamında, Baykar 
tarafından geliştirilmekte 
olan AKINCI silahlı 
insansız hava aracı için, 
iki adet prototip motor 
teslim edeceğini duyurdu. 
Bu motorların, TEI’nin 
geliştirmekte olduğu 
PD170 motorlarının bir 
sürümü olacağı tahmin 
ediliyor. u

TEI, Motorların Beynini, Yeni FADEC Laboratuvarında Geliştirecek
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Turaç, 10 Ağustos’ta, 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM) Özel 
Harekât Başkanlığına, 
100.000 adet, Sterling 
marka 9x19 mm 
Parabellum tabanca  
fişeği hibe etti. Hibe edilen 
Full Metal Jacket (FMJ)  
tipi fişekler, EGM Özel 
Harekât Başkanlığı 
deposuna teslim edildi. 
Turaç Genel Müdürü 
Fatih Altunbaş, teslimatın 
ardından, EGM Özel Harekât 
Başkanı Selami Türker’i, 
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen hibe 
öncesinde, Turaç, böyle 
bir hibe yapmak istediğine 
dair, İçişleri Bakanlığına 
resmi bir talepte bulundu 

ve gerekli onayların 
alınmasının ardından, hibe 
süreci başlatıldı. Turaç’ın, 
EGM’ye teslim ettiği 
Sterling marka fişek miktarı 
ise 2014’ten günümüze, 
toplam 130 milyon 
adedi geçmiş durumda. 
Dolayısıyla kullanıcı, 
hem eğitimler hem de 
operasyonlar sırasında 
kullandığı bu fişeklere 
oldukça aşina.
Altunbaş, konuyla ilgili 
olarak, MSI Dergisi’ne, 
şunları söyledi:  
“Turaç Dış Ticaret olarak, 
sınırlarımız dahilinde ve 
sınır ötesi operasyonlarda 
görev yapan tüm kolluk 
kuvvetlerimize destek 
olabilmek adına, elimizden 

geleni her zaman yapmaya 
hazır olmanın gururu 
içerisindeyiz. İçerisinde 
bulunduğumuz böylesine 
bir dönemde ise bizim 
görevimiz, elimizi 
taşın altına koymaktan 

çekinmeden, ülkemizin yurt 
dışına ve dövize bağımlığını 
azaltmak olmalıdır. Tüm 
kolluk kuvvetlerimize, 
kutsal görevlerinde 
başarılar ve muvaffakiyetler 
dileriz.” u

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 
geliştirilen ANKA-S uydu kontrollü silahlı insansız  

hava aracı, MAM-L mühimmatının kullanıldığı ve uydu 
kontrolü vasıtasıyla gerçekleştirilen atışlı testlerden  
tam not aldı. ANKA-S, böylelikle hem kalkış  
gerçekleştirdiği hem de kontrol edildiği üsten, tamamen 
faklı bir konumda yer alan hedefleri imha edebileceğini 
kanıtlamış oldu.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, konuyla ilgili 
17 Ağustos’ta yayınlanan basın bülteninde, gelişmenin, 

Türkiye açısından bir ilki temsil ettiği, şu ifadelerle 
vurgulandı: “Bu sistemle, İHA’larda sahip olduğumuz anlık 
hedef tespit, takip ve imha kabiliyetimizi, ANKA-S SİHA ile 
çok daha uzun mesafelere taşımış olduk. Uydu üzerinden 
ANKA-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji 
geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu.”
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterine, ilk kez Şubat ayında giren ANKA-S’yi, 
ANKA’nın, uydudan kontrol edilebilir sürümü olarak 
geliştirmişti. u

Turaç, Özel Harekât 
Başkanlığına, 100.000 
Tabanca Fişeği Hibe Etti

ANKA-S, Artık Uydu Kontrolü ile de Vurabiliyor
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MÜSİAD Ankara’nın, bu yıl ilk kez düzenleyeceği, 
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi,  

2-3 Ekim tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilecek.
Alanında uzman konuşmacıların, bilgi ve tecrübelerini 
aktaracağı zirvenin, askeri radar ve sınır güvenliği 
konusunda, en son teknoloji ve hizmetlerin yakından 
görülebileceği ve birbirleriyle kıyaslanabileceği önemli bir 
platform olması hedefleniyor. Zirve’de, stratejik iş birliği 
anlaşmalarının yapılması, iş bağlantılarının kurulması ve 
ortak akılla iş fikirlerinin geliştirilmesi de bekleniyor.
Etkinlik; Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki  
ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, akademisyenleri,  
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıdemli karar vericilerini ve 
teknoloji, askeri denetim ve sınır kontrolü alanındaki 
uzmanları, tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.
MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör 
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, 
zirve hakkında şunları söyledi: “Türkiye, içinde bulunduğu 
coğrafya ve jeostratejik konumu nedeniyle dış tehditlere 
açık bir konumda. Bugün yaşadığımız ekonomik yaptırım ve 
tehditler de savunma sanayimizin milli ve yerli olmasının ne 

kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, 
modern savunma sanayisine geçişini; yerli kaynak, teknoloji 
ve insan gücüyle yapması halinde, bölgedeki gücünü, daha 
da arttıracak. Türk savunma sanayisi, son  
16 yılda, yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan 
üretim gücüne ulaştı. Sektörün, ülkemizin ihtiyacını 
karşılama ve ihracat potansiyeli düşünüldüğünde,  
10 kat daha fazla büyüme potansiyeline de sahip. Savunma 
sanayisi; otomotiv, makina, kimya, bilişim teknolojileri, 
gemi, inşaat gibi birçok sanayi kolunun da gelişmesine 
aracılık ediyor ve bu yönüyle de ülke ekonomimizin 
büyümesinde kilit rol oynuyor. Sektörü temsil eden tüm 
firmaları, alt ve yan sektör firmalarımızı da ortak akılla 
milli ve yerli savunma sanayisi çözümlerini tartışmak için, 
Zirve’ye bekliyoruz.” 
Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için:
https://www.militaryradarbordersecuritysummit.com/ u

MSavunma Sanayii 
Başkanı Prof.  

Dr. İsmail Demir,  
19 Ağustos’ta, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
(TUSAŞ) tarafından 
geliştirilmekte olan T625 
helikopterinin, üretiminin 
tamamlandığını duyurdu. 
Prof. Dr. Demir,  
31 Ağustos’ta ise yer 
testleri kapsamında, 
helikopterin rotorlarına 

paller bağlı şekilde motorun 
çalıştırıldığını bilgisini 
paylaştı.
Sözleşmesi, Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB)  
ve TUSAŞ arasında,  
26 Eylül 2013’te imzalanan 
Özgün Helikopter Programı 
kapsamında geliştirilen 
T625’in, yer testlerine de 
başlandı. TUSAŞ’ın,  
tam ölçekli modeli  
(mock-up)’ni, ilk kez, 

geçtiğimiz yıl düzenlenen 
IDEF fuarında sergilediği 
T625’in, ilk test uçuşu için 
ise hazırlıklar tüm hızıyla 
sürüyor.
TUSAŞ, T625’i, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve diğer 
ihtiyaç sahibi makamların, 
genel maksat helikopteri 
ihtiyaçlarının, özgün bir 
platform ile karşılanması 
hedefiyle geliştiriyor. 
Helikopterin, sahip olacağı 

geniş kabiliyet yelpazesi 
ile VIP taşıma, hava 
ambulansı, kargo taşıma, 
arama kurtarma ve kıyı 
ötesi taşıma gibi görevleri 
üstlenmesi hedefleniyor. 
Seri üretimi, 2021 yılında 
başlaması planlanan 
T625’in, Avrupa Havacılık 
Emniyeti Ajansı (European 
Aviation Safety Authority 
/ EASA) ve Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) 
tarafından sertifiye edilmesi 
ile ilgili çalışmalar da 
program ile birlikte devam 
ediyor. u

MÜSİAD Ankara’nın 
Düzenlediği, Uluslararası 
Askeri Radar ve 
Sınır Güvenliği Zirvesi,
Sektörün Yeni Etkinliği Olacak

Türkiye’nin İlk Özgün Helikopteri T625’in Üretimi Tamamlandı
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CNC tezgâh üretimi 
konusunda öne çıkan 

bir firma olan Usel Makina, 
Pakistan Aeronautical 
Complex (PAC) tarafından 
açılan CNC tezgâh alım 
ihalesini, uluslararası 
rekabet altında kazanarak 
sözleşme imzaladı. Temmuz 
ayında imzalanan sözleşme 
kapsamında, PAC’nin, 
4 eksenli CNC Sujeti 
Kesim Makinası ihtiyacını 
karşılayacak olan firma, 
ilgili PAC personeline, Usel 
Makina tesislerinde eğitim 
de verecek. Eğitimlerin 
tamamlanmasının ardından, 

tezgâhın kurulumu ve 
yerinde eğitim faaliyetleri 
icra edilecek ve tezgâh, 
Kasım ayında kullanıcıya 
teslim edilecek.
Teslimatı yapılacak  
olan tezgâh,  
1.600 mm x 3.200 mm 
net kesim alanına sahip. 
Tezgâh, azami 150 mm 
kalınlıktaki metalleri, 
4.000 bar basınçlı su ile 
0,02 mm’den daha düşük 
hassasiyetlerle kesebiliyor.
Sözleşme, firmanın,  
bir havacılık kuruluşuna  
ilk tezgâh satışı olması  
açısından da önem taşıyor. u

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, Türkiye 

Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) 
kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü ile 13 Ağustos’ta 
düzenlenen bir törenle iş birliği protokolü imzaladı. 
Törende, imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref 
Ateş tarafından atıldı.
Bu iş birliğiyle dünyada var olan bilimsel veri ve bilgilerin, 
Türkiye’nin üretim ekosistemine aktarılması, nitelikli 
insan kaynağı yaratılması ve çeşitli küresel hedeflerin, 
hayata geçirilmesi hedefleniyor. Doç. Dr. Kotil, konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Şirketimizin en önemli politikası 
haline gelen nitelikli insan kaynağı ve bu çerçevede 
yapılacak iş birlikleri büyük önem taşıyor. Hâlihazırda var 
olan nitelikli insan kaynağımızı, daha da üst seviyelere 
çıkartacak çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin 

bizlere verdiği büyük projeleri gerçekleştirmemizde bu 
tip atılımlar büyük rol oynayacak. Projelerimiz nezdinde 
bilimsel ve akademik birlikteliğin sıkı, dinamik ve yenilikçi 
yansımalar yapacağı görüşündeyim. Şirketimizde mevcut 
ve çok değerli insan kaynağı hazinemiz başta olmak 
üzere, bilişsel, bilimsel ve teknolojik yapılanmalarımız, bu 
tip değerli iş birlikleriyle giderek güçlenecek.”
Türkiye’nin, akademik ve bilimsel konularda da dünyayla 
iş birliği kurarak nitelikli insan gücünü artırmasının 
önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Ateş ise TABİP 
kapsamında geliştirilen Portal sayesinde; Türk bilim 
adamlarının, milli kuruluşların ve üreticinin, artık dünya 
çapında akademik ve bilimsel iş birlikleri kurmasının daha 
kolay ve etkin olacağını ifade etti.
TUSAŞ, 30 Temmuz’da da Nörobilim ve Nöroteknoloji 
Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) ile bir iş birliği 
protokolü imzalamıştı. u

Pakistan Aeronautical Complex, 
Usel Makina Üretimi 
CNC Tezgâhları Kullanacak

TUSAŞ, Bilimsel Alandaki İş Birliklerini Güçlendiriyor
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Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
Silahlı Kuvvetler 
Günü 

t  Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 
447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı 
(TMT)’nın kuruluşunun 60’ıncı ve 
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 
kuruluşunun 42’nci yıldönümlerinin 
bir arada kutlandığı 1 Ağustos 
Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle, 
Ankara Gazi Orduevi’nde bir resepsiyon 
düzenledi. KKTC Askeri Ataşesi Kurmay 
Albay Akın Örsdemir, Kara Ataşesi
 Binbaşı Selçuk Dağaşan, Tedarik 
ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Ahmet Üçok 
ve İdari Ataşesi Kıdemli Başçavuş 
Murat Solak, eşleriyle birlikte misafirleri 
girişte karşıladı. Resepsiyona; Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
Genelkurmay II’nci Başkanı Korgeneral 
Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, 
Sahil Güvenlik Komutan Vekili 
Tuğamiral Bülent Olcay, Kıbrıs Barış 
Harekâtı gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da 
görevli diplomatlar, Türk savunma 
sanayisi temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

t  KKTC’nin Ankara Büyükelçisi 
Fazıl Can Korkut, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral 
Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 
ve KKTC Askeri Ataşesi Kurmay Albay 
Akın Örsdemir, geleneksel 
pastayı kesti.
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t KKTC Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir, Kara Ataşesi Binbaşı Selçuk Dağaşan, görevini 1 Ağustos’ta devreden Tedarik ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Servet 
Kaya, görevi devralan Tedarik ve İrtibat Ataşesi Binbaşı Ahmet Üçok ve İdari Ataşesi Kıdemli Başçavuş Murat Solak; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay II’nci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Hava 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, resepsiyonda, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan 
Özbal ile bir süre sohbet etti.

t

 Savunma 
Sanayii Başkanlığı 
Uluslararası 
İşbirliği Daire 
Başkanı Dr. Murat 
Ceran (ortada), 
Kıbrıs Barış 
Harekâtı gazileri 
ile beraber.

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hakan Karataş, KKTC Silahlı Kuvvetler Günü 
resepsiyonuna katılanlar arasında yer aldı.
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t  Soldan sağa: FNSS Savunma 
Sanayii İlişkileri Koordinatörü 

Osman Selçuk, 
FNSS İş Geliştirme Müdürü 
Haldun Olgun ve Meteksan 

Savunma Genel Müdürü 
Tunç Batum

t  Soldan sağa: ROKETSAN 
Pazar Geliştirme ve Tanıtım 
Direktörü Hüdai Özdamar ve 
ROKETSAN Ortadoğu ve 
Afrika Pazarlama Müdürü 
Ufuk Özdemir

Meteksan Savunma 
İş Geliştirme Yöneticisi 
Tolga M. Çelik ve eşi de 
KKTC Silahlı Kuvvetler 
Günü resepsiyonundaydı.
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